РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

РЕШЕНИЕ
№ 476
гр. София, 24.04.2012 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ангелина Милева
ЧЛЕНОВЕ:
Александър Александров
Весела Антонова
Елена Димова
Зорница Иванова
Петя Велчева

при секретар – протоколист Златимира Стайкова, разгледа в закрито заседание
на 24.04.2012г. преписка, № КЗК/219/2012г., докладвана от наблюдаващият член на
КЗК г-жа Зорница Иванова.

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК, Комисията) e образувано
производство по преписка № КЗК/219/2012 на основание чл. 38, ал. 1, т. 6 от Закона
за защита на конкуренцията (ЗЗК) във връзка с постъпило уведомление по чл. 24,
ал. 1 от ЗЗК, с което КЗК се уведомява за намерението на „Дъ Люксембург
Акуизишън Къмпани” С.а.р.л (The Luxembourg Acquisition Co. S.à.r.l.), Велико
Херцогство Люксембург (ДЛАК) да придобие самостоятелен контрол върху
предприятията „Аксис Ритейл” Н.В. (Axis Retail N.V.), Нидерландски Антили и
„Боровец Инвест” Б.В. (Borovets Invest B.V.), Кралство Нидерландия, което би
попаднало в обхвата на определението за „концентрация”, по смисъла на член 22 от
ЗЗК.
Уведомителят е направил искане Комисията да прецени дали
нотифицираната сделка представлява концентрация и ако е така, да разреши
извършването й, тъй като в резултат от нея няма да настъпят негативните последици
по чл. 26 от ЗЗК.
Поискано е също така, на основание чл. 66, ал. 2 от ЗЗК, КЗК да постанови
незабавно изпълнение на своето решение, с което разрешава осъществяването на
планираната концентрация.
Чрез съобщение в електронния (публичния) регистър на КЗК заинтересовани
лица бяха поканени, на основание чл. 80, ал.2 от ЗЗК, да представят в седемдневен
срок становище относно планираната концентрация.
Постъпилото на 16.03.2012г. в КЗК Писмено становище и документи към него
от Lyra Investment Holding N.V., Нидерландски Антили (Lyra), макар и подадено в
срок по чл. 80, ал.2 от ЗЗК, не касае ефекта на нотифицираната сделка върху
конкуренцията на съответните пазари, на които оперират участниците в операцията,
и затова не е взето предвид при изготвяне и постановяване на настоящото решение.
Уведомлението и приложенията към него, както и допълнително получената
информация съдържат данни и доказателства, които обуславят оценката на
нотифицираната сделка и от които бе установено следното:
І. ПРЕДПРИЯТИЯ - УЧАСТНИЦИ В СДЕЛКАТА
Предвид естеството на конкретната нотифицирана сделка, участници в
сделката са предприятието, придобиващо контрол, и придобиваните
предприятия.
1.1. Предприятие, придобиващо контрол - Дъ Люксембург Акуизишън
Къмпани С.а.р.л. (ДЛАК), с адрес на управление L-1371 Люксембург, Вал
Сент-Кроа № 7, е частно дружество с ограничена отговорност, изцяло
контролирано от Министерство на финансите на Султанат Оман чрез Държавния
резервен фонд на Султанат Оман. Дружеството е регистрирано в
Люксембургския търговски и дружествен регистър под № В 108.160.
1.2. Предприятия, върху които се придобива контрол
1.2.1. „Аксис Ритейл” Н.В. е публично дружество с ограничена
отговорност, надлежно учредено съгласно законите на Нидерландските Антили.
Адресът му на управление е в Кюрасао, Нидерландски Антили. Дружеството е
вписано в ТР на Кюрасао при Търговско-промишлената палата под №99190
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1.2.2. „Боровец Инвест” Б.В. е частно дружество с ограничена
отговорност, надлежно учредено съгласно законите на Кралство Нидерландия.
Адресът му на управление е ул. „Де Боеле” 7, Амстердам 1083 HJ, Кралство
Нидерландия.
ІІ. ПРЕДПРИЯТИЯ (И ЛИЦА), КОНТРОЛИРАЩИ ПРЯКО ИЛИ
КОСВЕНО УЧАСТНИЦИТЕ В СДЕЛКАТА
2.1. Дъ Люксембург Акуизишън Къмпани С.а.р.л е контролирано от
Министерство на финансите на Султанат Оман чрез Държавния резервен фонд
на Султанат Оман (the State General Reserve Fund of the Sultanate of Oman).
