
Решение № 945 от 15.11.2016 г. по преписка вх. № КЗК - 
553 / 2016 г. на Комисията за защита на конкуренцията 

§ 1, т. 11 ЗЗК 
§ 1, т. 7 ЗЗК 
Чл. 32 ЗЗК 
Чл. 32, ал. 1 ЗЗК 
Чл. 33 ЗЗК 
Чл. 33, ал. 1 ЗЗК 
Чл. 38, ал. 1, т. 1 ЗЗК 
Глава 7 ЗЗК 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлия Ненкова 
ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Кюмюрджиев 
ЧЛЕНОВЕ: Анна Янева 
Георгица Стоянова 
Красимир Витанов 
Красимир Зафиров 
Пламен Киров 
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В Комисия за защита на конкуренцията, на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона 

за защита на конкуренцията (ЗЗК), с Решение № 536/09.08.2016 г. на КЗК е образувано 
производство по преписка № КЗК-553/2016 г. за проучване на евентуално извършено 
нарушение по Глава VII от ЗЗК от страна на „Градус-1” ООД, с ЕИК 822132592. 

СЪЩНОСТ НА РЕШЕНИЕ НА КЗК № 536 ОТ 09.08.2016 г. 
Производството е образувано по повод извършено предварително проучване от 

Комисия за защита на конкуренцията (КЗК), относно телевизионна реклама на 
кренвирши „Аз ям“, произведени от „Градус-1“ ООД във връзка с получен в КЗК сигнал 
от потребител и решение № 231/05.05.2016 г. на Етичната Комисия към Националния 
съвет за саморегулация (НСС). 

Рекламният клип съдържа следните послания: „Това са кренвирши „Аз ям“! Те са 
от свинско месо – каквито би трябвало да са всички свински кренвирши. Те няма да те 
метнат или да те врътнат… няма и да те изпържат…. нито пък ще те вземат за мезе…. и 
със сигурност няма да те натопят. Но, честно казано, вземеш ли свински кренвирши „Аз 
ям“ с гаранция от Градус, ще искаш да направиш всичко това с тях.“ 

С решението си Етичната комисия постановява, че процесната реклама 
противоречи на Етичния кодекс и приема, че същата може да въведе в заблуждение 
потребителя относно предлагания от дружеството продукт и по този начин да 
предизвика повишаване на интереса на потенциалните клиенти към продукта и да 
повлияе на решението им за покупка. Също така се посочва, че в процесния рекламен 
клип се набляга на основния продукт - вида на месото, вложено в конкретната марка 
кренвирши, чрез използваното рекламно послание „Аз ям“ – са от свинско месо, 
каквито би трябвало да са всички свински кренвирши“. Според Етичната комисия 
изразите, използвани в рекламата, могат да доведат до внушението, че рекламирания 
продукт е произведен от 100% свинско месо, като се премълчава информацията, че в 
състава на продукта има и други елементи като птича кожа, механично сепарирано 
пиле и др. Така поднесеното послание създава в потребителите погрешно 
впечатление, че въпросните кренвирши са произведени от свинско месо и навежда на 
мисълта за прикриване на същинската характеристика на продукта. 

В предварителното проучване КЗК е изискала писмено становище, информация и 
доказателства от „Градус-1“ ООД във връзка с процесната реклама, чийто отговор е 
постъпил с писмо вх. № О-58/14.07.2016 г. В писмото дружеството посочва, че 
твърденията във всички варианти на рекламното послание са ясни, верни и обективно 
не са в състояние да заблудят потребителите. Според дружеството рекламата има за 



цел да акцентира върху основния състав на продукта, без претенция за 
изключителност или изчерпателност. Използваните изрази се отнасят пряко и видимо 
към показвания по време на произнасянето им добър резултат от подлагането на 
продукта на термична обработка. Също така според дружеството логически не е 
обосновано твърдението, че показването и оценяването на поведението на продукта 
при различна термична обработка внушава неизказани и неверни твърдения за 
неговия състав. 

Липсата или наличието на извършено нарушение на глава VII от ЗЗК може бъде 
установено с решение на КЗК, постановено след извършено проучване по образувано 
производство по реда на глава XII от ЗЗК. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗЗК Комисията за 
защита на конкуренцията образува производство за проучване на евентуално 
извършени нарушения по Глава VІІ от ЗЗК от страна на „Градус-1” ООД, с ЕИК 
822132592. 

СТАНОВИЩЕ НА „ГРАДУС-1“ ООД 
„Градус-1“ ООД счита, че отсъстват обективни обстоятелства, които да 

подкрепят възникналите у КЗК съмнения за евентуално извършено нарушение по глава 
VІІ от ЗЗК, изразяващо се в противоречие с добросъвестната търговска практика на 
рекламно послание на кренвирши „Аз ям“, разпространявано в периода от 04.04.2016 г. 
до 19.05.2016 г. Като мотив за това се сочи, че проучването касае първоначалната 
редакция на рекламното послание и цели да установи дали то е било в състояние да 
заблуди масовия потребител относно вида на месото, което е вложено в конкретната 
марка кренвирши като основен продукт. Според Решение № 231/05.05.2016 г. на 
Етичната комисия към НСС, изразите, използвани в рекламата, могат да доведат до 
внушението, че рекламирания продукт е произведен от 100% свинско месо, като се 
премълчава информацията, че в състава на продукта има и други елементи като птича 
кожа, механично сепарирано пиле и др. 

