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Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петко Николов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:

Александър Александров

Елена Димова

Весела Андонова

Зорница Иванова

Петя Велчева

при участието на секретар-протоколиста Златимира Стайкова, разгледа в открито 
заседание, проведено на 20.12.2012 г., преписка КЗК № 441/2012 г., докладвана от 
члена на Комисията г-жа Зорница Иванова.

С Решение № 526/08.05.2012г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) 
образува производство по преписка № КЗК– 441/14.05.2012г. на основание чл. 38, 
ал. 1, т. 1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) за проучване на евентуално 
извършено нарушение по чл. 33 във връзка с чл. 32 от ЗЗК от страна на „Винпром 
Пещера” АД.
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Повод за образуване на производството е постъпило писмо с входящ номер 
ВХР -860/03.05.2012 г. от Валентин Киров Киров относно реклама на водка Аляска, 
провеждана по националните медии.

Лицето  споделя,  че  подведен  от  провежданата  в  националните  медии 
рекламна кампания на водка Аляска „Сияние от ледовете”, е закупил въпросната 
напитка. Според Киров, рекламата е създала у него впечатлението, че напитката е 
произведена в едноименния полуостров и американски щат,  известен със своите 
сковаващи ледове, девствена природа и чистота, които трябвало да бъдат пренесени 
върху  съдържанието  на  напитката.  Едва  след  закупуването  на  водката,  лицето 
установило, че същата е произведена в България от „Винпром Пещера” АД.

Киров смята, че в цялостното си представяне посочената реклама на водка 
Аляска  има  за  цел  да  въведе  в  заблуждение потребителите,  внушавайки им,  че 
продуктът има за произход географската област Аляска, като в тази връзка лицето 
сочи и сюжета на рекламния клип - леден океан, ледени блокове, необятна ледена 
шир, непристъпни ледени върхове и полагане на нечовешки усилия за оцеляване 
(чрез изкопаване на бутилка водка) в суровия климат, завършваща с натъртващия 
глас: ВОДКА АЛЯСКА СИЯНИЕ ОТ ЛЕДОВЕТЕ.

В  заключение  потребителят  счита,  че  рекламата  попада  в  легалната 
дефиниция  на  заблуждаваща  реклама  по  смисъла  на  чл.  33,  ал.  1  от  ЗЗК, 
противоречи на добросъвестната търговска практика и причинява вреди на всички 
търговци и производители на водка, както от България, така и от ЕС, и от останалия 
свят, продаващи на българския пазар.

СТАНОВИЩЕ НА „ВИНПРОМ ПЕЩЕРА” АД

Относно  твърденията  на  сигналоподателя,  посочени  в  Решение  №526/ 
08.05.2012 г. на КЗК, с писмо вх. № КЗК 441 от 04.06.-2012 г.  „Винпром Пещера” 
АД посочва следното:

По отношение на вероятността чрез рекламния клип на „ALASKA VODKA” 
да  възникне  заблуждение относно производителя  и  мястото на производство на 
продукта,  „Винпром Пещера” АД, счита че такава възможност не е налице,  тъй 
като в  процесната реклама липсват каквито и да било обективни заблуждаващи 
елементи.

„Винпром Пещера” АД сочи, че  „ALASKA VODKA” се разпространява на 
българския  пазар  от  началото  на  2004  г.  и  е  добре  позната  на  българските 
потребители.  Дружеството счита,  че  продуктът  не е  непознат  на потребителите, 
които са и зрители на рекламата, поради което сравнително добре информираният 
зрител, виждайки наименованието на рекламираната търговска марка - „ALASKA 
VODKA”, което присъства постоянно в посочения телевизионен клип, следва да 
разпознае, че става въпрос за рекламата на вече утвърдената напитка на българския 
пазар,  произведена в  България.  „Винпром Пещера” АД уточнява,  че  ефектът на 
рекламното послание на телевизионната реклама на „ALASKA VODKA” не е да 
заблуди потребителя в произхода на продукта, а да повиши търсенето на пазара на 
една вече утвърдена напитка.

