РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

РЕШЕНИЕ
№ 29
гр. София, 20.01.2016 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ангелина Милева
ЧЛЕНОВЕ:
Зорница Даскалова
Петя Велчева

при секретар – протоколист Златимира Стайкова, разгледа в закрито
заседание на 20.012016г. преписка, № КЗК – 1 / 2016г., докладвана от г-жа
Ангелина Милева - Зам.-председател на КЗК, наблюдаващ проучването.
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В Комисията за защита на конкуренцията е образувана преписка, № КЗК –
1/2016г., във връзка с постъпило уведомление, на основание чл. 24, ал. 1 от ЗЗК,
за намерението на „НСН ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, София да придобие до 50% от
акциите (при условие, че отпадне ограничението за прехвърляне и наложения
запор върху 25% от акциите) в капитала на „Техномаркет България” АД, София.
Към Комисията е отправена молба да извърши оценка на сделката и в
случай, че прецени, че тя не представлява концентрация, по смисъла на чл. 22,
ал.1, т.2 от ЗЗК, да се произнесе с решение, съгласно разпоредбата на чл. 82,
ал.3, т.1 от ЗЗК, а в случай, че оцени сделката като концентрация между
предприятия, по смисъла на чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК, да постанови решение, с
което да я разреши безусловно, на основание чл. 82, ал.3, т.2 от ЗЗК във връзка с
чл. 26, ал.1 от ЗЗК. Съгласно Уведомлението, осъществяването на операцията
няма да доведе до създаване или съответно засилване на господстващо
положение, нито ще породи негативен ефект върху конкурентната среда.
В Уведомлението се съдържа и искане, на основание на чл.66, ал.2 от ЗЗК,
КЗК да постанови и незабавно изпълнение на решението.
Във връзка с оценката на нотифицираната операция, чрез съобщение в
електронния (публичния) регистър на КЗК всички заинтересовани лица бяха
поканени да представят в седемдневен срок информация или да изразят писмено
становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху
ефективната конкуренция на съответните пазари в страната, но такива не
постъпиха в деловодството на Комисията в указания срок.
Информацията, съдържаща се в уведомлението и приложенията към него,
както и допълнително представените данни и доказателства от уведомяващото
предприятие обуславят настоящата оценка на нотифицираната сделка:
І. Предприятия - участници в операцията
1.1. Дружество, придобиващо контрол
„НСН ИНВЕСТМЪНТ“ ООД – дружество с ограничена отговорност,
вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203628966;
Седалище и адрес на управление: гр.София, р-н „Оборище“, ул.“Екзарх Йосиф“
№ 119; Предмет на дейност: търговско представителство и посредничество,
консултантски услуги, сделки с интелектуална собственост, комисионни сделки,
продажби, внос и износ на стоки, както и извършване на всякакви други сделки
и/или дейности, които не са забранени от българския закон.
Капиталът на дружеството е в размер на 1010000 лв. и е собственост на
Делян Славчев Пеевски – 90% и Ирена Ангелова Кръстева – 10%.
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„НСН ИНВЕСТМЪНТ“ ООД се представлява от Ирена Ангелова Кръстева
и Александър Кирилов Георгиев – Управители.
1.2. Предприятие, обект на придобиване
„Техномаркет България АД – акционерно дружество, вписано в
Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 200586330; Седалище и
адрес на управление: гр.София, р-н Искър, бул.“Цариградско шосе“ № 361.
Капиталът на дружеството е в размер на 11 278 000 лв. и е разпределен в 1
127 800 бр. акции, всяка от които с номинална стойност 10 лв.
Дружеството се управлява от съвет на директорите (СД) в състав: Евгений
Борисов Гълъбов, Гергана Якимова–Христова, Франко Миролио, Гаетано
Римини, Цветан Кръстев Фидански, Константин Емилов Бонев. Дружеството се
представлява пред трети лица от всеки двама от членовете на СД, действащи
заедно, като задължително единият от тях винаги е един от изпълнителните
директори Евгений Борисов Гълъбов или Гергана Якимова–Христова.