Държавният резервен фонд на Оман (ДРФ), с адрес Министерство на финансите,
ПК 188, Мускат, Оман, е създаден през 1980г. със султански указ и
функционира като инвестиционна организация на правителството на Султанат
Оман. ДРФ има инвестиционни участия в световен мащаб в различни класове
активи в Европа, САЩ и много други пазари.
ДРФ е дългосрочен финансов инвеститор и част от инвестиционната му
стратегия е насочена към преки капиталови инвестиции в предприятия от
региони с висок икономически ръст като Централна и Източна Европа, Близкия
Изток и Азия. България е обект на фокус от страна на ДРФ – през изминалите
години са направени няколко инвестиции в страната, предимно в областите
недвижими имоти и туризъм
2.2. Преди планираната сделка „Аксис Ритейл” Н.В. е (…..)*.
2.3 Преди планираната операция „Боровец Инвест” Б.В. е (…..)*.
ІІІ. ПРЕДПРИЯТИЯ С РЕГИСТРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, ВЪРХУ КОИТО
УЧАСТВАЩИТЕ В СДЕЛКАТА ПРЕДПРИЯТИЯ УПРАЖНЯВАТ КОНТРОЛ,
ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 22, ОТ ЗЗК
3.1. Предприятието, придобиващо контрол – ДЛАК, упражнява контрол
върху следните дружества на територията на България
3.1.1.„Булко Акуизишън” АД е регистрирано като акционерно дружество
и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК
175386556. Адресът му на управление е в гр. София 1463, район „Триадица”,
бул. „Патриарх Евтимий” № 82.
3.1.2.„Чери Гардънс” ООД е регистрирано като дружество с ограничена
отговорност и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
под ЕИК 175334584. Адресът му на управление е в гр. София 1421, район
„Лозенец”, ул. „Бисер” № 2, ап. 19.
3.1.3. „Спартак-Турс” АД е регистрирано като акционерно дружество и е
вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК
101004508. Адресът му на управление е в гр. София 1463, район „Триадица”,
бул. „Патриарх Евтимий” № 82.
3.1.4. „Корпоративна търговска банка” АД (“КТБ”)
КТБ АД е регистрирано като акционерно дружество и е вписано в
Търговския регистър при Агенцията по вписванията под ЕИК 831184677.
Адресът му на управление е в гр. София 1000, район „Средец”, ул. „Граф
Игнатиев” № 10. ДЛАК чрез свое дъщерно дружество упражнява съвместен
контрол върху КТБ АД, по смисъла на ЗЗК.
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3.2 Предприятия, върху които се придобива контрол :
3.2.1 „Аксис Ритейл” Н.В. упражнява контрол върху „ТехномаркетДомо”
Н.В., Кралство Нидерландия. Аргументите са следните :
Съгласно
сключено
Споразумение
между
акционерите
на
„ТехномаркетДомо” Н.В. от 31 март 2009г. „Аксис Ритейл” Н.В. е упражнявало
отрицателен самостоятелен контрол върху дружеството, по силата на параграф
54 от Консолидирано юрисдикционно известие на ЕК, тъй като само един
акционер („Аксис Ритейл” Н.В.) е могъл да упражнява вето върху стратегически
решения в „ТехномаркетДомо” Н.В., но този акционер не е имал властта
самостоятелно да наложи такива решения. По силата на Договор между
акционерите от 14 юли 2011г. упражняваният от „Аксис Ритейл” Н.В.
отрицателен самостоятелен контрол преминава в положителен самостоятелен
контрол.
Подобна трансформация от отрицателен самостоятелен контрол в
положителен самостоятелен контрол не представлява концентрация 1, тъй като
няма промяна в качеството на контрола.
В този смисъл може да бъде направен извода, че Договорът между
акционерите от 14 юли 2011г. не е станал основание за промяна в контрола,
която да представлява концентрация, по смисъла на ЗЗК, тъй като както преди,
така и след действието на този договор „Аксис Ритейл” Н.В. е продължило да
упражнява самостоятелен контрол върху „ТехномаркетДомо” Н.В.
Освен това, „Аксис Ритейл” Н.В. чрез „ТехномаркетДомо” Н.В.
упражнява контрол върху следните предприятия на територията на България:
3.2.1.1“К енд К Електроникс” ЕАД е регистрирано като еднолично
акционерно дружество и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по
вписванията под ЕИК 200586330. Адресът му на управление е в гр. София 1138,
район „Искър”, бул. „Цариградско шосе” № 361.