Според „Винпром Пещера” АД законът не изисква в рекламните клипове да 
бъдат посочвани производителят и мястото на производство на напитките. 
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На следващо място се сочи, че рекламният клип на „ALASKA VODKA” няма 
нито за цел, нито като резултат, показването на мястото на произход на напитката. 
Вниманието  на  зрителя,  според  „Винпром  Пещера”  АД,  се  привлича  чрез 
интересната  история,  завладяваща,  подтикваща  към  приятни  емоции,  която  в 
кратките 45 секунди цели да акцентира единствено върху промотираната напитка.

Уточнява се, че думата „ALASKA” и фантазийният рекламен слоган „Сияние 
от  ледовете”  традиционно водят  до  асоциации,  свързани  с  обичайния  начин  на 
консумация  на  напитката  от  повечето  й  потребители  -  с  много  лед,  силно 
изстудена,  които  елементи  са  пренесени  върху  околната  среда  (ледове,  снежни 
планини с усещане за студ) в рекламния клип и целят предизвикването на емоции у 
зрителя, създаване на интерес и насочването на вниманието му към рекламирания 
продукт.

Според  „Винпром  Пещера”  АД,  обичайна  е  търговската  практика  на 
производителите  да  избират  наименования  за  продуктите  си,  които  са  широко 
известни,  като  с  това  се  цели  създаване  на  емоционално  обвързване  на 
потенциалните потребители с марката, което води до по-лесно запомняне на името 
на продуктите от потребителите с цел ориентирането им при намиране на продукта 
в  търговската  мрежа.  Като  пример  в  това  отношение,  „Винпром  Пещера”  АД 
посочва  познати  на  българския  пазар  търговски  марки:  Маргарин  „Калиакра”  и 
Олио „Калиакра”, произвеждани от „Юниливър България” ЕООД в Румъния, кафе 
„Нова Бразилия”, произведено в гр. Костинброд от „Крафт Фуудс България” АД, 
салам  „Бургас”  и  „Лионска  наденица”,  произвеждани  от  „Кен”  АД,  гр.  Стара 
Загора, КФМ- гр. Благоевград и др.

Според „Винпром Пещера” АД,  производителите на алкохолни и спиртни 
напитки  също  широко  използват  в  своята  практика  търговски  наименования, 
познати и разбираеми за  потребителите,  което позволява по-лесно запомняне на 
марката  и  улеснява  достигането  й  до  потребителя.  Като  примери  са  посочени: 
Водка  „Астория”,  произведена  в  Полша  от  POLMOS  LANCUT  S.A. 
http://www.polmoslancut.com.pl/.,  Gin  Bombay  Sapphire  -  джин,  произвеждан  от 
Bacardi Global Brands Limited UK London - Великобритания и др.

Според  „Винпром  Пещера”  АД е  несъстоятелно  твърдението  на 
сигналоподателят, че когато един продукт носи популярно име, то съдържанието на 
продукта  трябва  да  съдържа в  себе  си  и специфичните  свойства,  характерни за 
името. Сочи се, че съвременният типичен пълнолетен потребител, който е адресат 
на  рекламата,  преценява  и  анализира  както  предаваната  му  с  рекламата 
информация, така и прави сравнителен анализ на предлаганите на пазара продукти. 
Решението  за  покупка,  според  „Винпром  Пещера”  АД,  се  взема  в  резултат  на 
взаимодействието на когнитивните, познавателните и емоционалните съображения. 