ІІ. Предприятия и лица, упражняващи контрол, по смисъла на чл. 22,
ал. 3 от ЗЗК, върху участниците в операцията
2.1. По отношение на придобиващото контрол предприятие
Мажоритарен собственик на капитала на „НСН ИНВЕСТМЪНТ“ ООД е
Делян Славчев Пеевски, който притежава 90% от капитала на дружеството.
Същият е роднина по права линия с другия съдружник - Ирена Ангелова
Кръстева, поради което двамата са свързани лица по смисъла на Търговския
закон. Видно от Дружествения договор1 на „НСН ИНВЕСТМЪНТ“ ООД,
решенията на Общото събрание се взимат с единодушие от всички съдружници
и следователно двамата съдружници в „НСН ИНВЕСТМЪНТ“ ООД упражняват
съвместен контрол върху дружеството.
2.2 Към настоящия момент акционери в „Техномаркет България“ АД
са :
-„Е. Миролио“ ЕАД (ЕИК 119603547), със седалище и адрес на
управление гр.Сливен, п.к.8800, Индустриална зона, притежава 563 900 бр.
акции от капитала на „Техномаркет България“ АД.
- Domtech Holding AG, акционерно дружество, учредено и съществуващо
съгласно законодателството на Княжество Лихтенщайн, вписано под № FL002.401.092-8 в публичния регистър на Лихтенщайн, със седалище и адрес на
управление - Fürstentum Liechtenstein, 9490 Vaduz, Audax Consulting Trust
Establishment, Rätikonstrasse 13; представлявано от Ренцо Занолари, което
притежава 170 900 бр. акции от капитала на „Техномаркет България“ АД.
- Николай Иванов Китов, ЕГН 6209046865, с постоянен адрес: гр.София,
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/ Чл.11, ал.3 от Дружествен договор на „НСН ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, публикуван в ТР
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кв. Симеоново, ж.к. „Света Магдалена“ № 4, притежава 137 550 броя акции от
капитала на „Техномаркет България“ АД.
- Евгений Борисов Гълъбов, ЕГН 7510066428, с постоянен адрес:
гр.София, ж.к.“Връбница-1“, бл.528, вх.Б, ет.2, ап. 42, притежава 125 760 броя
акции от капитала на „Техномаркет България“ АД.
- Ангел Василев Велев, ЕГН 7506056862, притежава 129 690 броя акции от
капитала на „Техномаркет България“ АД.
Към настоящия момент „Е. Миролио“ ЕАД упражнява отрицателен
самостоятелен контрол, установен с Решение на КЗК № 336/2015г.
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. Придобиващото предприятие „НСН Инвестмънт“ ООД упражнява
контрол върху следните предприятия:
3.1.1. „Табако Инвестмънт“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при
Агенция по вписванията с ЕИК 202745297; със седалище и адрес на управление:
гр.София, р-н Оборище, ул.“Екзарх Йосиф“ № 119;
Дружеството се представлява от Ирена Ангелова Кръстева и Александър
Кирилов Георгиев – Управители.
„НСН Инвестмънт“ООД притежава 100 % от капитала на дружеството.
3.1.2. „Комсо Табако“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция
по вписванията с ЕИК 160061959; със седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив, 4000, р-н Централен, бул.“Шести септември“ № 152, ет.2, ап.2-7 Б.
Дружеството се представлява от Александър Кирилов Георгиев – Управител.
„НСН Инвестмънт“ООД притежава 100 % от капитала на дружеството.
3.1.3. „Десентиа България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при
Агенция по вписванията с ЕИК 202432780; седалище и адрес на управление: гр.
Пловдив,4000, р-н Централен, ул.“Раковски“ №30А, ет.3. Дружеството се
представлява от Александър Кирилов Георгиев – Управител.
„НСН Инвестмънт“ООД притежава 100 % от капитала на дружеството.
