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при участието на секретар-протоколиста Златимира Стайкова, разгледа в открито 
заседание, проведено на 18.09.2013 г., преписка № КЗК-209/2013 г., докладвана от 
Зам.-Председателя на Комисията г-жа Ангелина Милева.

В  Комисия  за  защита  на  конкуренцията  е  образувано  производство  по 
преписка № КЗК-209/2013 г, на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на 
конкуренцията (ЗЗК), по искане на „Нет 1” ЕООД, гр. София за установяване на 
евентуално извършени нарушения по чл. 29, чл. 36, ал. 4 и чл. 35, ал. 2 от ЗЗК от 
страна на „ТВ-НЕТ” ООД, гр. София, постановяване прекратяване на нарушенията, 
както и налагане на предвидените в закона санкции.

СЪЩНОСТ НА ИСКАНЕТО
„НЕТ 1” ЕООД (Нет 1) е българско дружество, което предлага електронни 

съобщителни услуги. Разполага със съвременна високоскоростна оптична мрежа 
за пренос на данни. Услугите „разпространение на кабелна телевизия” и „достъп 
до интернет”, предоставяни от НЕТ 1, са конкурентни на пазара поради високото 
качество, разнообразие от абонаментни планове, съобразени с потребностите на 
всички групи потребители.

В искането се посочва, че НЕТ 1 и „ТВ-НЕТ” ООД (ТВ-НЕТ) оперират на 
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един и същи продуктов пазар, предоставяне на електронни съобщителни услуги, 
и географски пазар - гр. София, и се намират в конкурентни отношения помежду 
си.

„Нет 1” ЕООД излага твърдения, че с поведението си ТВ-НЕТ осъществява 
състава на нормата на чл. 36, ал. 4 от ЗЗК, чрез предлагането на пакетни услуги, 
аналогова  и  цифрова  телевизия  и  достъп  до  Интернет,  на  цена  под  тяхната 
себестойност.  Допълнително се твърди,  че  са  налице цени под себестойност и 
при  офертите  за  аналогова  и  цифрова  телевизия  и  офертите  за  достъп  до 
Интернет.

На  сайта  на  ответното  дружество  е  представена  информация  за  пакетни 
услуги,  включващи телевизия -  аналогова,  цифрова и HDTV, и интернет,  като 
промоционалните пакети са пет, а най-високата цена е 9,95 лева за един месец. 
От  условията,  публикувани  на  интернет  страницата  на  ТВ-Нет  (след  като  се 
проследи линкът под надписа „Научи повече”), се установява, че промоцията е 
със срок до 30.11.2012 г. и е валидна за всички видове услуги. Минимален срок 
на договора е 12 месеца, промоционалната цена от 9.95 е за първите 6 месеца, 
която се заплаща авансово при сключване на договора. Промоциите са насочени 
единствено и само към нови клиенти на ТВ-НЕТ. Молителят счита, че ТВ-НЕТ 
съзнателно не е посочило периода на промоциите, доколкото в допълнителната 
информация към всеки пакет е посочен единствено крайният срок на всяка една 
от промоцията до 30.11.2012 г. Според Нет 1 така се избягва възможността КЗК 
да  има  доказателства  за  периода  на  промоциите,  което  само  по  себе  си  е 
доказателство за  злонамерено търговско поведение.  В искането се  посочва,  че 
началото  на  периода  на  промоциите  е  значително  по-ранен,  като  това 
обстоятелство следва да бъде изследвано от КЗК. В конкретния случай липсата 
на период на промоцията е основание за налагане на санкция поради неспазване 
на  правилата  за  добросъвестно  търговско  поведение.  На  следващо  място  се 
посочва,  че  предлаганите  цени  на  пакетните  услуги  -  телевизия  (аналогова  и 
цифрова)  и  интернет услугата,  са  значително  под  тяхната  себестойност.  От 
интернет  страницата  на  ТВ-НЕТ  е  видно,  че  дружеството  предлага  на  своите 
клиенти огромен набор от телевизионни програми. В случай че те са с уредени 
авторски и сродни на тях права, е невъзможно да се постигнат цените, които са 
посочени в офертите на ТВ-НЕТ. Допълнително към тези разходи трябва да се 
добавят необходимо присъщите такива, като заплати за персонал, инвестиции в 
техническа поддръжка, консумативи и други режийни разходи. Получената сума 
следва  да  се  покрива  от  приходите,  които  новите  клиенти  ще  генерират  след 
сключването  на  договорите  за  промоционалните  услуги.  Според  дружеството 
изчисляването на това дали предоставяната услуга е под себестойност трябва да 
става  именно  въз  основа  на  новите  клиенти  на  ТВ-НЕТ  и  то  тези,  които  са 
сключили реални договори, а не очакваните такива. Още повече, че по данни от 
интернет  сайта  на  ТВ-НЕТ посочените  промоции  са  приключили  и  ответното 
дружество следва да може да предостави данни за нетния им резултат. Такава е 
практиката и подходът на КЗК в Решение на Комисията № 413 от 2009 г. 