В становището се сочи още, че обективно правилното възприемане на смисъла 
на предлога „от“ при пълната липса на изрази от рода на „единствено“, „само“ и др. не 
би могло да внуши на непредубедения, среднограмотен и средноинформиран 
потребител, че продуктът (кренвирш) е произведен 100%-единствено и само от 
свинско месо и така да го заблудят относно характеристиката на продукта. 
Кренвиршът, като вид продукт, според ответното дружество, не е от такова естество, 
че да създава очаквания да е създаден на 100% от една единствена състав. „Градус-1“ 
ООД твърди, че в българския език, когато се сочи, че даден продукт е произведен от 
определен материал, се има предвид, че този материал е основен и характеризиращ 
продукта, но без претенции да е единственият вложен. При наличието на такава 
претенция, пред предлога „от“ се използват изрази като „само“, „единствено“, „изцяло“ 
или други в същия смисъл. Посочва се още, че при използване на предлога „със“ и 
посочване на съответния материал, се указва, че посоченият материал се влага в 
продукта, но без никаква претенция по отношение на вложеното количество и за 
предопределяне на съществени характеристики на крайния продукт. 

„Градус-1“ ООД твърди, че Етичната комисия е констатирала отпадането на 
противоречието между видяното внушение на рекламата и Етичния кодекс на базата 
на действия, предприети от дружеството преди постановяване на решението, а именно 
промяната в рецептурата – на 16.04.2016 г., провокирана от проведени тестове за 
потребителски предпочитания, въведена преди изобщо да е имало повод за 
разглеждане на рекламното послание, което е променено в последствие. 

В становището се посочва, че „Градус-1“ ООД е предприятие, създадено 1995 г. и 
е най-големият производител на птиче месо в България, като притежава собствено 
предприятие за преработка на птиче месо, произвежда и продава широка гама 
продукти от пилешко месо и извършва и други допълнителни търговски дейности. От 



2016 г. дейността на дружеството е разширена с производството и на колбаси, чийто 
основен състав не е пилешко месо, като тази дейност се осъществява под марката „Аз 
ям!“ и е стартирала с производството и продажбата на кренвирши с тази марка. Като 
начало на разпространението на този продукт се сочи датата 04.04.2016 г. и към 
настоящия момент. Разпространението е на територията на цялата страна. В периода 
на разпространение, по данни на ответното дружество, съдържанието и съставът на 
продукта са се променяли, съответно –първоначалната рецепта, в сила от старта на 
производството- 04.04.2016 г. до 16.04.2016 г., втора рецепта-в сила от 16.04.2016 г. 
до 26.04.2016 г. и трета рецепта – в сила от 26.04.2016 г. до настоящия момент. 

Посочва се още, че в периода 14 април-31 август 2016 г. продуктът кренвирши 
„Аз ям!“ е рекламиран по телевизията, радио и интернет реклама. Рекламната 
кампания на продукта е изготвена от рекламна агенция Огивли София („ОМ София“ 
ООД), като ответното дружество е приело предложенията на агенцията за рекламата. 

Посочва се , че в периода на рекламиране на продукта са използвани различни 
рекламни послания, и по-конкретно: 

- текст на ВО на ТВ клип за периода 14 април-19 май: 
-дълга версия 
– „МГ: Това са кренвирши Аз ям! Те са от свинско месо-каквито би трябвало да 

са всички свински кренвирши. Те няма да те метнат или да те врътнат. Няма и да те 
изпържат. Нито пък ще те вземат за мезе. И със сигурност няма да те натопят. Но, 
честно казано, вземеш ли свински кренвирши Аз ям! с гаранция от Градус, ще искаш да 
направиш всичко това с тях.“ 

-кратки версии: 
- „МГ:Това са кренвирши Аз ям! Те са от свинско месо, каквито би трябвало да са 

всички свински кренвирши. Те няма да те изпържат. Но, честно казано, вземеш ли 
свински кренвирши Аз ям! с гаранция от Градус, ще искаш да направиш това с тях.“; 

-„МГ:Това са кренвирши Аз ям! Те са от свинско месо, каквито би трябвало да са 
всички свински кренвирши. Те няма да те метнат. Но, честно казано, вземеш ли 
свински кренвирши Аз ям! с гаранция от Градус, ще искаш да направиш това с тях.“; 

-„МГ:Това са кренвирши Аз ям! Те са от свинско месо, каквито би трябвало да са 
всички свински кренвирши. Те няма да те врътнат. Но, честно казано, вземеш ли 
свински кренвирши Аз ям! с гаранция от Градус, ще искаш да направиш това с тях.“; 

- текст на ВО на ТВ клип за периода 20 май-19 юли: 
-дълга версия: 
-„Това са кренвирши Аз ям! Те са със свинско месо, а качеството е с гаранция от 

Градус. Те няма да те метнат или да те врътнат. Няма да те изпържат. Нито пък ще те 
вземат за мезе. И със сигурност няма да те натопят. Но, честно казано, вземеш ли 
кренвирши със свинско месо Аз ям!, ще искаш да направиш всичко това с тях.“; 

-кратки версии: 
-„МГ: Това са кренвирши Аз ям! Те са със свинско месо, а качеството е с 

гаранция от Градус. Те няма да те изпържат. Но, честно казано, вземеш ли кренвирши 
Аз ям!, ще искаш да направиш точно това с тях.“; 

