
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Р Е Ш Е Н И Е

          №1070

гр. София, 22.12.2022 г.

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Юлия Ненкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Кюмюрджиев

ЧЛЕНОВЕ:

Анна Яневa 
Георгица Стоянова
Красимир Витанов
Красимир Зафиров

Пламен Киров

при протоколист г-жа Теодора Ананиева, разгледа в закрито заседание 
на 22.12.2022 г. докладна записка с вх. № ДЗС-11/16.12.2022 г., докладвана от 
г-н Красимир Витанов, член на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК).

В  Комисия  за  защита  на  конкуренцията  (Комисията,  КЗК) постъпи 
сигнал  с  вх.  №  ВХР-2109/10.11.2022  г.  (допълнен  с  Молба  вх.  №0-
214/02.12.2022 г. и Молба вх. № 0-223/19.12.22 г.) от „Йеттел България“ ЕАД, 
в който се твърди, че г-н Спас Д. Русев лично или чрез дружеството „Вива 
Корпорейт България“ ЕООД през месец септември 2022 г. е придобил контрол 
върху „Булсатком“ ЕООД (предишно наименование „Булсатком“ ЕАД) чрез 
сделка, по силата на която е придобил поне 75% от капитала на Булсатком 
Инвестмънт Лимитид, Великобритания (дружество, едноличен собственик на 
капитала  на  Булсатком).  Като  доказателство  към  сигнала  е  приложено 
публично вписване от английския регистър на компаниите по отношение на 



Булсатком  Инвестмънт  Лимитид,  Великобритания  (с  идентификационен 
№09047965).

Наред с  горното  подателят  на  сигнала  счита,  че  са  налице  данни за 
свързаност  между  предприятията,  притежавани  от  г-н  Спас  Русев  и 
икономическата  група  на  Виваком  България/БТК.  Аргументите  за  това  са 
свързани  с  финансирането  на  сделката  чрез  предоставяне  на  заем  и 
последващо прехвърляне на мобилната и оптична мрежа на „Булсатком“ към 
дружества от групата на Юнайтед Груп, чрез което се цели прихващане на 
част от дължимия кредит. Според „Йеттел България“ ЕАД, чрез условията по 
заема  кредиторът  вероятно  ще  разполага  с  възможност  да  влияе  върху 
решенията, които касаят дейността на Булсатком. 

На 13.12.2022 г. в Комисията постъпи Сигнал с вх. №ВХР-2310/2022 г. 
от „А1 България“ ЕАД, в който се реферира към идентична информация за 
горепосочената  сделка,  съдържаща  се  в  статия  на  икономическия  сайт 
capital.bg от  06.12.2022  г.  Посочва  се,  че  А1  като  конкурент  на  пазара  на 
телекомуникационни услуги има пряк интерес този пазар да бъде регулиран 
по правилата на честната конкуренция и спазване разпоредбите на Закона за 
защита  на конкуренцията  (ЗЗК),  поради което искането е  КЗК да  извърши 
оценка за влиянието на сделката върху този пазар. 

Сходна  информация  за  сделката  по  придобиване  на  контрол  върху 
Групата Булсатком се съдържа и в други медийни публикации (Медиапул, 
Дневник и др.).

Видно  от  последния  публикуван  в  ТР  и  РЮЛНЦ  при  АВп 
Консолидиран годишен финансов отчет на „Булсатком“ ЕООД към 31.12.2020 
г., приходите на Групата Булсатком са в размер на 144 561 хил. лева.

В качеството си на национален орган по конкуренцията и в изпълнение 
на  своите  законови  правомощия  по  Глава  V  от  ЗЗК,  Комисията  извършва 
контрол  върху  концентрациите  между  предприятия,  подлежащи  на 
задължително  предварително  уведомяване  в  случаите  на  настъпването  на 
трайна промяна в контрола съгласно хипотезите на чл. 22 от ЗЗК и достигане 
праговете за оборот по чл. 24, ал. 1 от ЗЗК.

Предвид постъпилата информация и доказателства, може да се направи 
обосновано  предположение,  че  операцията,  в  резултат  на  която  „Вива 
Корпорейт България” ЕООД придобива, пряко или косвено чрез лицето Спас 
Д. Русев, мажоритарен дял от капитала на дружеството-майка на „Булсатком“ 
ЕООД, има вероятност да представлява концентрация между предприятия по 
смисъла на чл. 22, ал. 1, т. 2 от ЗЗК, която попада в обхвата на чл. 24, ал. 1 от 
ЗЗК и подлежи на задължително предварително уведомяване пред КЗК. 

До този момент в КЗК не е постъпило уведомление за осъществяване на 
съответната концентрация, респективно КЗК не е оценявала тази операция.

Също  така  не  е  изтекъл  и  законоустановеният  давностен  срок  за 
разследване на нарушение по чл. 42, ал.1, т.2 от ЗЗК

С  оглед  на  гореизложените  обстоятелства,  Комисия  за  защита  на 
конкуренцията на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗЗК
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Р  Е  Ш  И:

1.  Образува  производство  за  установяване  на  евентуално  извършено 
нарушение по чл. 24, ал. 1 от ЗЗК от страна на „Вива Корпорейт България” 
ЕООД  (ЕИК  206486372)  за  придобиването  на  контрол  върху  Булсатком 
Инвестмънт  Лимитид,  Великобритания  (идентификационен  №09047965) 
респективно върху „Булсатком“ ЕООД (ЕИК 206575401).

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл. 78, ал. 3 от ЗЗК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...........................................
Юлия Ненкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................
Димитър Кюмюрджиев

ЧЛЕНОВЕ:

………………….
Анна Янева

.........................
Георгица Стоянова

...................................
Красимир Витанов

……………………..
Красимир Зафиров

…………………..
Пламен Киров
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