На следващо място в становището се сочи, че покупката на спиртни напитки 
е  свързана  с  опознаване  на  надписите  върху  етикета,  които  са  ясно  видими  и 
различими  и  знанието  на  този  факт  изключва  заблудата  по  описания  от 
жалбоподателя начин и факта, че се купува вносен продукт, вместо местен. Според 
„Винпром  Пещера”  АД, върху  етикета  на  напитката  „ALASKA  VODKA”,  от 
пускането  й  на  пазара  до  настоящия  момент,  е  имало  отбелязване  на  всички 
задължителни, както и на част от факултативните означения на спиртните напитки, 
чрез които потребителите да бъдат информирани, както за съдържанието, така и за 
производителя  на  напитката.  Обстоятелството,  че  конкретният  потребител  не  е 
положил  усилия  да  се  информира  и  да  се  запознае  с  предоставеното  му  от 
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„Винпром Пещера” АД съдържание на етикетите, според дружеството, не може да 
се възлага в негова тежест.  

„Винпром Пещера” АД счита, че във въпросното рекламно съобщение не е 
налице  използване  на  нелоялна  търговска  практика,  водеща до  заблуда  относно 
мястото на производство, както и по отношение на съдържанието на напитката.

„Винпром  Пещера”  АД моли  Комисията  да  приеме  решение,  с  което  да 
установи, че от негова страна не е извършено нарушение на посочените от КЗК 
нормативни разпоредби.

С  писмо  вх.  КЗК  №  441  от  09.07.2012  г.  „Винпром  Пещера”  АД прави 
следните допълнения:

Относно  съдържанието  на  рекламното  послание  в  Интернет,  дружеството 
уточнява следното:

В България основен и водещ канал за реклама се явява телевизионният, като 
Интернет рекламата има относително малък дял. В тази връзка, според „Винпром 
Пещера” АД, рекламната кампания в Интернет има поддържащ характер спрямо 
телевизионната реклама, която е водеща и основна.

Според  „Винпром  Пещера”  АД,  никъде  в  практиката  зрителите  не 
възприемат  рекламата  буквално.  Винаги  е  налице  измислицата  и  закачка,  която 
цели да предизвика интереса на наблюдаващите. 

Сочи  се,  че  рекламираната  в  телевизионния  ефир  и  в  Интернет  напитка 
„ALASKA VODKA” се пие с много лед, консумира се през лятото и чрез избрания 
слоган се търси асоциация с нещо студено и хладно, за което всеки мечтае през 
летните месеци. 

ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕНА ОТ „БТВ МЕДИА ГРУП” ЕАД

С писмо вх. № КЗК 441 от 12.07.2012 г., „БТВ медиа груп” ЕАД информира, 
че е излъчвало рекламен клип на  „Винпром Пещера” АД за водка Аляска „Сияние от 

ледовете” по телевизионните програми:  bTV, bTV Action, bTV Cinema и bTV Comedy. 

ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕНА ОТ „ТВ СЕДЕМ” ЕАД

С писмо вх. № КЗК 441 от 12.07.2012 г.,  „ТВ Седем” ЕАД информира, че е 
излъчвало  рекламен  клип  на  „Винпром  Пещера”  АД  за  водка  Аляска  „Сияние  от 
ледовете” по програма ТВ7 като прилага медиа планове и сертификати за излъчване на 
рекламата. 

ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕНА ОТ „НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП” АД

С писмо вх. № КЗК 441 от 10.07.2012 г.,  „НОВА Броудкастинг Груп” АД 
информира, че е излъчвало рекламен клип на „Винпром Пещера” АД за водка Аляска 

„Сияние от ледовете” по Nova TV, Kino Nova, Diema и Diema Family     в периода от месец   
април до 06. май 2012 г.

УСТАНОВЕНИ ФАКТИ
Въз  основа  на  извършеното  проучване  от  събраните  доказателства  по 

настоящото производство, се установиха следните релевантни факти:

Идентификация:
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1.  „Винпром  Пещера”  АД,  ЕИК  825399928,  е  със  седалище  и  адрес  на 
управление: гр. Пловдив 4000, област Пловдив, община Пловдив, район Централен, 
бул.  „6-ти  септември” №  113  и  с  предмет  на  дейност:  рекламна,  оказионна, 
туристическа,  строителна,  транспортно-спедиторска,  складова,  ресторантьорска, 
хотелиерска дейност, представителство и посредничество, разкриване на магазинна 
мрежа и ателиета за  продажба на стоки и услуги,  вътрешно и външнотърговска 
дейност, спедиторска и транспортан дейност в страната и чужбина, производство и 
бутилиране на вино и високоалкохолни напитки, след получаване на необходимите 
за  дейността  лицензии и  разрешителни и  всякакъв  друг  вид търговска  дейност, 
незабранена със закон.