-„МГ: Това са кренвирши Аз ям! Те са със свинско месо, а качеството е с 
гаранция от Градус. Те няма да те метнат. Но, честно казано, вземеш ли кренвирши Аз 
ям!, ще искаш да направиш точно това с тях.“; 

-„МГ: Това са кренвирши Аз ям! Те са със свинско месо, а качеството е с 
гаранция от Градус. Те няма да те врътнат. Но, честно казано, вземеш ли кренвирши Аз 
ям!, ще искаш да направиш точно това с тях.“; 

- текст на ВО на ТВ клип за периода 20 юли-31 август: 
-дълга версия: 
-„Това са кренвирши Аз ям! Те са със свинско месо, а качеството е с гаранция от 

Градус. Те няма да те метнат или да те врътнат. Няма да те изпържат. Нито пък ще те 



вземат за мезе. И със сигурност няма да те натопят. Но, честно казано, вземеш ли 
кренвирши със свинско месо Аз ям!, ще искаш да направиш всичко това с тях. А сега 
ще искаш да направиш това и с Македонска, Родопска и Софийска-наденици със 
свинско месо Аз ям!“; 

-кратки версии: 
-„МГ: Това са кренвирши Аз ям!Те няма да те изпържат. Но, честно казано, 

вземеш ли кренвирши Аз ям!, ще искаш да направиш точно това с тях. А сега вземи и 
наденица със свинско месо Аз ям, с гаранция от Градус“; 

-„МГ: Това са кренвирши Аз ям!Те няма да те метнат. Но, честно казано, вземеш 
ли кренвирши Аз ям!, ще искаш да направиш точно това с тях. А сега вземи и наденица 
със свинско месо Аз ям, с гаранция от Градус“; 

-„МГ: Това са кренвирши Аз ям!Те няма да те врътнат. Но, честно казано, вземеш 
ли кренвирши Аз ям!, ще искаш да направиш точно това с тях. А сега вземи и наденица 
със свинско месо Аз ям, с гаранция от Градус“. 

По отношение на верността на твърденията, съдържащи се в телевизионната 
реклама на продукта „Това са кренвирши Аз ям! Те са от свинско месо-каквито би 
трябвало да са всички свински кренвирши“ ответното дружество твърди, че 
доказателство, че кренвиршите са „от свинско месо“ и че всички кренвирши, които се 
означават като такива от свинско месо, трябва да имат за свой основен, но не 
единствен състав именно това месо, съставляват: рецептури и продуктови 
спецификации, валидни в периода 14.04.2016 г.-19.04.2016 г. (когато е излъчен 
визирания в жалбата рекламен клип); общоприетото значение на думата кренвирш и 
на използването в рекламното послание изрази; действащите в страната продуктови 
стандарти (задължителни и доброволни), които нормативно определят, че различните 
видове колбаси и кренвирши, означавани като такива от свинско, пилешко или 
говеждо месо, освен посочения, чрез наименованието им като техен основен състав 
вид месо, могат да съдържат множество други съставки-подправки и подобрители на 
вкуса, включително и местни продукти от друг животински произход. 

В заключение, като пример за твърденията си в становището, ответното 
дружество посочва, че утвърденият доброволен стандарт „Варени и варено-пушени 
малотрайни колбаси „Стара планина“ “, предвижда кренвиршът „Стара планина“да 
съдържа 82%, а не 100% свинско месо; утвърденият доброволен стандарт „Варени и 
варено-пушени малотрайни колбаси от птиче месо „Стара планина“ предвижда 
кренвиршът от птиче месо „Стара планина“ да съдържа 68% птиче месо, 17% сланина 
и други добавки и подправки. Сочи се, че сланината е вид свинско месо и наличието й 
в състава не променя естеството на кренвирша от птиче месо. БДС 127-83 ТУ 336-87 
„Колбаси малотрайни и варено-пушени в обвивки“ постановя говежди кренвирши да 
съдържат 60% говеждо едносортно месо, 20% свинско месо и 20%сланина, както 
добавки и подправки. 

I. Идентификация на страните 
1. „Градус-1“ ООД с ЕИК 822132592, със седалище и адрес на управление: 

област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, п.к.6000, ж.к. 
Индустриален, Птицекланица „Градус“, и с предмет на дейност: покупка на стоки или 
други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, 
производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова 
дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, 
туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставянето 
на други услуги, сделки с интелектуална собственост, издателска или печатарска 
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, 
външно-икономическа дейност, както и други дейности разрешени от законите. 

Дружеството се представлява и управлява от управителите Иван Ангелов 
Ангелов и Лука Ангелов Ангелов – заедно и поотделно. 



II. Установени факти: 
1. „Градус-1“ ООД осъществява дейност по производство и продажба на 

продукти от птиче месо и на колбаси, а от април 2016 г. и на кренвирши „Аз ям!“. 
2. В периода 14 април-31 август 2016 г. продукта кренвирши „Аз ям!“ е 

рекламиран чрез телевизионни клипове, радио и Интернет реклама, съответно:. 
- Интернет рекламата- рекламни банери във: Vbox7.com, Edna.bg, Abv.bg, 

Sinoptik.bg, 24kitchen.bg, Facebook game; 
- Радио реклама в следните радия: N-Joy, Sponsorship Veselina Darik и BG Radio; 
- ТВ клипове в следните телевизии: Нова ТВ, Диема, Кино Нова и Диема Фемили. 
2.1 Съгласно представени доказателства, в периода на рекламиране на продукта 