3.2.1.2. „Домо Ритейл” ЕООД – в несъстоятелност, е регистрирано като
еднолично дружество с ограничена отговорност и е вписано в Търговския регистър
при Агенцията по вписванията под ЕИК 13151529. Адресът му на управление е в гр.
София 1000, район „Средец”, ул. „Цар Калоян” № 8, ет. 2.
3.2.1.3. „Балкан Софт” ЕООД е регистрирано като еднолично дружество с
ограничена отговорност и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по
вписванията под ЕИК 175131676. Адресът му на управление е в гр. София 1138,
район „Искър”, бул. „Цариградско шосе” № 361.
3.2.1.4. „Х Ц България” ЕООД е регистрирано като еднолично
дружество с ограничена отговорност и е вписано в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията под ЕИК 201090084. Адресът му на управление е в
гр. София 1138, район „Искър”, бул. „Цариградско шосе” № 361.
3.2.1.5. „К енд К Сервиз” ЕООД е регистрирано като еднолично
дружество с ограничена отговорност и е вписано в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията под ЕИК 130661001. Адресът му на управление е в
гр. София 1528, район „Искър”, бул. „Искърско шосе” № 7.
3.2.1.6. „Биз Еър” ООД е регистрирано като дружество с ограничена
отговорност и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
под ЕИК 175203421. Адресът му на управление е в гр. София 1138, район
/ Виж Консолидирано юрисдикционно известие на Комисията съгласно Регламент 139/2004 г., параграф
83, както и практиката на КЗК (напр. Решение №639/2008г.)
1
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„Искър”, бул. „Цариградско шосе” № 361.
3.2.2 „Боровец Инвест” Б.В. контролира следните дружества на
територията на България :
3.2.2.1 „Боровец Инвестмънтс” ЕАД е регистрирано като еднолично
акционерно дружество и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по
вписванията под ЕИК 175297972. Адресът му на управление е в гр. София 1000,
район „Оборище”, ул. „Георги Сава Раковски” № 76.
3.2.2.2. „Рила-Самоков 2004” АД е регистрирано като акционерно
дружество и е вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
под ЕИК 131517858. Адресът му на управление е в гр. Самоков 2000, ул.
„Македония” № 34.
ІV. ХАРАКТЕР, ПРАВНА ФОРМА И ЦЕЛ НА СДЕЛКАТА
С Договор за замяна от 18 ноември 2011г., (…..)*
(…..)*
(…..)*
(…..)*2
В резултат на сделката ДЛАК (и непряко ДРФ, съответно Министерство
на финансите на Султанат Оман) ще придобие самостоятелен контрол върху
предприятията „Аксис Ритейл” Н.В. и „Боровец Инвест” Б.В., което ще му
осигури упражняването на решаващо влияние върху състава, гласуването и
решенията на органите на управление на „Аксис Ритейл” Н.В. и на „Боровец
Инвест” Б.В.
Следователно, в резултат на нотифицираната сделка ще бъде извършена
концентрация между предприятия, по смисъла на чл. 22 от ЗЗК.
V. СЪОТВЕТНИ ПАЗАРИ, НА КОИТО ОПЕРИРАТ УЧАСТНИЦИТЕ В
КОНЦЕНТРАЦИЯТА
5.1 За дефиниране на съответния пазар следва да се посочи стопанската
дейност на участниците в сделката :
5.1.1 ДЛАК, контролирано от Министерство на финансите на Султанат Оман
чрез ДРФ, действа като дългосрочен финансов инвеститор в световен мащаб в
различни класове активи в Европа, Близкия Изток, Азия, САЩ.
ДЛАК функционира чрез свои дъщерни дружества в Беларус, Белгия, Италия,
Русия, Турция, Украйна, Франция,
В България ДЛАК /чрез свои дъщерни дружества/ е активна в строителство,
собственост и търговия с имоти /чрез „Чери Гардънс” ООД, София/, туризъм /чрез
„Спартак Турс” АД, София/. Последното притежава и управлява хотел „Свети
Врач” близо до Сандански. Освен това, ДЛАК има и непряко миноритарно
контролно участие (чрез Bulgarian Acquisition Company II S.à.r.l., Велико
Херцогство Люксембург) в „Корпоративна търговска банка” АД3, която от 2007г. е
публично дружество, чийто акции се търгуват на БФБ-София.
5.1.2 В България Axis Retail е активно на пазарите на търговия на дребно с
битови електроуреди и на търговия/доставка на едро на битови електроуреди, както
и в сферата на определени спомагателни услуги, свързани с доставката на

2
3

/ (…..)*
/ Решение на КЗК №87 / 2009г.