На следващо място в искането се излагат твърдения за извършени нарушения на 
чл. 35, ал. 2 от ЗЗК от страна на ТВ-НЕТ. Посочва се, че НЕТ 1 е дружество, което 
присъства на пазара на електронни съобщителни услуги от значителен период от 
време,  при  пълно  спазване  на  законовите  разпоредби. За  да  се  повиши 
разпознаваемостта на търговската марка на НЕТ 1, дружеството е регистрирало в 
Патентното ведомство на Република България  търговска марка „NET 1”, която се 
ползва със защита от 24.10.2007 г. 
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След  направени  справки  в  базата  данни  на  Патентното  ведомство  на 
Република България (BG) се  установява,  че  ответното дружество не е  заявило 
каквато и да било търговска марка. Според дружеството, ответникът е положило 
значителни усилия, за да имитира търговската марка на НЕТ 1, въпреки че няма 
заявена търговска марка и е налице изключително сходство между двата знака.

В искането се посочва, че ТВ-НЕТ е поставило знака на фирмения си web 
сайт,  който,  освен  за  представяне  на фирмата,  служи  и  за  извършване  на 
продажби и следователно са налични всички признаци за използване на знака по 
смисъла  на  ЗЗК.  НЕТ  1  е  регистрирало  своята  търговска  марка  и  я  използва 
активно в дейността си от 2007 г., откогато е срокът на защитата на регистрираната 
марка. 

Посочва се, че е изключително трудно да се  установи откога се използва 
знакът  на  ТВ-НЕТ.  Единственото  доказателство  е  надписът  в  долната  част  на 
сайта на ТВ НЕТ,  от който е видно, че „всички права са запазени” за ТВ-НЕТ от 
2011 г. Поради липса на друго волеизявление от ТВ-НЕТ, според Нет 1 трябва да се 
приеме, че използването на знака на ТВ-НЕТ датира именно от 2011 г.

Съгласно  практиката  на  КЗК,  на  ВАС  и  на  Патентното  ведомство  на 
Република България, повечето потребители възприемат комбинираната марка като 
цяло, без да я анализират в нейните детайли, запомнят някой от съществените 
й  елементи  (словни  или  образни)  или  като  общо  впечатление,  поради  което 
възможността от въвеждане в заблуждение следва да се търси предимно с оглед 
наличието на  сходството между сравняваните  обекти,  а  не  на  различия.  Според 
молителя  при  сравнение  на  регистрираната  от  него  марка  и  използваното  от 
ответното дружество означение, освен смисловото им съдържание, следва да бъде 
обсъден  и  начинът,  по  който  същите  се  изписват,  както  и  използваните  от 
страните характерни образни елементи, тъй като релевантна за приложението на 
нормата на чл. 35, ал. 2 е цялостната визия на процесната марка. Дружеството счита, 
че  е налице  значително  сходство  между  знака,  използван  от  ТВ-НЕТ,  и 
регистрираната търговска марка на НЕТ 1. Шрифтът на словния елемент „NET” е 
идентичен  като  изписване,  като  в  търговската  марка  на  НЕТ  1  този  шрифт 
(начин  на  изписване)  е  използван  за  първи  път.  В  искането  се  посочва,  че 
словният  елемент  на  ТВ-НЕТ  „TV”  е  със  същия  шрифт,  което  засилва 
впечатлението допълнително. Промяната на цвета на изписване и разликата между 
„TV” и „1” според „Нет 1” ЕООД не са от естеството да се добави отличителност на 
знака на ТВ-НЕТ. Според молителя двата знака са в значителна степен подобни и 
могат да заблудят потребителя, още повече, че и двете дружества са с идентичен 
предмет на дейност и се конкурират на един и същи географски пазар. Дружеството 
отбелязва, че знакът на ТВ-НЕТ спокойно може да се приеме от потребителя, който 
не е запознат с наличието на две отделни конкуриращи се дружества, за нова услуга 
на НЕТ 1 и да се заблуди.