са използвани различни рекламни послания, и по-конкретно: 
- текст на ВО на ТВ клип за периода 14 април-19 май: 
-дълга версия 
– „МГ: Това са кренвирши Аз ям! Те са от свинско месо-каквито би трябвало да 

са всички свински кренвирши. Те няма да те метнат или да те врътнат. Няма и да те 
изпържат. Нито пък ще те вземат за мезе. И със сигурност няма да те натопят. Но, 
честно казано, вземеш ли свински кренвирши Аз ям! с гаранция от Градус, ще искаш 
да направиш всичко това с тях.“ 

-кратки версии: 
- „МГ:Това са кренвирши Аз ям! Те са от свинско месо, каквито би трябвало да са 

всички свински кренвирши. Те няма да те изпържат. Но, честно казано, вземеш ли 
свински кренвирши Аз ям! с гаранция от Градус, ще искаш да направиш това с тях.“; 

-„МГ:Това са кренвирши Аз ям! Те са от свинско месо, каквито би трябвало да са 
всички свински кренвирши. Те няма да те метнат. Но, честно казано, вземеш ли 
свински кренвирши Аз ям! с гаранция от Градус, ще искаш да направиш това с тях.“; 

-„МГ:Това са кренвирши Аз ям! Те са от свинско месо, каквито би трябвало да са 
всички свински кренвирши. Те няма да те врътнат. Но, честно казано, вземеш ли 
свински кренвирши Аз ям! с гаранция от Градус, ще искаш да направиш това с тях.“; 

- текст на ВО на ТВ клип за периода 20 май-19 юли: 
-дълга версия: 
-„Това са кренвирши Аз ям! Те са със свинско месо, а качеството е с гаранция от 

Градус. Те няма да те метнат или да те врътнат. Няма да те изпържат. Нито пък ще те 
вземат за мезе. И със сигурност няма да те натопят. Но, честно казано, вземеш ли 
кренвирши със свинско месо Аз ям!, ще искаш да направиш всичко това с тях.“; 

-кратки версии: 
-„МГ: Това са кренвирши Аз ям! Те са със свинско месо, а качеството е с 

гаранция от Градус. Те няма да те изпържат. Но, честно казано, вземеш ли кренвирши 
Аз ям!, ще искаш да направиш точно това с тях.“; 

-„МГ: Това са кренвирши Аз ям! Те са със свинско месо, а качеството е с 
гаранция от Градус. Те няма да те метнат. Но, честно казано, вземеш ли кренвирши Аз 
ям!, ще искаш да направиш точно това с тях.“; 

-„МГ: Това са кренвирши Аз ям! Те са със свинско месо, а качеството е с 
гаранция от Градус. Те няма да те врътнат. Но, честно казано, вземеш ли кренвирши Аз 
ям!, ще искаш да направиш точно това с тях.“; 

- текст на ВО на ТВ клип за периода 20 юли-31 август: 
-дълга версия: 
-„Това са кренвирши Аз ям! Те са със свинско месо, а качеството е с гаранция от 

Градус. Те няма да те метнат или да те врътнат. Няма да те изпържат. Нито пък ще те 
вземат за мезе. И със сигурност няма да те натопят. Но, честно казано, вземеш ли 
кренвирши със свинско месо Аз ям!, ще искаш да направиш всичко това с тях. А сега 
ще искаш да направиш това и с Македонска, Родопска и Софийска-наденици със 
свинско месо Аз ям!“; 



-кратки версии: 
-„МГ: Това са кренвирши Аз ям!Те няма да те изпържат. Но, честно казано, 

вземеш ли кренвирши Аз ям!, ще искаш да направиш точно това с тях. А сега вземи и 
наденица със свинско месо Аз ям, с гаранция от Градус“; 

-„МГ: Това са кренвирши Аз ям!Те няма да те метнат. Но, честно казано, вземеш 
ли кренвирши Аз ям!, ще искаш да направиш точно това с тях. А сега вземи и наденица 
със свинско месо Аз ям, с гаранция от Градус“; 

-„МГ: Това са кренвирши Аз ям!Те няма да те врътнат. Но, честно казано, вземеш 
ли кренвирши Аз ям!, ще искаш да направиш точно това с тях. А сега вземи и наденица 
със свинско месо Аз ям, с гаранция от Градус“. 

3. Съгласно Договор за рекламно обслужване от 03.11.2015 г. между “Градус-1“ 
ООД (Възложител) и рекламна агенция „ОМ София“ ООД (Изпълнител), Възложителят 
възлага на рекламната агенция изработката на рекламен телевизионен клип с 
наименование „Аз ям“. (чл. 1.1 от Договора) Произведенията се изработват съгласно 
изработен сценарий и проект от страна на Изпълнителя, които се одобряват от 
Възложителя. Сценарият е изготвен въз основа на предоставена информация от страна 
на Възложителя. (чл. 2.1 от Договора) 

4. Съгласно представени рецептури на кренвирши „Аз ям“ и продуктови 
спецификации, в периода на производство и разпространение на продукта 
съдържанието и съставът на последния се променя три пъти. Съдържанието на 
кренвирши „Аз ям!“ варено-пушен продукт с млечни протеини (ТД 01-09-малотрайни 
структурни и безструктурни колбаси от бяло и/или червено месо „Градус“) е както 
следва: 

4.1- в сила от 04.04.2016 г. 
Таблица 1 

Основни суровини  Колич
ество за 
100 кг. 