3.1.4. Делян Пеевски и Ирена Кръстева притежават контролни участия в
следните дружества в България:
3.1.4.1. “Балканска Медийна Компания“ АД, вписано в Търговския
регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175361211; седалище и адрес на
управление: гр.София, ул.“Екзарх Йосиф“ № 119. Дружеството се представлява
от Ирена Ангелова Кръстева - изпълнителен директор.
Капиталът на дружеството е разпределен между Ирена Ангелова Кръстева
-50 % и Делян Славчев Пеевски – 50 %.
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3.1.4.2. “Балканска Медийна Компания“ АД е едноличен собственик на
капитала на следните дружества:
3.1.4.2.А. „Нова Българска Медийна Група Холдинг“ ЕАД, вписано в
Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175361211; седалище и
адрес на управление: гр.София, ул.“Екзарх Йосиф“ № 119. Дружеството се
представлява от Ирена Ангелова Кръстева - изпълнителен директор.
„Нова Българска Медийна Група Холдинг“ ЕАД е едноличен собственик
на капитала на :
- „Монитор“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по
вписванията с ЕИК 130446269; седалище и адрес на управление: гр.София,
ул.“Екзарх Йосиф“ № 119. Дружеството се представлява от Ирена Ангелова
Кръстева - управител.
- „Телеграф“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по
вписванията с ЕИК 130446187; седалище и адрес на управление: гр.София,
ул.“Екзарх Йосиф“ № 119. Дружеството се представлява от Ирена Ангелова
Кръстева - управител.
- „Експрес БГ“ ЕАД, вписано в Търговския регистър при Агенция по
вписванията с ЕИК 131521073; седалище и адрес на управление: гр.София,
ул.“Екзарх Йосиф“ № 119. Дружеството се представлява от Ирена Ангелова
Кръстева - изпълнителен директор.
- „Пресмаркет“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по
вписванията с ЕИК 130446205; седалище и адрес на управление: гр.София,
ул.“Екзарх Йосиф“ № 119. Дружеството се представлява от Ирена Ангелова
Кръстева - управител.
- „Компакт – Меридиан“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при
Агенция по вписванията с ЕИК 040957542; седалище и адрес на управление:
гр.София, ул.“Екзарх Йосиф“ № 119. Дружеството се представлява от Ирена
Ангелова Кръстева - управител.
- „Политика днес“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по
вписванията с ЕИК 130307764; седалище и адрес на управление: гр.София,
ул.“Екзарх Йосиф“ № 119. Дружеството се представлява от Ирена Ангелова
Кръстева - управител.
- „Нова Българска Медийна Група Холдинг“ ЕАД притежава 50 % от
капитала на „Издателска къща Борба“ АД, вписано в Търговския регистър при
Агенция по вписванията с ЕИК 200614908; седалище и адрес на управление: гр.
Велико Търново 5000, ул.“България“ № 2, ет.4. Дружеството се представлява от
Ирена Ангелова Кръстева и Николай Василев Томов – изпълнителни директори.
3.1.4.2.Б. „Престрафик“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при
Агенция по вписванията с ЕИК 130446276; седалище и адрес на управление:
гр.София, ул.“Екзарх Йосиф“ № 119. Дружеството се представлява от Ирена
Ангелова Кръстева - управител.
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3.1.4.2.В. „Пресмаркет 1“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при
Агенция по вписванията с ЕИК 175376188; седалище и адрес на управление:
гр.София, р-н Младост, ул.“Цариградско шосе“ №113А. Дружеството се
представлява от Ирена Ангелова Кръстева - управител.
3.1.4.2.Г. „Балра“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по
вписванията с ЕИК 200525726; гр.София, р-н Младост, ул.“Цариградско шосе“
№113А. Дружеството се представлява от Александър Кирилов Георгиев управител.
3.1.4.2.Д. „СИ ДИ Дивелопмънтс 1“ ЕАД, вписано в Търговския
регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201017798; седалище и адрес на
управление: гр.София, ул.“Екзарх Йосиф“ № 119. Дружеството се представлява
от Ирена Ангелова Кръстева – изпълнителен директор.