Дружеството се представлява от Иван Папазов.

ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

1.  „Винпром  Пещера”  АД  осъществява  производство  бутилиране  и 
разпространение  на вино и високоалкохолни напитки, в това число и на  спиртна 
напитка  „ALASKA VODKA”.  Дружеството  разпространява  на  пазара  „ALASKA 
VODKA” от 26.01.2004 г., съгласно представени фактури.

2.  „ALASKA  VODKA”  е  спиртна  напитка,  която  се  произвежда  по 
съвременна технология от етилов алкохол от земеделски произход, получен след 
ферментация на дрожди от картофи и/или зърнени храни или други земеделски 
суровини,  дестилирана и/или пречистена  с  цел намаляване на органолептичните 
характеристики  на  използваните  суровини,  с  минимално  обемно  алкохолно 
съдържание 37,5 съгласно представена Техническа спецификация - ТС № ПВ-01-09, 
peг. № на МИЕ Т-95-00-24 /I от 06.03.2009г., заверена от МИЕТ – ДРЛК.

2.1 На Интернет адрес www  .  vodkaalaska  .  com  , по отношение на използваните 
за направата на продукта водка Аляска съставки, е посочена следната информация: 
„...За водка ALASKA се подбират само най- добрите цели пшенични зърна и вода с  
перфектни показатели,  която може да  се  сравнява  по  чистота единствено  с  
ледниковата.  На  съставките  се  отделя  изключително  внимание  и  се  спазват  
всички стандарти за качество и стриктен входящ контрол на суровината, като  
се следи да няма примеси и нарушена структура на пшеничните зърна...”1

3. На предния етикет на „ALASKA VODKA” 37,5 об.% 700 мл  е изписано 
следното описание:  „ALASKA VODKA Водка Аляска е произведена по специална  
технология с многократна дестилация и филтрация през активен въглен на 100%  
чист  зърнен  алкохол,  за  да  се  насладите  на  благородния  вкус  и  кристалната  
чистота  на  класическата  водка  www  .  vodkaalaska  .  com  „ Под  описанието  е 
посочено:  „Произведено  от  „Винпром  Пещера”  АД,  гр.  Пловдив,  България. 
Удостоверение № 193 ТС № ПВ-01-09 Произведено в Република България.”

3.1  На  гърба  на  бутилката  на  латиница  е  поставен  следния  надпис:    „  ALASKA 
VODKA Agenuine premium vodka made with the finest quality natural ingredients and 
multiple distilled for a smoother,  crisper taste.  The  true  spirit  of  the  North”  Под 
надписа, в кръгла форма е обозначено: „Multiple distilled, pure grain”, а отдолу 37,5 
об.% 700 мл Е.”.

1 Съгласно ПРТ-77-09.11.2012 г., домейн www  .  vodkaalaska  .  com   е регистриран на 30.11.2004 г. от „Винпром 
Пещера” АД
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4. „Винпром  Пещера”  е  рекламодател  във  връзка  с  рекламната  кампания  за 
популяризиране  на  продукта водка  „Аляска”  със  слоган „Сияние  от ледовете”, 
видно  от  представена  информация  с  писмо  вх.  №  КЗК  441  от  09.07.2012  г. 
Рекламното послание в кампанията е предложено от маркетинг отдела на „Винпром 
Пещера” АД. 