Свинско месо (…..)* 

Механично сепарирано птиче месо (…..)* 

Сланина (…..)* 

Птича кожа (…..)* 

Допълнителни суровини  

Нитритна сол 
Сол, Консервант: Е250 

(…..)* 

Готварска сол (…..)* 

Комбинирана подправъчна смес 
Екстравурст Форте Комби 
сол, Стабилизатор Е450, 

Овкусители:подправки (джинджифил, 
кориандър, инд. орехче, паприка, чили), 
Антиоксидант:Е300, подправъчни 
екстракти 

(…..)* 

Пшеничен Протеин 
Про 900 S 
пшеничен протеин, Сгъстител: Е412 

(…..)* 

Картофено нишесте (…..)* 

Млечен протеин 
Промикс С Млечни протиени 

(…..)* 

Естествен оцветител 
Кармин 

(…..)* 



рН регулатор 
рН оптимал 
глюкозен сироп, готварска сол, 

подправки 

(…..)* 

Овкусител 
Ароматизант масло сметана 

(…..)* 

Консервант 
Консерватор 101 
Консервант: натриев ацетат, 

сол, антиоксидант: натриев аскорбат 

(…..)* 

Вода/лед (…..)* 

4.2. - в сила от 16.04.2016 г. 
Таблица 2 

Основни суровини  Колич
ество за 
100 кг. 

Свинско месо (…..)* 

Сланина (…..)* 

Допълнителни суровини  

Пилешки протеин (…..)* 

Нитритна сол 
Сол, Консервант: Е250 

(…..)* 

Готварска сол (…..)* 

Комбинирана подправъчна смес 
Екстравурст Форте Комби 
сол, Стабилизатор Е450, 

Овкусители:подправки (джинджифил, 
кориандър, инд. орехче, паприка, чили), 
Антиоксидант:Е300, подправъчни 
екстракти 

(…..)* 

Пшеничен Протеин 
Про 900 S 
пшеничен протеин, Сгъстител: Е412 

(…..)* 

Картофено нишесте (…..)* 

Млечен протеин 
Промикс С Млечни протиени 

(…..)* 

Естествен оцветител 
Кармин 

(…..)* 

рН регулатор 
рН оптимал 
глюкозен сироп, готварска сол, 

подправки 

(…..)* 

Овкусител 
Ароматизант масло сметана 

(…..)* 

Консервант 
Консерватор 101 
Консервант: натриев ацетат, 

сол, антиоксидант: натриев аскорбат 

(…..)* 

Вода/лед (…..)* 

4.3 – в сила 26.04.2016 г. 
Таблица № 3 



Основни суровини  Колич
ество за 
100 кг. 

Свинско месо (…..)* 

Сланина (…..)* 

Допълнителни суровини  

Нитритна сол 
Сол, Консервант: Е250 

(…..)* 

Готварска сол (…..)* 

Комбинирана подправъчна смес 
Екстравурст Форте Комби 
сол, Стабилизатор Е450, 

Овкусители:подправки (джинджифил, 
кориандър, инд. орехче, паприка, чили), 
Антиоксидант:Е300, подправъчни 
екстракти 

(…..)* 

Пшеничен Протеин 
Про 900 S 
пшеничен протеин, Сгъстител: Е412 

(…..)* 

Картофено нишесте (…..)* 

Млечен протеин 
Промикс С Млечни протиени 

(…..)* 

Естествен оцветител 
Кармин 

(…..)* 

рН регулатор 
рН оптимал 
глюкозен сироп, готварска сол, 

подправки 

(…..)* 

Овкусител 
Ароматизант масло сметана 

(…..)* 

Консервант 
Консерватор 101 
Консервант: натриев ацетат, 

сол, антиоксидант: натриев аскорбат 

(…..)* 

Вода/лед (…..)* 

4.4 Съгласно приложено от „Градус-1“ ООД електронно писмо до Национален 
съвет по саморегулация от 13.05.2016 г. и етикет на продукта Кренвирши „Аз ям“- 
Варено-пушен продукт с млечни протеини, същия се произвежда по следната 
рецептура: Съставки: Свинско месо, Сланина, Пшеничен протеин, Сгъстител Е412, 
Картофено нишесте, Ароматизант с млечен протеин, Сол, Консервант: Е250, Е262, 
Екстракти от подправки, Стабилизатор: Е450, Овкусител: Е621, Антиоксидант: Е300, 
Е301, Подправки, Млечен протеин-1%, Глюкозен сироп, Декстроза, Оцветител Е120. 

5. Съгласно утвърдения с Приложение № 9 от Заповед № РД 11-733/11.10.2010, 
изменен и допълнен със Заповед № РД 11-447/12.04.2012 г. и Приложение № 9 от 
Заповед № РД 11-81/23.01.2015 г. на БАБХ стандарт за варени и варено-пушени 
малотрайни колбаси технологията на производство на кренвирши „Стара планина“ и 
кренвирш от птиче месо „Стара планина“ е както следва: 

Таблица № 4 /Технология на производство на кренвирши „Стара планина“/ 

№
  

Суровини, нитратна сол, добавки и подправки Количе
ство (кг.) за 

100 кг. 



пълнежна 
маса 

1
. 

Свинско месо 82,00 

2
. 

Нитратна сол/Е-249 или Е250/*, не повече от: 1,750 

3
. 

Захари (декстроза или рафинирана кристална захар) 0,160 

4
. 

Фосфати /Е-450 и/или Е-451, и/или Е-452/ 0,160 

5
. 