Извън  посочените  твърдения  за  извършени  нарушения  „НЕТ  1”  ЕООД 
обръща внимание на КЗК на  практиките на ТВ-НЕТ, които според дружеството 
водят  до  нелоялна  конкуренция,  заблуда  на  потребителите  и  нарушаване  на 
установените правила за честна търговска  дейност. Липсата на начален срок на 
промоциите на ТВ-НЕТ подвежда  потребителите и е  необичайно до степен,  че 
нарушава  конкурентните  правила.  Липсата  на  точни  параметри  на  промоцията 
винаги е било основание за КЗК за налагане на съответната санкция. Допълнително, 
липсва  или  на  сайта  на  ответното  дружество  е  представена  по  напълно 
неразбираем начин информация за регулярните цени на услугите, т.е. тези, които не 
са  на  „промоция”.  Подобно  поведение  поставя  потребителя  в  невъзможност  да 
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направи  информиран  избор  и  да  сравни  реални  цени,  след  изтичане  на 
промоцията, като това би могло да стане само при подписване на договор с ТВ-
НЕТ.  Не  е  активен  и  линкът  „карта  на  сайта”  (в  долната  част  на  web 
страницата),  откъдето  може  да  се  тръгне,  за  да  се  получи  такава  информация. 
Включително, не са активни линковете „за нас”, „защита на личните данни”, „КЗП” 
„СЕМ”  и  „НСС”. Според  молителя  всичко  изброенo води  до  нарушаване  на 
честната конкуренция и следва да се наложи санкция от страна на КЗК. 

Дружеството  моли  Комисията  да  предприеме  необходимите  действия,  да 
образува производство и след като установи истинността на изложеното да наложи 
на нарушителя имуществени санкции за извършените нарушения и да постанови 
прекратяване на нарушенията.

С Писмо вх. № към КЗК -209/20.03.2013 г. Нет 1 предоставя изисканата от 
КЗК допълнителна информация и доказателства.

СТАНОВИЩЕ НА „ТВ-НЕТ” ООД
„ТВ-НЕТ” ООД е дружество с ограничена отговорност, вписано в регистъра 

на  търговските  дружества  към  СГС  през  1998  г.,  пререгистрирано  и  вписано  в 
Търговския  регистър  при  Агенцията  по  вписванията  към  Министерството  на 
правосъдието  на  07.05.2009 г. От създаването си досега  дружеството  предоставя 
обществени електронни съобщителни услуги, като полага усилия за изграждане на 
надеждна  електронна  съобщителна  мрежа,  отговаряща  на  техническите  и 
технологичните  изисквания  за  предлагане  на  качествени  услуги  в  сферата  на 
електронните съобщения. Осъществяваната от „ТВ-НЕТ” ООД дейност е в сферата 
на  електронните  съобщителни  услуги.  „ТВ-НЕТ”  ООД  е  уведомило  КРС,  че 
осъществява обществени електронни съобщения. 

„ТВ-НЕТ” ООД се стреми да създаде широк кръг от предлагани услуги и 
модификация на същите, за да покрие нуждите и очакванията на своите клиенти 
(абонати),  като  при  сформиране  цените  на  услугите  и  пакетните  предложения 
спазва стриктно разпоредбите на приложимото законодателство, включително и тези 
в сферата на конкуренцията.

„ТВ-НЕТ”  ООД осъществява дейност от 1998 г. и от тази година използва 
графичното  си  изображение  в  отношенията  с  абонатите  (клиентите)  си. 
Дружеството  не  е  счело,  че  има  необходимост  от  регистриране  на  същата  като 
търговска марка,  тъй  като  дружеството  винаги  е  било  коректно  спрямо своите 
клиенти, както и същите винаги са били добре информирани  относно услугите на 
„ТВ-НЕТ” ООД, респ. познават отличителния белег на  дружеството в лицето на 
използваните  от  него  знаци. Според  дружеството  не  е  налице  сходство  между 
посочените знаци в искането на „НЕТ-1” ЕООД. Разликите между двата знака са 
много, а сходството е единствено в думата „НЕТ”. Това обаче не е достатъчно да 
обоснове сходство, тъй като, както се отбелязва от „НЕТ 1” ЕООД в искането му до 
КЗК,  важно е  общото впечатление,  което създава  съответното обозначение.  „ТВ-
НЕТ”  ООД счита,  че  шрифтът  на  словния  елемент  „НЕТ”  не  е  идентичен като 
изписване в двата знака/ двете обозначения на „ТВ-НЕТ” ООД и „НЕТ 1” ЕООД, още 
повече търговската марка на „НЕТ 1” ЕООД да предхожда използването на знака/ 
обозначението на „ТВ-НЕТ” ООД. Не може да се говори за идентичност на шрифта 
на  изписване  на  словния  елемент  „НЕТ”,  тъй  като  буквите  в  този  елемент  от 
търговската марка на „НЕТ 1” ЕООД са свързани и преливащи се, а в знака на „ТВ-
НЕТ” ЕООД само средната буква в горната си част е свързана с последната. Също 
така  размерът  на  шрифта е различен -  при марката на „НЕТ 1” ЕООД словният 
елемент  „НЕТ”  е  по-голям  от  цифрата  1,  докато  в  марката  на  „ТВ-НЕТ”  ООД 
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думата  „НЕТ”  е  с  по-малък шрифт от думата „ТV”. На следващо място  е  налице 
цветово  отличие  между  двата  знака  -  в  този  на  „НЕТ 1”  ЕООД цветовете  са 
червено, бяло и черно, а в този на „ТВ-НЕТ” ЕООД цветовете са тъмно синьо, светло 
синьо и бяло, понякога също е използвано и светло розово. Според ответника, не 
може да се счете, че белият цвят, който е базов, е основание за наличие на сходство 
между двата знака.  На трето място е налице разлика в общото впечатление, което 
правят двата знака - знакът на „ТВ-НЕТ” ЕООД показва едно телевизорче в светло 
син или розов цвят, в средата на което е изписано ТV, което води до асоциация с 
телевизия,  респ.  кабелна/цифрова  телевизия,  а  словната  част  „НЕТ”,  изписана  в 
тъмно син цвят, показва интернет връзката чрез свързването на  средната буква с 
последната  в  горния  им  край.  Съвсем  други  асоциации  възникват  при 
възприемането  на  знака  на  „НЕТ  1”  ЕООД,  който  по  никакъв  начин  не  буди 
асоциации относно телевизия, а показва, че марката покрива услуги (най-вероятно 
интернет -  НЕТ), които са номер 1 (най-вероятно с високо качество, а може би и 
разнообразие). На  последно място „НЕТ 1” ЕООД използва търговската си марка с 
огледален образ отдолу, което го няма при знака на „ТВ-НЕТ” ЕООД.