5. Рекламната кампания се е провеждала в следните телeвизии - bTV Action, 
bTV Cinema,Diema ТВ7-  Nova TV Kino Nova bTV Comedy и интернет  сайтове  - 
Sportal.bg, Dnes.dir.bg, Sportcafe.bg,Musiccafe.bg, Vesti.bg Sportni.bg Dnes.bg, btv.bg, 
Novatv.bg. Съгласно приложена от рекламодателя справка за периоди на излъчване 
в телевизии и Интернет, и медиа планове, рекламна кампания на водка Аляска със 
слоган „Сияние от ледовете” се е провела в следните периоди за телевизионната 
реклама от 02.04.2012 г. до 06.05.2012 г. Интернет рекламата е била поръчвана в 
различни периоди от 09.04.2012 г. до 08.05.2012 г., като същата включва фоново 
представяне на кадри от рекламния клип в Интернет пространството.  

6. (.......)∗
6.1 (.......)∗
(.......)∗
7. Рекламните клипове имат следното съдържание: 
7.1  На музикален фон, в ледени води плува жена, облечена във водолазен 

сребристо син костюм. Изплувайки от водата, жената се озовава върху ледникови 
блокове,  като  около  нея  се  вижда  необятна  ледена  шир,  непристъпни  ледени 
върхове. Погледа на жената се насочва към сияние, което се намира на върха на 
една ледена скала. Жената тича по ледени блокове, които се пропукват. Жената 
започва да се катери по заледен водопад. Когато стига до върха, жената изкопава от 
леда  сребърна  правоъгълна  кутия,  на  която  има  надпис:  Водка  Аляска.  От 
хеликоптер се спуска въжена стълба и жената, взела кутията, се качва по стълбата в 
хеликоптера.  Клипът завършва с гласово съобщение „Водка Аляска – сияние от 
ледовете”. 
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ПРАВНИ ИЗВОДИ

Процесен период 

В конкретното производство, преди да обсъди в анализа си поведението на 
ответната  страна  по  същество,  Комисията  следва  да  уточни  периода  на 
организиране и провеждане на рекламна кампания на водка  Аляска  „Сияние от 
ледовете”,  от страна на  „Винпром Пещера”  АД с  оглед на правилно прилагане на 
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материалния закон.  Както се  установи,  процесните  клипове  на  водка  Аляска  са 
излъчвани в медиите bTV action, bTV Comedy,  bTV Cinema,  Nova TV,  Kino Nova, 
Diema, ТВ 7, в периода от 02.04.2012 г. до 06.04.2012 г.,  и реклама в Интернет от 
09.04.2012  г.  до  08.05.2012  г.  В  този  смисъл,  Комисията  приема  за  процесен 
периода  на  рекламната  кампания,  т.е.  от  02.04.2012  г.  до  08.05.2012  г. и 
поведението на „Винпром Пещера” АД, във връзка с посочената рекламна кампания, 
следва да бъде разгледано с оглед на Закон за защита на конкуренцията (ДВ, бр. 
102 от 28.11.2008 г.), в сила от 02.12.2008 г. 

Приложно поле на глава VII от ЗЗК 

Настоящото производството е образувано служебно на основание чл. 94, ал. 
1, във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗЗК, с Решение № 526/08.05.2012 г. на КЗК, във 
връзка  с  подаден  сигнал  от  потребител  относно  излъчването  на  телевизионна 
реклама на водка Аляска и съмнения за извършено нарушение на чл. 32, във връзка 
с чл. 33 от ЗЗК от страна на „Винпром Пещера” АД. Поради което Комисията счита, че 
правният анализ следва да се съсредоточи изцяло върху специалните разпоредби от 
глава седма от ЗЗК и по специално на чл. 32, във връзка с чл. 33 от ЗЗК.

По  отношение  на  възможността  от  заблуждение  за  произхода  на 
продукта чрез представения сюжет в рекламния клип.