Аскорбинова к-на /Е-300/ и/или нейните соли /Е-301, Е-
315, Е-316/ 

 

6
. 

 0,050 

7
. 

Черен/бял пипер или еквивалентното количество екстракт 0,240 

8
. 

Индийско орехче или еквивалентното количество екстракт 0,080 

9
. 

Лед изкуствен и вода питейна 15,560 

Таблица 5 /Технология на производство на кренвирш от птиче месо „Стара 
планина“/ 

№
  

Суровини, съставки, добавки и подправки Количе
ство (кг.) за 

100 кг. 
пълнежна 

маса 

1
. 

Птиче месо без кост и кожа 68,00 

2
. 

Сланина 17,00 

3
. 

Нитратна сол/Е-249 или Е250/*, не повече от: 1,850 

4
. 

Аскорбинова к-на /Е-300/ и/или нейните соли /Е-301, Е-
315, Е-316/ 

0,050 

5
. 

Захари (декстроза или рафинирана кристална захар) 0,170 

6
. 

Фосфати /Е-450 и/или Е-451, и/или Е-452/ 0,170 

7
. 

Черен/бял пипер 0,250 

8
. 

Индийско орехче 0,080 

9
. 

Изкуствен лед и вода питейна 12,43 

6. С Решение № 231/05.05.2016 г. Етичната комисия постановява, че рекламата 
на кренвирши „Аз ям!“ противоречи на Етичния кодекс и приема, че същата може да 
въведе в заблуждение потребителя относно предлагания от „Градус-1“ ООД продукт и 
по този начин да предизвика повишаване на интереса на потенциалните клиенти към 
продукта и да повлияе на решението им за покупка. В решението се посочва, че в 
процесния рекламен клип се набляга на основния продукт - вида на месото, вложено в 



конкретната марка кренвирши, чрез използваното рекламно послание „Аз ям“ – са от 
свинско месо, каквито би трябвало да са всички свински кренвирши“. Според 
Етичната комисия изразите, използвани в рекламата, могат да доведат до внушението, 
че рекламираният продукт е произведен от 100% свинско месо, като се премълчава 
информацията, че в състава на продукта има и други елементи като птича кожа, 
механично сепарирано пиле и др. Така поднесеното послание създава в потребителите 
погрешно впечатление, че въпросните кренвирши са произведени от свинско месо и 
навежда на мисълта за прикриване на същинската характеристика на продукта. 

Етичната комисия счита, че е налице нарушение на Етичния кодекс по 
отношение на чл. 5.1 и чл. 5.5,б. „а“ и препоръчва търговската комуникация да бъде 
приведе в съответствие с Етичния кодекс, като бъдат отчетени мотивите изложени в 
решението. Срокът за изпълнение на решението на Етичната комисия е 5 работни 
дни от датата на получаване на решението. 

6.1. На 13.05.2016 г. „Градус-1“ ООД уведомява Етичната комисия за привеждане 
на търговската комуникация в съответствие с Етичния кодекс и на Решение № 
231/05.05.2016 г. на Етичната комисия. 

7. С писмо с вх. № към ВХР-1004/09.06.2016 г. Иванка Александрова Иванова е 
оттеглила жалба с вх. № ВХР-1004/27.05.2016 г. 

От така установената фактическа обстановка могат да се направят следните 
ПРАВНИ ИЗВОДИ: 
Приложимост на глава VІІ ЗЗК: 
В глава VІІ от ЗЗК е уредена защитата срещу нелоялна конкуренция като една от 

проявните форми на ограничаване на конкуренцията. Разпоредбите на чл. 30–37 от 
ЗЗК съдържат специалните състави на нелоялна конкуренция, но за да бъде дадено 
поведение квалифицирано по някой от тях, е необходимо то да осъществява 
кумулативно и елементите, визирани в общия състав по чл. 29 от ЗЗК - наличие на 
стопанска дейност, отношения на конкуренция между страните по преписката и 
действие или бездействие, противоречащо на добросъвестната търговска практика, 
увреждащо или създаващо опасност от увреждане интересите на конкурентите в 
отношенията помежду им. 

Видно от представените в настоящото производство доказателства, „Градус-1“ 
ООД извършва стопанска дейност, свързана с производство и продажба на продукти от 
птиче месо, в това число и на варени и варено-пушени малотрайни колбаси – 
кренвирши „Аз ям!“. Тази негова дейност дава възможност дружеството да бъде 
определено като предприятие по смисъла на § 1, т. 7 от ДР на ЗЗК. 

Наличието на конкурентни отношения между страните по преписката е елемент, 
който не подлежи на изследване в случаите, при които производството е образувано 
служебно на основание чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗЗК и по него няма насрещни страни, 
какъвто е настоящият случай. 

Настоящото производство е образувано на основание чл. 94, ал. 1, във връзка с 
чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗЗК с Решение № 536/09.08.2016 г. на КЗК във връзка с постъпил 
сигнал от потребител до КЗК и решение № 231/05.05.2016 г. на Етичната Комисия към 
Национален съвет за саморегулация против рекламна кампания на „Градус-1“ ООД. 