3.1.4.2.Е. „ДАМ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по
вписванията с ЕИК 130416436; седалище и адрес на управление: гр.София, р-н
Младост, ул.“Цариградско шосе“ №113А. Дружеството се представлява от
Ирена Ангелова Кръстева - управител.
3.1.4.3. „Био Уотър Инвестмънт“ ООД, вписано в Търговския регистър
при Агенция по вписванията с ЕИК 203628172; седалище и адрес на управление:
гр.София, ул.“Екзарх Йосиф“ № 119. Дружеството се представлява от Ирена
Ангелова Кръстева - управител.
Капиталът на дружеството е разпределен между Ирена Ангелова Кръстева
– 50 % и Делян Славчев Пеевски – 50 %.
3.1.4.4. „Био Уотър“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция
по вписванията с ЕИК 203628126; седалище и адрес на управление: гр.София,
ул.“Екзарх Йосиф“ № 119. Дружеството се представлява от Ирена Ангелова
Кръстева - управител.
Капиталът на дружеството е разпределен между Ирена Ангелова Кръстева
– 50 % и Делян Славчев Пеевски – 50 %.
3.2. Придобивана група предприятия
3.2.1 „Техномаркет
дружествата:

България“

АД

упражнява

контрол

върху

- „ХЦ България“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена
отговорност, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК
201090084; седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Цариградско шосе“
№ 361; Дружеството се управлява и представлява от Николай И. Китов
(управител). Едноличен собственик на капитала е „Техномаркет България“ АД.
- „Техномаркет Ритейл“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена
отговорност, вписано в ТР на АВп. с ЕИК 202694066; седалище и адрес на
управление: гр.София, бул.“Цариградско шосе“ № 361; Дружеството се
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представлява от Николай И. Китов и Цветан К. Фидански (управители), заедно.
Едноличен собственик на капитала е „Техномаркет България“ АД.
- „Балкан Софт“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност,
вписано в ТР на АВп. с ЕИК 175131676; седалище и адрес на управление:
гр.София, бул.“Цариградско шосе“ № 361; Дружеството представлява от
Николай И. Китов и Александър Наумовски (управители), заедно и поотделно.
Едноличен собственик на капитала е „Техномаркет България“ АД.
- „К енд К Сервиз“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена
отговорност, вписано в ТР на АВп. с ЕИК 130661001; седалище и адрес на
управление: гр.София, бул.“Цариградско шосе“ № 361; Дружеството се
представлява от Цветан К. Фидански – Управител (самостоятелно) и Димитър
Спиридонов Стойчев - Управител (заедно с Цветан Фидански). Едноличен
собственик на капитала е „Техномаркет България“ АД.
- „К енд К Електроникс“ ЕАД, еднолично акционерно дружество,
вписано в ТР на АВп. с ЕИК 202759215; седалище и адрес на управление:
гр.София, бул.“Цариградско шосе“ № 361; Дружеството се управлява от СД и се
представлява от Николай И. Китов, Димитрина Костадинова Тодорова и Калин
Цветанов Цветков, от всеки двама заедно. Едноличен собственик на капитала е
„Техномаркет България“ АД.
-„Биз Еър“ ООД, дружество с ограничена отговорност, вписано в ТР на
АВп. с ЕИК 175203421; седалище и адрес на управление: гр.София,
бул.“Цариградско шосе“ № 361; Дружеството се представлява от Георги
Стефанов Пулев. Капиталът на дружеството е разпределен поравно между
съдружниците „Техномаркет България“ АД (50%) и „Алфа Финанс Холдинг“ АД
(50%).
