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Комисията за защита на конкуренцията в състав:
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:
Александър Александров

Весела Антонова
Елена Димова

 
 
 
 
при участието на секретар – протоколиста Милена Емилова, разгледа в 
закрито заседание, проведено на 19.07.2011 г., докладна записка с вх. № ДЗС-
21 от 18.07.2011 г., изготвена от г-н Дарин Станков – и. д. директор на 
Дирекция „Антитръст и концентрации” и от Албена Динчева, началник отдел 
„Икономически анализи“.
 
 
 
В Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) постъпи сигнал от „Медийна 
група България Холдинг” ООД, гр. София, ЕИК 121135162,  в който се 
посочва, че на 11.07.2011 г. в Търговския регистър към Агенция по 
вписванията по партидата на „Пресгрупа Утро” ЕООД, гр. Русе е 



публикувано съобщение за придобиването на 100 % от капитала на 
дружеството от страна на „БГ Приватинвест” ООД, Австрия.
Приобретателят на дяловете е съдружник в „БГ Принмедиа” ООД, гр. София, 
което дружество притежава 17 % от капитала на „Медийна група България 
Холдинг” ООД, гр. София, придобити чрез покупко-продажба от предишния 
собственик „ВАЦ Медийна група България Холдинг” ЕООД. 
Посочва се, че до 09.01.2007 г. „Пресгрупа Утро” ЕООД е собственост на 
„ВАЦ Медийна група България Холдинг” ЕООД, когато в изпълнение на 
Решение на КЗК № 205/20.07.2005 г. контролът върху дружеството е 
преотстъпен на „Спот-Спешъл Опортюнитис Бетайлигунген” АГ, Виена, а 
впоследствие е продадено на „Антратор Холдинг” ГмбХ, Виена. 
Изтъква се, че  продажбата на „Пресгрупа Утро” ЕООД от едноличния 
собственик „ВАЦ Медийна група България Холдинг” ЕООД е било условие 
за разрешаване на концентрация, изразяваща се в придобиването на 30 % от 
акциите на „Медиа Холдинг” АД.. Според „Медийна група България 
Холдинг” ООД, чрез придобиването на „Пресгрупа Утро” ЕООД от страна на 
„БГ Приватинвест” ООД, последният ще извърши нарушение на 
императивните условия на Решение № 205/2005 г. на КЗК. 
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 покупка на ценни книжа, дялове или имущество, чрез договор или по 
друг начин пряк или косвен контрол върху други предприятия или части от 
тях. 
С оглед изложеното по-горе, може да се направи обосновано предположение, 
че с придобиването на 100 % от капитала на „Пресгрупа Утро” ЕООД от 
страна на „БГ Приватинвест” е изпълнен състава на  чл.22, ал.1, т.2 от ЗЗК. 
За да се прецени дали за  „БГ Приватинвест”, Австрия е възникнало 
задължение да уведоми предварително КЗК за промяната на контрола, 
упражняван върху придобиваното дружество, Комисията следва да установи 
доколко са изпълнени кумулативните изисквания на чл.24, ал.1 от ЗЗК. За 
целта КЗК следва да проучи кои са контролираните от участниците в 
сделката лица, както и тези които ги контролират за да изчисли общите им 
обороти съобразно изискванията на чл.25 ЗЗК.
 

С оглед на гореизложените факти и обстоятелства, Комисията за защита 
на конкуренцията, на основание чл.38, ал.1, т.1 във връзка с чл.78, ал.3 от 
ЗЗК
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Образува  производство  за  установяване  на  евентуално  извършено 
нарушение на чл.24, ал.1 от ЗЗК от „БГ Приватинвест”, Австрия, изразяващо 
се в придобиването на контрол върху „Пресгрупа Утро” ЕООД, София чрез 
закупуване на 100 % от дяловете на  дружеството през 2011 г.                   

Решението не подлежи на обжалване.
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 

...........................................
Петко Николов

 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 
...........................................

Ангелина Милева
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Александър Александров
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Весела Антонова
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