Предвид обстоятелството, че в сигнала и в решението на Етичната Комисия се 
съдържат твърдения относно наличие на заблуждаващи послания в посочената 
реклама, както и непълни и подвеждащи условия на същата, представляващи нелоялна 
търговска практика, Комисията счита, че правният анализ следва да се съсредоточи 
изцяло върху проучване на липсата или наличието на извършено нарушение по чл. 32, 
ал. 1, във връзка с чл. 33 (заблуждаваща реклама) от ЗЗК при провеждане на 
рекламната кампания на „Градус-1“ ООД на кренвирши „Аз ям“. 

По чл. 32 във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗЗК 
Процесен период 



Комисията приема за относим към анализа на поведението на ответното 
дружество с оглед съставомерност по чл. 32 ,ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗЗК, периода 
на организиране и провеждане от “Градус-1“ ООД на рекламна кампания на кренвирши 
„Аз ям“, т.е. от 14.04.2016г. до 31.08.2016г. 

В настоящото решение е необходимо да се отчете обстоятелството, че 
решенията на Националния съвет по саморегулация нямат ангажираш за КЗК характер. 
В тази връзка Комисията следва да направи самостоятелен анализ относно 
представените в производството доказателства, относимостта им към използваните от 
ответното дружество рекламни послания, както и да прецени дали последните са в 
състояние да заблудят потребителите, като ги подтикнат към покупка на рекламирания 
продукт. 

Заблуждаващата реклама като форма на нелоялна конкуренция е забранена 
поради негативния ефект, който оказва или може да окаже върху конкуренцията на 
пазара посредством въздействието си върху икономическото поведение на 
потребителите. В защита на тези комплексни интереси законодателят е създал правна 
рамка, целяща да ограничи рисковете и негативите от разпространението й. 

За да е осъществен съставът на забраната, е необходимо преди всичко да се 
установи наличието на реклама по смисъла на § 1, т. 11 от ДР на ЗЗК. Съгласно 
дефиницията, „реклама“ е всяко съобщение във връзка с търговия, занаят или 
професия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки или услуги, 
включително на недвижими имоти, права и задължения. 

Предвид обстоятелството, че посланията в кампанията на кренвирши „Аз ям“ 
касаят предлаганите от „Градус-1“ ООД продукти и че същите са изнесени, както в 
Интернет пространството, така и чрез разпространение на рекламни радио и 
телевизионни клипове, Комисията счита, че те имат рекламен и публичен характер, 
като същите следва да бъдат анализирани през призмата на евентуално наличие на 
заблуждаваща реклама. Доколкото посочената реклама има масов характер на 
разпространение, може да се обоснове и извода, че рекламните послания са 
достигнали до неограничен кръг крайни потребители, като техни адресати. 

В своя анализ за съставомерност по чл. 32, ал. 1 от ЗЗК на процесната кампания, 
комуникирана под надслов: „Аз ям“, Комисията следва да обсъди доколко същата, 
включително и по начина на нейното представяне, е в състояние да подведе лицата, 
до които достига, и поради това да повлияе на тяхното икономическо поведение и 
нанася или може да нанесе вреди на конкуренти. В тази връзка анализът в настоящото 
решение следва да бъде направен в две посоки: 

На първо място е необходимо да се обсъди доколко посланието в рекламата на 
кренвирши: „Аз ям“ отговаря да действителния състав на продукта, както и дали 
същото би се възприело от адресатите в буквален смисъл. 

При анализирането на информацията, съдържаща се в рекламните материали, и 
следвайки константната си практика Комисията взема предвид обстоятелството, че 
рекламата по своята същност не е просто сбор от съобщени факти, които се 
възприемат изолирано един от друг от потребителите, а представляват цялостно 
послание, с което се цели да се въздейства върху икономическото им поведение. За 
целта бяха изискани доказателства, въз основа на които са изведени твърденията, 
съдържащи се в материалите, обективиращи рекламната кампания. 

Съгласно представените доказателства, рекламната кампания е била 
реализирана чрез разпространение на рекламни радио и телевизионни клипове и 
Интернет реклама, като текстовото съдържание на клиповете има кратка и дълга 
версия. В клиповете се набляга на основния продукт - вида на месото, вложено в 
конкретната марка кренвирши, чрез използваното рекламно послание „..Аз ям– са от 
свинско месо“. В периода 14 април-19 май и двете версии започват с посланието: 
„…Това са кренвирши Аз ям! Те са от свинско месо-каквито би трябвало да са всички 



свински кренвирши…“. В периода 20 май -31 август посланието и в двете версии е 
променено по следния начин:„…Това са кренвирши Аз ям! Те са със свинско месо, а 
качеството е с гаранция от Градус…“. (т. 2.1 от фактите). Необходимо е да се 
анализира дали посланията „това са кренвирши от свинско месо“ и „със свинско месо“ 
са в състояние да заблудят потребителя. 

Съгласно представени рецептури на кренвирши „Аз ям“ и продуктови 
спецификации, в периода на производство и разпространение на процесния продукт, 
съдържанието и състава на последния се променя три пъти, а именно: 

- първоначална рецепта – в сила от старта на производството 04.04.2016 г. до 
16.04.2016 г. Като основни суровини в рецептурата са посочени: „Свинско месо – 
(…..)*% (т. 4.1 от фактите), Механично сепарирано птиче месо – (…..)*%, Сланина и 
Птича кожа“ – (…..)*%; 

- втора рецепта – в сила от 16.04.2016 г. до 26.04.2016 г. Като основни суровини 
в рецептурата са посочени „Свинско месо и Сланина“ – (…..)*% общо (т. 4.2 от 
фактите); 

- трета рецепта – в сила от 26.04.2016 г. до момента. Като основни суровини в 
рецептурата са посочени „Свинско месо и Сланина“ – (…..)*% общо. (т. 4.3 от 
фактите). 