ІV. Характер, правна форма и цел на сделката
4.1. Характер на сделката
Нотифицираната операция е свързана с намерението на „НСН
Инвестмънт“ ООД да придобие до 50 % от акциите в капитала на „Техномаркет
България“ АД, които към момента на уведомяване на Комисията са собственост
на „Е.Миролио“ ЕАД. Доколкото предприятията, участници в сделката, не са в
хоризонтални и/или във вертикални взаимоотношения, както и не осъществяват
дейност на свързани пазари, то сделката няма нито хоризонтален, нито
вертикален характер.
4.2 Правна форма
В подкрепа на заявеното намерение на „НСН Инвестмънт“ ООД да
придобие акциите на „Е.Миролио“ ЕАД от капитала на „Техномаркет България“
АД в Комисията е представено извлечение от Рамково споразумение (…..)*.
Окончателното прехвърляне на акциите е поставено в зависимост от
изпълнението на две кумулативни условия:
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А/ Получаване на разрешение по отношение на нотифицираната сделка от
КЗК по реда на Закона за защита на конкуренцията и
Б/ Отмяна /освобождаване/ на обезпечителната мярка /запора/ върху
акциите в „Техномаркет България“ АД, наложен от СГС по искане на
„Корпоративна търговска банка“ АД2.
След осъществяване на планираната сделка „НСН Инвестмънт“ ООД ще
придобие собствеността върху 50% от капитала на „Техномаркет България“ АД
(при условие, че отпадне ограничението за прехвърляне и наложения запор
върху 25% от акциите), което ще му осигури упражняването на отрицателен
едноличен контрол3 и ще доведе до трайна промяна в контрола на
придобиваното предприятие и контролираните от него дружества.
Разпределението на акционерния капитал между останалите акционери се
запазва същото: Николай И. Китов (12,2%), Евгений Гълъбов (11,15%), Ангел
Велев (11,5%), Domtech Holding AG (15,15%).
Имайки предвид гореизложените обстоятелства, може да се направи
заключение, че ще се осъществи концентрация между предприятия, по смисъла
на чл. 22, ал. 1 т. 2 от ЗЗК.
4.3. Цел на операцията
С уведомлението се декларира, че „НСН ИНВЕСТМЪНТ“ ООД има
намерение да инвестира в развиване на дейност в различен сектор на пазара
(търговия/доставка на едро и на дребно на битови електроуреди, бяла и черна
техника, офис оборудване, телекомуникационни и IT продукти, както и
сервизното им обезпечаване).
V. Съответни пазари, на които оперират участниците в
концентрацията
5.1 За дефиниране на съответния пазар следва да се посочи стопанската
дейност на засегнатите лица:
5.1.1„НСН ИНВЕСТМЪНТ“ ООД е новорегистрирано дружество4, за
което е декларирано, че е създадено с цел придобиване на дялови участия в
други търговски дружества. То не осъществява друга стопанска дейност в
рамките или извън територията на Република България.
„НСН ИНВЕСТМЪНТ“ ООД е под съвместния контрол на съдружниците
- г-н Делян Пеевски и г-жа Ирена Кръстева (установено в т. 2.1 от Решението).
2

/ С писмо, постъпило на 08.01.2016г., Комисията е информирана, че върху 25 % от акциите от капитала
на „Техномаркет България“ АД, притежавани от „Е.Миролио“ ЕАД, е наложен запор от ЧСИ Стоян
Якимов, по силата на обезпечителна мярка по търг. Д. №5594/2015г.,ТО VI-15 състав на СГС. Към
момента производството е висящо.