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електроуреди, напр. транспорт и монтаж, гаранционни и извънгаранционни сервиз и
ремонти.
Axis Retail4 извършва дейност основно чрез дъщерното си дружество „К енд К
Електроникс” ЕАД5 и дружествата от групата му, а именно :
- „К енд К Електроникс ЕАД е операторът на „Техномаркет”- търговска верига
с 60 магазина в страната6 за битови електроуреди, офис оборудване,
телекомуникационни и ІТ-продукти, чийто първи магазин е открит през 1999г.
„Техномаркет” предлага богат асортимент от над 25 хил. стоки от различни
търговски марки /ТМ/ и модели : Samsung, Panasonic, Electrolux/AEG, Zanussi,
Blaupunkt, Sony, Philips, Pioneer, Whirlpool, Yamaha, Jamo, LG, Daewoo, Grundig,
JVI, Indesit, Ariston, Gorenje, Hitachi и др. „Техномаркет” притежава и собствена ТМ
NEO.
Активните към момента дъщерни дружества на «К енд К Електроникс” ЕАД
са: „Балкан Софт» ЕООД /доставка на софтуер/, «К енд К Сервиз” ЕООД /сервиз и
ремонт на електроуреди/, „Биз Еър” ООД /притежава и оперира 2 пътнически
самолета/.
5.1.3 Чрез „Рила-Самоков 2004” АД /дъщерно дружество на „Боровец Инв.”
ЕАД/ Borovets Invest заедно с община Самоков и „Главболгарстрой” АД са
инвеститори в Проекта „Супер Боровец”-инициатива за развитие на района на
Южна Рила. Към момента не е започнало изпълнението на Проекта7.
Следователно, при съпоставка дейностите на групите на Придобиващото
/ДЛАК/ и на Придобиваните /Axis Retail, Borovets Invest/ предприятия за
територията на страната - от една страна, както и на Axis Retail и на Borovets Invest
– от друга, следва да се направи извод, че в резултат от сделката липсват както
хоризонтално препокриване на стопанската им активност, така и вертикални
пазарни ефекти.
5.2 Участие на съответни пазари
Както бе посочено по-горе, за територията на страната Axis Retail извършва
дейност основно чрез „К енд К Електроникс” ЕАД и дружествата от групата му,
предприятия, 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 е активна TLAC-групата
(предоставяне на услуги - строителство, собственост и търговия с недвижими
имоти, туризъм, финансови и банкови услуги).
5.3 Пазари, върху които сделката ще окаже въздействие
Доколкото предприятия от групите на TLAC, Axis Retail и Borovets Invest не
осъществяват стопанска дейност на един и същи съответен пазар (липсват хоризонтални
отношения), нито на продуктов пазар, който предхожда или следва продуктов пазар, на
който осъществява дейност другият участник в концентрацията (вертикални
отношения), но също така и нито едно от тези дружества не присъства на продуктов
пазар, който е съседен, тясно свързан с продуктов пазар, на който другият участник в
концентрацията осъществява дейност, следва заключението, че няма пазари, върху
/ контролира и други дружества, опериращи в други държави от региона
/ което работи на българския пазар от 1992г.
6
/ Освен това е открил магазини и в държавите от региона - 21 /в Сърбия/, 11 /в Македония/, 14 /в Босна/,
5 /в Косово/, 4 /в Хърватска/, 9 /в Черна гора/.
7
/ Декларирано е, че „Рила-Самоков 2004” АД реализира единствено приходи от лихви от
вътрешногрупови заеми към свързани лица
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които сделката ще окаже въздействие.
Според Методиката на КЗК за извършване на проучване и определяне на
пазарното положение на предприятията на съответния пазар 8, при оценките по
концентрации между предприятия се оценяват само онези пазари, върху които
операцията ще окаже въздействие (т. 2.1).
Съгласно Указанията за попълване на уведомление по чл. 79, ал. 1 от ЗЗК за
осъществяване концентрация по чл. 22 от ЗЗК, приети от Комисията на 20.01.2009г.
(т.5.3)9, характерът на извършваната от участниците в концентрацията дейност на
територията на Република България не позволява идентифицирането на „пазари,
върху които сделката ще окаже въздействие”. Това се дължи на липсата на
хоризонтални или вертикални ефекти, или на отношения на свързани пазари.
Предвид горното, както и в съответствие с практиката на КЗК10 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
За установяване размера на реализирания от участниците в концентрацията
оборот на територията на страната Комисията се позовава на представени справки и
финансови отчети на участниците в сделката към 31.12.2010г.