Следователно, от представените доказателства е видно, че във всички рецептури 
на кренвирши „Аз ям“ се използва като основна съставка „свинско месо“. 

Видно от представените доказателства, действително от страна на „Градус-1“ 
ООД се демонстрира непоследователност в поведението при рекламиране и 
предлагане на кренвирши „Аз ям“, що се касае до промяна в рецептурите на 
процесните кренвирши, както и по отношение на посланията в рекламните клипове. 
При анализ на цялостното представяне на продукта в процесния период обаче не се 
наблюдава противоречие между използваните от ответното дружество текстови 
послания и основния рецептурен състав на продукта. И в двата варианта на рекламния 
клип се набляга на вида месо като основна съставка, използвана за направата на 
процесния продукт, а именно: свинско месо. В настоящото решение Комисията счита, 
че няма съществена разлика в анализираните твърдения: кренвирши „от свинско месо“ 
и кренвирши „със свинско месо“, тъй като съюза „със“ и предлога „от“ пораждат 
логично предположение за принципното наличие на съставката „свинско месо“, 
използвана при приготовление на процесния продукт. Комисията счита, че изразите, 
използвани в рекламата, не са в състояние да доведат до внушението, че 
рекламирания продукт е произведен от 100% свинско месо. Не следва да се 
възприеме, че в първия вариант на рекламно послание, основната съставка „свинско 
месо“ е единствена съставна част на рецептата, а при втория вариант на посланието, 
тя е само част от рецептата за приготовление на кренвирши. Предвид обстоятелството, 
че в процесния период от страна на „Градус-1“ ООД се предлагат кренвирши „Аз ям“, 
чиято основна съставка, според рецептурата е „свинско месо“, следва да обоснове 
извода, че посланието и в двата варианта на клипа е с вярно съдържание. Обратното, 
ако съставката „свинско месо“ не беше основна или отсъстваше от рецептурата за 
приготовление на процесния продукт, то твърденията „със свинско месо“ и „от свинско 
месо“ биха били недоказани и заблуждаващи. 

Комисията намира, че процесната реклама и в двата й варианта (кратка и дълга 
версия), акцентира единствено върху основния състав на продукта, без претенция за 
изчерпателност в използваните допълнителни съставки. От друга страна, макар и в 
рекламата на кренвирши „Аз ям“ да не се споменава наличието и на други 
допълнителни елементи в състава на продукта, поради наложеното предлагане на 
колбаси (кренвирши) на пазара, независимо дали са „свински“, „пилешки“ и т.н, 
потребителите имат очакваното предположение, че при производството на същите се 
използват и различни по състав и съдържание добавки. 



Следва да се има предвид, че съгласно действащите в страната продуктови 
стандарти, които определят възможността различните видове колбаси и кренвирши, 
означавани като такива от свинско, пилешко или говеждо месо, освен посочения, чрез 
наименованието им като техен основен състав вид месо да могат да съдържат 
множество други съставки-подправки и подобрители на вкуса, включително и местни 
продукти от друг животински произход. 

На второ място в настоящото решение е необходимо да се направи анализ 
относно това дали използваните от рекламодателя изрази на фона на показвана в 
клипа различна термична обработка на кренвиршите водят до двусмислие и/или 
неверни твърдения относно състава на продукта. 

Съгласно доказателствата, рекламни клип включа и характерни за разговорния 
език изрази, използвани от глас зад кадър, който споменава, че кренвиршите „няма да 
те метнат“, на фона на падащи във вряща вода кренвирши, „няма да те врътнат“, на 
фона на обръщане на скара, „няма да те изпържат, нито да те вземат за мезе“, 
съответно при падащи в тиган и обръщащи се резенчета и при потапящи се в буркан с 
лютеница кренвирши, „но вземеш ли свински кренвирши Аз ям с гаранция от Градус, 
ще ти се прииска да направиш всичко тава с тях“. 

Комисията счита, че показването и оценяването на определени действия с 
процесните кренвирши, представляващи различна термична обработка на същите не 
внушават неизказани и неверни твърдения относно състава им. Напротив, 
използваните изрази се отнасят пряко към показвания по време на произнасянето им 
резултат от подлагането на продукта на показвана термична обработка. 

От направения анализ може да се обоснове извода, че цялостното впечатление 
от изнесените в публичното пространство рекламни послания относно кренвирши „Аз 
ям“ не въвежда в заблуждение както за състава на продукта, така и за неговото 
използване след термична обработка. Следователно, изнесените в рекламната 
кампания на „Градус-1“ ООД послания на са от естество по недобросъвестен начин да 
окажат въздействие върху икономическото поведение на потребителите, а оттам и 
върху конкуренцията на пазара. 

Видно от горното, Комисията счита, че от страна на „Градус-1“ ООД не е 
осъществен съставът на чл. 32 ,ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗЗК. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 98, ал. 1, т. 3, Комисия за защита 
на конкуренцията 

Р Е Ш И: 
1. УСТАНОВЯВА, ЧЕ НЕ Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ по чл. 32, ал. 1 във 

връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗЗК от страна на „Градус-1“ ООД с ЕИК 822132592, със 
седалище и адрес на управление: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара 
Загора, п.к. 6000, ж.к. Индустриален, Птицекланица „Градус“. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 
четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните. 