3
/ вж. т.54 от Консолидирано юрисдикционно известие на Комисията съгласно Регламент (EО)
No139/2004на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия (2008/C 95/01)
4
/ вписано на 20.07.2015г. като „НСН ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД (с едноличен собственик г-жа Ирена
Кръстева), а на 27.08.2015г. е преобразувано в ООД със съдружници г-жа Ирена Кръстева (10% от
капитала) и г-н Делян Пеевски (90% от капитала)
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По тази причина ще бъдат посочени дружествата, в които съдружниците пряко
или непряко контролират дружества, които са активни за 2014г. в различни
икономически сектори:
5.1.1.1 „Балканска Медийна Компания“ АД, София (участие в други
дружества), което еднолично контролира:
- „Престрафик“ ЕООД, София (товарен автомобилен транспорт на
тиражите на вестници, печатни издания);
- „Пресмаркет 1“ ЕООД, София (без дейност);
- „Балра“ ЕООД, София (без дейност);
- „Си Ди Дивелопмънтс 1“ ЕАД, София (отдаване на имоти под наем);
- „Дам“ ЕООД, София (предоставяне на услуги);
- „Нова българска медийна група холдинг“ ЕАД (участие в други
дружества), което еднолично или съвместно контролира:
-„Монитор“ ЕООД, София (издаване на в. „Монитор“);
- „Телеграф“ ЕООД, София (издаване на в. „Телеграф“);
- „Експрес БГ“ ЕАД, София (транспортни услуги);
- „Пресмаркет“ ЕООД, София (търговия с печатни произведения);
- „Компакт Меридиан“ ЕООД, София (издаване на в. „Меридиан
Мач“);
- „Политика Днес“ ЕООД, София (издаване на в. „Политика“);
- „Издателска къща Борба“ АД, В. Търново (издаване на в. „Борба“);
5.1.1.2 „Био Уотър инвестмънт“ ООД, София, съдружници - г-жа И.
Кръстева и г-н Д. Пеевски - 50%/50% от капитала (към момента без дейност);
5.1.1.3 „Био уотър“ ООД, София, съдружници –г-жа И. Кръстева и г-н
Д. Пеевски - 50%/50% от капитала (към момента без дейност)
„НСН ИНВЕСТМЪНТ“ ООД контролира пряко и еднолично
дружествата, които са активни при:
-„ТАБАКО ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД (без дейност);
- „КОМСО ТАБАКО“ ЕООД (без дейност);
- „Десентиа България“ ЕООД (търговия/дистрибуция на едро с филтри и
опаковки за тютюневи изделия).
5.1.2 Придобиваните предприятия
-„Техномаркет България“ АД е операторът на „Техномаркет”- търговска
верига с приблизително 60 наети търговски обекти в областни и по-малки
градове по цялата територия на страната, където развива основната си търговска
дейност чрез големи и по-малки търговски обекти. Големите „Техномаркет”магазини са разположени извън центровете на градовете - в търговски паркове,
самостоятелни обекти или заедно с други подобни търговски магазини и
разполагат със самостоятелен паркинг. Друг формат Техномаркет-магазин са
обектите в шопинг-центровете и моловете.
Дружеството работи както с български партньори, така и с повече от 200
доставчици от България, ЕС, Япония, Корея, Турция, Китай, които поемат поголяма част от обема доставки. Дружеството е оторизиран дистрибутор за
България на марките Samsung, Panasonic и LG, въз основа на сключени
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търговски договори с производителите, чиито продукти или определени
продуктови категории продава като неизключителен представител или
доставчик за България.
„Техномаркет” предлага богат асортимент стоки от различни търговски
марки и модели: Samsung, Panasonic, Philips, Sony, HP, Lenovo, Acer, Apple,
Huawei, Indesit, Gorenje, Electrolux и др. От 2003г. „Техномаркет” притежава и
собствена търговска марка NEO, която е пусната във всички категории
продукти, с изключение на мобилните комплекти.
Дружеството е оператор и на магазини @Ноmе (повечето разположени на
част от територията на магазини „Техномаркет“), насочени към продажба на
стоки за дома, включва повече от 40 хил. продукта и предлага пълна гама
аксесоари за дома (инструменти, картини, декорация, продукти за баня,
прибори за хранене и готвене, подаръци и др.).
„Техномаркет България“ АД разполага с удобна интернет платформа за
пазаруване, която осигурява на потребителите детайлна информация за
продуктите и бърза доставка по домовете им, с безплатна доставка „врата до
врата“. Високо ефективна компютъризирана логистична система осигурява
информация в реално време за статуса на продажбите, складовите наличности и
поръчките за доставки.