На база посочените източници на информация размерът на общия оборот на
участниците в концентрацията за 2010г., изчислен съгласно чл.25 от ЗЗК, възлиза
приблизително на (…..)* млн. лв., като TLAC е реализирал (…..)* млн. лв., а Axis
Retail (…..)* млн. лв.
Относно задължителната преценка за евентуално наличие на „общностно
измерение” на сделката по см. на Регламент на Съвета № 139/2004, предвид размера
на реализираните от участниците в концентрацията обороти, КЗК достигна до
заключение, че не са удовлетворени хипотезите на чл. 1 от Регламента за наличие на
„общностно измерение”, което запазва собствената й компетентност.
VІІ. ПРАВНИ ИЗВОДИ
По чл. 22 от ЗЗК
Съгласно 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 правото на конкуренция
контрол представлява и възможността на определено дружество да блокира
вземането на стратегически решения относно пазарното поведение на друго
предприятие.
Имайки предвид клаузите, заложени в Договора за замяна от 18 ноември
2011г., може да бъде направено заключението, че в резултат на нотифицираната
сделка ДЛАК (и непряко ДРФ, съответно Министерство на финансите на Султанат
/ Решение на КЗК № 393/21.04.2009г. http://www.cpc.bg/storage/file/RESH%20393-09.doc
/ http://www.cpc.bg/storage/file/Resh.obrazec.doc
10
/ напр. Решения № 164/2012, №1267/2011г., № 625/2011г., №230/2011г.
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Оман), придобивайки целия капитал на „Аксис Ритейл“ Н.В. и на „Боровец Инвест“
Б.В, ще получи възможността да упражнява самостоятелен контрол върху
придобиваните предприятия, което представлява 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 участници в концентрацията на територията на
страната за предходната финансова година надхвърля 25 млн. лева. Законът
въвежда и 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. лева.
Както бе установено по-горе, посочените кумулативни критерии в случая са
изпълнени и за предприятието, придобиващо контрол, е възникнало задължение за
предварително уведомяване на КЗК, което е надлежно изпълнено.
По чл. 26 от ЗЗК
Разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от ЗЗК постановява, че Комисията разрешава
концентрацията, ако тя не води до установяване или засилване на господстващо
положение, което значително би попречило на ефективната конкуренция на
съответния пазар.
Както вече беше отбелязано, настоящата концентрация е между предприятия,
които оперират на различни продуктови пазари в България, без съществуващи
хоризонтални или вертикални връзки между тях. Европейската доктрина 11
разглежда подобен род операции съгласно опростена процедура поради липса на
опасения в общия случай за негативно засягане на конкурентната среда. В
потвърждение на този извод е и обстоятелството, че в хода на проучването в КЗК не
беше изразено становище относно негативно засягане на който и да е пазар на
територията на страната.
След осъществяване на нотифицираната сделка на пазарите, на които
оперират участниците в концентрацията, няма да има структурна промяна, а
следователно и не се очаква промяна и на пазарната им позиция.
Във връзка с това в конкретния случай разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от ЗЗК
категорично може да бъде приложена от КЗК.
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
/ Известие на Комисията относно опростена процедура за разглеждане на някои обединения съгласно
Регламент (ЕО) № 139/2004, т. 5 (б)
11
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РЕШИ:
1. РАЗРЕШАВА концентрацията между предприятия, която ще се осъществи
чрез придобиване на самостоятелен контрол от „Дъ Люксембург Акуизишън
Къмпани” С.а.р.л (The Luxembourg Acquisition Co. S.à.r.l.), Велико Херцогство
Люксембург (№ В 108.160) върху „Аксис Ритейл” Н.В. (Axis Retail N.V.),
Нидерландски Антили (№ 99190) и „Боровец Инвест” Б.В. (Borovets Invest B.V.),
Кралство Нидерландия (№ 34262090).
2. Постановява незабавно изпълнение на решението по т. 1.
За издаване на разрешение по чл. 26 от ЗЗК, на основание чл. 1, т. 4 от
Тарифата за таксите12, които се събират от Комисията за защита на конкуренцията
по Закона за защита на конкуренцията, The Luxembourg Acquisition Co. S.à.r.l.,
Велико Херцогство Люксембург следва да заплати такса в размер на (…..)* хил.
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:
.....................................
Александър Александров
.....................................
Весела Антонова
.....................................
Елена Димова
.....................................
Зорница Иванова
.....................................
Петя Велчева
12

/ Обн. ДВ. бр.95 от 14 Август 1998г., изм. ДВ. бр.93 от 19 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2006г.

9