Рекламният клип на водка Аляска, излъчван по телевизиите, съдържа в края 
си  кратко  гласово  съобщение  –  слоган:  „Водка  Аляска  –  сияние  от  ледовете”. 
Сценарият на клипа включва визуално представена фантазийна история, а именно: 
на  музикален  фон,  жена  преминава  през  непреодолими  препятствия  в  ледена 
необятна  шир,  за  да  достигне  до  „сияние”,  с  което  рекламодателят  оприличава 
промотирания продукт. Сюжетът на рекламния клип в действителност наподобява 
микро-приключенски филм за търсене и откриване на съкровище и може да създаде 
у зрителя асоциации с различни популярни широкоекранни филми / поредици от 
този вид.

Комисията счита, че не съществува забрана производителят, за налагането на 
определена марка (Аляска), да прибегне в рекламата й до използване на фантазийни 
истории, за да може рекламираната марка да бъде в по-голяма степен отличена и 
разпознаваема  сред  останалите  марки  на  пазара.  Дори  и  в  действителност  този 
похват да изглежда безсмислен от рационална гледна точка, следва да се приеме, че 
производителят е свободен в избора си на рекламна стратегия при изграждане на 
имиджа (образа)  на марката в съзнанието на потребителите,  стига същата да не 
противоречи на визираната забрана на ЗЗК за заблуждаваща реклама. 

При  анализ  на  съдържанието  на  рекламния  клип може да  се  заключи,  че 
суровата природна действителност е използвана за фон, върху който се разгръща 
фантазийната  история.  Развитието  на  действието  в  рекламния  клип  показва 
история за постиженията на главната героиня, която може да се интерпретира в 
посока  на  това,  че  постигнатият  от  представения персонаж успех е  резултат  на 
демонстрираните  лични  качества,  като:  сила,  самоувереност,  упоритост, 
целеустременост,  преодоляване  на  препятствия  и  др.  под.  Клипът  може  да  се 
възприема и като създаващ у зрителя желание за непознати приключения и силни 
емоции. Подчертано приключенският характер на сюжета и екшън – елементите в 
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него не позволяват въпросните постижения да се възприемат буквално, нито пък 
буквално  може  да  се  възприема  показаният  краен  резултат  от  полагането  на 
усилията -  намирането и изнасянето на съкровище, което се оказва правоъгълен 
контейнер  с  името  на  процесния  продукт,  а  оттам  не  позволяват  и  евентуално 
свързване на рекламата  на напитката с реални физически постижения или неверни 
твърдения за създаване на социално благополучие в нарушение на чл. 55, ал. 2, т. 3 
и 4 от Закона за здравето2. 

На следващо място е необходимо да се посочи, че изписването на името на 
продукта  Аляска със  слогана  „Сияние  от  ледовете”  в  клипа,  не  подтиква 
потребителя да направи буквална асоциация и да отъждестви спиртната напитка 
със „сияние”. В случая, оприличаването на продукта със „сияние” е илюзорно и би 
могло да се свърже както с един от начините на консумация на напитката - с лед,  
така  и  с  чистотата  на  алкохола,  получена  в  резултат  на  многократната  му 
дестилация,  видно  от  описаната  технология  за  производството.  (т.  3  от 
фактическата част). Най-накрая, „сиянието” може да се отъждестви и буквално с 
показаната  история  в  клипа  –  откриването  на  съкровище,  което  проблясва  на 
планински връх, отразявайки лъч светлина. Що се отнася до използваното в слогана 
пояснение  „от  ледовете”,  на  първо  място  то  може  да  се  свърже  с  декора  за 
разгръщане  на  сюжета  на  целия  клип,  а  не  с  конкретно  и  реално  географско 
местоположение,  каквото  би  могло  да  бъде  всяко  едно  място,  където  през 
съответния сезон климатичните условия позволяват да се наблюдават пейзажите, 
използвани в клипа.

Следователно, след анализ на елементите в сюжетната линия  на рекламния 
клип и  съдържанието  му  в  цялост,  видно  е,  че  в  него  не  се  пресъздава  реална 
житейска история. Напротив, чрез включените в клипа сюжет, пейзажи и действия 
на главната героиня, на потребителя се внушават определени емоции, свързани с 
търсене  на  нови  авантюристични  предизвикателства,  които  явно,  според 
рекламодателя, би следвало да породят и желание за консумация на напитката. 