Дружеството осъществява ВОД и износ за трети страни на свои продукти.
Дъщерните на «Техномаркет България» АД дружества са активни в
стопанските сектори:
-търговия на едро с битова електроника и електроуреди („Х Ц България“
ЕООД, София);
-търговия със стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско
представителство („Техномаркет Ритейл“ ЕООД, София, „К енд К
Електроникс“ ЕАД, София);
- доставка на софтуер, предоставяне на ІТ-поддръжка и услуги („Балкан
Софт» ЕООД, София);
- ремонт на битови електроуреди и друго оборудване за дома и градината,
внос и износ на резервни части за тях («К енд К Сервиз” ЕООД, София);
- въздушен транспорт без разписание („Биз Еър“ ООД,София).
5.2 Участие на съответни пазари
Както бе посочено по-горе, за територията на страната придобиваните
предприятия - „Техномаркет България” АД и дружествата от групата му, са
активни на пазарите на търговия на дребно с битови електроуреди и на
търговия/доставка на едро на същите, но също така и предоставяне на
спомагателни услуги /транспорт, сервиз, ремонти/.
Тези пазари не са свързани с пазарите, на които са активни „НСН
ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, дъщерните му дружества (търговия/дистрибуция на едро
с филтри и опаковки за тютюневи изделия) и свързаните чрез съдружниците в
„НСН ИНВЕСТМЪНТ“ ООД дружества5 (издаване на вестници, търговия с
5

/ посочени в т. 5.1.1 от Решението
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печатни произведения, предоставяне на транспортни услуги).
5.3 Пазари, върху които сделката ще окаже въздействие
Доколкото нито придобиващото контрол дружество - „НСН
ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, нито свързаните със съдружниците в „НСН
ИНВЕСТМЪНТ“ ООД други юридически лица са активни на един и същи
съответен пазар с някое от дружествата от придобиваната група, нито на пазар,
който предхожда или следва пазара, на който е активен другият участник в
концентрацията, или на тясно свързан съседен пазар, следва заключението, 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 пазар6, при оценките по
концентрации между предприятия се изследват само онези пазари, върху които
операцията ще окаже въздействие (т. 2.1).
Предвид горното, както и в съответствие с практиката на КЗК7 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
С Уведомлението8 е декларирано, че сумата на общите обороти,
реализирани за 2014г. 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. общо за групата на
придобиващото дружество („НСН ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, „ТАБАКО
ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, „КОМСО ТАБАКО“ ЕООД, “Десентиа България“
ЕООД9 – (…..)* млн. лв.); общо за дружествата, контролирани от съдружниците
в „НСН ИНВЕСТМЪНТ“ ООД - (…..)* млн. лв.10 – (…..)* млн. лв., и
Техномаркет-група – (…..)* млн. лв.
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

6

/ Решение на КЗК № 393/21.04.2009г. http://www.cpc.bg/storage/file/RESH%20393-09.doc
/ напр. Решения № 336/2015г., № 1421/2014г., № 476/2012г., № 164/2012г., № 1267/2011г., № 625/2011г.,
№ 230/2011г.
8
/ и приложенията към него, както и от допълнително получените данни
9
/ без приходи от дейност за 2014г. са (…..)*
10
/ (…..)*
7
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VІІ. Правни изводи
Чл.22 ЗЗК
Съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от ЗЗК, концентрация между
предприятия е налице при сливане или вливане на две или повече независими
предприятия, или когато едно или няколко лица, упражняващи вече контрол
върху едно предприятие, придобият чрез покупка на ценни книжа, дялове или
имущество, чрез договор или по какъвто и да е друг начин пряк или косвен
контрол върху други предприятия или части от тях. Водещо при преценката за
наличие на концентрация е възможността за упражняване на контрол върху
предприятие, по смисъла на чл. 22, ал. 3 от ЗЗК, а именно: упражняване на
решаващо влияние върху едно предприятие чрез определяне на неговото
търговско поведение, което може да се осъществи съвместно или еднолично.
В разглеждания казус след осъществяване на нотифицираната операция
ще настъпи качествена и трайна промяна в лицето, упражняващо решаващо
влияние върху пазарното поведение на „Техномаркет България“ АД. По силата
на представеното от уведомителя извлечение на Рамково споразумение (…..)*
„НСН Инвестмънт“ ООД ще придобие от „Е.Миролио“ ЕАД 563 900 броя акции
от капитала на дружеството - цел и след финализиране на сделката ще притежава
50% от капитала на „Техномаркет България“ АД. Към момента на
нотификацията останалите 50 % от капитала на „Техномаркет България“ АД се
притежават от група акционери, всеки от които е собственик на по-малко от
20%. Предвид обстоятелството, че Актуалният устав на „Техномаркет България“
АД11 изисква наличието на квалифицирано мнозинство за вземане на
стратегически решения за дружеството (2/3 от регистрирания капитал), то
придобиването на половината от капитала на дружеството от „НСН Инвестмънт“
ООД ще го направи носител на отрицателен самостоятелен контрол по смисъла
на Консолидираното юрисдикционно известие на ЕК.
В тази хипотеза придобиващото предприятие ще може да упражнява
право на вето върху вземането на решения, които са стратегически за политиката
на компанията, но без да има възможност самостоятелно да ги налага.
Същевременно новият акционер, притежаващ отрицателен едноличен контрол,
може да блокира приемането на стратегически решения, без да е длъжен да си
сътрудничи с останалите собственици на капитала, за да определя търговското
поведение на контролираното дружество.
В конкурентното право12 се приема, че тъй като този акционер може да
предизвика ситуация без изход, то той придобива решаващо влияние върху
предприятието и упражнява контрол, по смисъла на чл.22, ал.3 от ЗЗК.
Предвид гореизложеното Комисията приема, че конкретното планирано
11

/ Съгласно Устава на „Техномаркет България“ АД решенията на Общото събрание по чл.25, ал.1, т.1 и
т.2 (изменя и допълва устава на дружеството; увеличава и намалява капитала) се вземат с мнозинство от
4/5 от регистрирания капитал, а всички останали решения – с мнозинство от 2/3 от регистрирания
капитал, освен ако законът или уставът не предвиждат по-голямо мнозинство.
12
/ Консолидирано юрисдикционно известие на Комисията съгласно Регламент (EО) No139/2004 на
Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия (2008/C 95/01)
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придобиване на отрицателен едноличен контрол води до осъществяване 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 допълнително кумулативно изискване с
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 придобиващото контрол предприятие е възникнало
задължение за предварително уведомяване на КЗК, което задължение е
изпълнено.
По чл. 26, ал. 1 от ЗЗК
В настоящото производство бе установено, че участниците в
концентрацията и свързаните с тях дружества осъществяват дейности на
различни пазари, поради което нотифицираната концентрация не води до
настъпване на хоризонтални или вертикални ефекти. От друга страна, не е
налице каквато и да е свързаност между продуктите и услугите, предлагани от
участниците. Липсата на пазари, върху които концентрацията ще окаже
въздействие, води до извода, че нейното осъществяване не засяга конкуренцията
на който и да е съответен български пазар.
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 легитимирана страна
(уведомителя) във формата, предписана в закона, и се отнася до посочен в чл.66,
ал.2 ЗЗК акт (решение по чл. 82, ал. 3, т. 2 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
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РЕШИ:
1. Разрешава концентрацията между предприятия, която ще се осъществи
чрез придобиване на отрицателен едноличен контрол от страна на „НСН
ИНВЕСТМЪНТ“ ООД, гр.София (ЕИК 203628966) върху „Техномаркет
България” АД, гр.София (ЕИК 200586330) и дъщерните му дружества, посочени
в 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 (публичния) регистър на КЗК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
...........................................
Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
..........................................
Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:
………………………
Зорница Даскалова
.....................................
Петя Велчева
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