В този смисъл следва да се кредитира тезата на „Винпром Пещера” АД, че при 
промотирането  на  спиртната  напитка,  конкретната  реклама  е  фантазийна  и  че 
дружеството е спазило разпоредбата на чл. 55, ал. 1 от Закона за здравето, а именно 
неизползване  на  пряка  реклама  на  спиртна  напитка,  както  и  директно  и  пряко 
отправяне на рекламно послание към потребителите за закупуване на продукта. 

По отношение на възможността за  заблуждение относно произхода на 
продукта чрез използваното наименование „Аляска”. 

Комисията  отчита,  че  в  действителност  географският  произход  на 
продуктите  е  важен  фактор,  формиращ  потребителското  отношение  към 
рекламираната  марка  и  продукт.  В  процесната  реклама,  обаче,  изписването  на 
думата Аляска, не се явява указание за произход поради следните съображения:

В  конкретния  случай  наименованието  Аляска,  независимо  че  е  и  име  на 
географска  област  -  щат  в  Америка,  е  марка  на  алкохолен  продукт  -  водка, 

2 С тези текстове се забранява непряката реклама на спиртни напитки да свързва употребата на алкохолни 
напитки със спортни и физически постижения или да съдържа неверни твърдения относно полза за здравето 
или  социално благополучие.
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присъстващ  на  българския  пазар  от  2004  г.,  която  се  свързва  с  конкретен 
производител, а именно „Винпром Пещера” АД.

На  следващо  място,  при  рекламиране  на  определен  продукт  с  указание 
(независимо дали отговарящо на истината или създаващо заблуда) за произхода му, 
акцентирането върху наименованието на съответната страна, район или местност 
обикновено  е  продиктувано  от  обстоятелството,  че  качествата  и  свойствата  на 
продукта  се  дължат  предимно  или  изключително  на  географската  среда, 
природните  и  човешки  фактори,  или  на  добрите  традиции,  свързани  с  този 
произход, или на традиционната консумация или производство на този продукт в 
този регион, или се асоциират със свързвания с този регион специфичен стил на 
живот,  или  др.  под.  конкретни  специфики.  Подобни  са,  например,  добилите 
гражданственост  словосъчетания  „германски  автомобили”,  „италиански  обувки”, 
„руска водка”, „шотландско уиски”, „френски парфюми” и др.

В  конкретния  случай  обаче,  от  съвпадението  на  марката  Аляска  на 
българския производител и наименованието на американския щат Аляска, не може 
да  обоснове  извода,  че  двете  наименования  са  еднозначни,  както  и,  че 
наименованието  „Аляска”  указва  произхода  на  спиртната  напитка,  дори  и  във 
връзка с конкретния рекламен клип.

Показваните  в  рекламния  клип  планини,  ледове,  езера,  могат  да  бъдат 
свързани от неспециалистите с всяко място от далечния Север или далечния Юг 
(т.е. не само с Аляска, но и с Канада, Гренландия, Норвегия, Финландия, Русия, 
Антарктида и прочее), където сред природните дадености през сезона присъстват 
замръзнали  водни  източници,  дебела  снежна  покривка  на  сушата,  заснежени 
планински  върхове  и  т.н.  Комисията  счита,  че  в  рекламата  няма  специфични 
елементи, които да внушават на потребителя, че процесната водка е произведена 
именно  на  полуостров  Аляска  или,  че  за  направата  на  същата  са  използвани 
суровини и материали, характерни за този полуостров. Нещо повече, известно е, че 
Аляска е един от най-студените щати на Америка и съответно за нея не е типично 
отглеждането  на  ръж,  пшеница,  ечемик или  картофи, или  други  култури, 
използвани за  производството на водка.  Най-вече,  Аляска (полуостров и щат на 
САЩ) не е наложена в съзнанието на потребителите и не се асоциира от тях като 
традиционен и известен производител на водка  (за разлика,  например, от  Русия, 
Украйна,  Финландия,  Полша и  др.), нито  водката  се  възприема  като  алкохолна 
напитка, традиционно свързвана и типична за начина на живот в Аляска.

В  този  смисъл  Комисията  не  споделя  твърдението,  че  рекламата  е 
подвеждаща, тъй като с нея се създава впечатление, че  промотирания продукт е 
произведен на едноименния полуостров и американски щат Аляска, известен със 
своите сковаващи ледове, докато в действителност той е произведен в България. 

При анализ доколко процесната реклама води до възможност от подвеждане 
на  съществена  част  от  потребителите,  следва  да  се  обсъди  и  дали  средният 
потребител на процесната напитка,  който според вида и предназначението й,  се 
предполага да е пълнолетно лице3, може да бъде заблуден от рекламата.

В конкретния случай, едно пълнолетно лице не може да бъде заблудено от 
кадрите в клипа на необятна ледена шир, изкачване по непристъпни ледени скали, 
сияние на върха на планина и т.н. и да ги възприеме като буквално указание за 

3 Съгласно чл. 54, т. 1 от Закона за здравето, продажбата на алкохолни напитки на лица под 18г. е забранена, 
а съгласно чл. 55, ал. 2, т. 1 от същия закон, непряката реклама на спиртни напитки, насочена към лица под 
18г., е забранена.
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произход  на  стоката.  От  една  страна,  както  по-горе  е  посочено,  ледовете  и 
снеговете са типични за различни места с подобен климат от далечния Север и Юг 
на  Земята.  Освен  това,  тези  картини  в  контекста  на  цялостното  съдържание  и 
развиващото  се  действие  в  клипа  поддържат  убеждението,  че  става  въпрос  за 
художествено пресъздадена въображаема история, а не за указание за конкретно и 
реално място на произход на продукта.

В  този  случай,  с  оглед  съдържанието  на  конкретния  клип  и  внушенията, 
които  създава  у  потребителите,  следва  да  се  отбележи,  че  при  предлагане  на 
процесния  продукт  в  търговската  мрежа,  са  спазени  всички  задължителни 
елементи,  изискуеми при етикетиране  на  спиртни напитки,  сред които е  указан 
производител  и  седалището  му,  както  и  изрично  е  посочено,  че  напитката  е 
произведена в Република България.

Видно  от  горното,  може  да  се  обоснове  заключението,  че  с  процесната 
реклама на водка „Аляска” не се цели да се формира възприятие у потребителя за 
място  на  производство  или  произход  на  напитката,  а  да  се  повиши 
разпознаваемостта  и  популярността  на  вече  присъстващ  на  пазара  продукт, 
насочвайки интереса на потребителя към него. 

С  оглед  на  всичко  гореизложено,  КЗК  счита,  че  рекламното  послание  не 
съдържа елементи  със  заблуждаващ характер,  като същото  не  е  в  състояние  да 
породи  негативен  ефект  върху  конкурентните  отношения,  въздействайки  върху 
икономическото поведение на потребителите.

Предвид  изложеното  Комисията  приема,  че  „Винпром  Пещера”  АД не  е 
осъществило нарушение на чл. 32, ал. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1 от ЗЗК и не следва 
да се ангажира отговорността на дружеството.

С оглед на изложеното и на основание чл. 98, ал. 1, т. 3 от ЗЗК Комисията 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 от ЗЗК от страна на „Винпром Пещера” АД, ЕИК 825399928, е със 
седалище  и  адрес  на  управление:  гр.  Пловдив  4000,  област  Пловдив,  община 
Пловдив, район Централен, бул. „6-ти септември „ № 113

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 
14-дневен срок от съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

Петко Николов

                                                ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
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     .......................

                                                         Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:

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

Александър Александров

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

Елена Димова

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

Весела Андонова

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

Зорница Иванова

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

Петя Велчева
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