С  оглед  на  посоченото  дружеството  счита,  че  по  никакъв  начин  не  е 
налице  сходство  между  търговската  марка  на  „НЕТ-1”  ЕООД и  знака/ 
обозначението, използван от „ТВ-НЕТ” ООД. Посочва се, че „ТВ-НЕТ” ООД използва 
своя знак/ своето  обозначение преди „НЕТ-1” ЕООД да използва собствения си 
такъв и да регистрира търговска марка. 

Относно нарушението на чл. 36, ал. 4 от ЗЗК „ТВ-НЕТ” ООД счита, че  не е 
нарушило  визираната  забрана,  тъй  като  същата  се  отнася  за  продажби  на 
вътрешния пазар; на  значителни количества стоки; за продължително време; на 
цени, по-  ниски от разходите за производство и реализацията им, с цел нелоялно 
привличане на клиенти. За да е налице основание за налагане на санкции следва и 
петте  предпоставки да  са  налице.  В  конкретния случай  „ТВ-НЕТ” ООД  нито  е 
продавало стоки (дружеството предоставя услуги), нито е предоставило услуги в 
значителни  количества  за  пазара,  на  който  оперира,  нито  цените,  на  които 
предлага услугите, са по-ниски от разходите за  производството и реализацията 
им.  „ТВ-НЕТ”  ООД  никога  не  е  използвало  практики  и  средства  за  нелоялно 
привличане на клиенти.

Периодът, за който е валидна промоцията, е от 01.10.2012 г. до 30.11.2012 г., 
което е видно от Обявлението на видно място в офисите/касите на „ТВ-НЕТ” ООД, 
което  е  било  поставено  в  същите  за  целия  срок на  промоцията,  а районът,  в 
който  „ТВ-НЕТ” ООД  предлага обществени електронни съобщителни услуги,  е гр. 
София. Първият сключен в промоционалния период договор е от дата 02.10.2012 г., 
а последният от дата 30.11.2012 г. 

Дружеството предоставя калкулация на всеки един от пакетите, като посочва, 
че цените на предлаганите услуги са реални и същите са съобразени с разходите на 
„ТВ-НЕТ” ООД. За разлика от по-големите оператори, дружеството няма разходи за 
лихви  по  кредити,  за  големи,  мащабни  рекламни  кампании.  Обществената 
електронна съобщителна мрежа, чрез която „ТВ-НЕТ” ООД осъществява дейността 
си, е изградена, за разлика от „НЕТ 1” ЕООД, което е ново дружество (оперира на 
пазара от 2007 г.) и тепърва изгражда голяма част от своята мрежа (този факт е виден 
от  информацията  на  интернет  страницата  на  „НЕТ  1”  ЕООД.  Подобно  е 
фактическото положение и по другите предлагани от ответника услуги (телевизия - 
аналогова, цифрова и достъп до интернет), като цената на предлаганите услуги е 
съобразена и не е по-ниска от разходите за производството и реализацията им. 

Дружеството  счита,  че  не е налице съставът на извършено  нарушение по 
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чл. 36, ал. 4 от ЗЗК и „ТВ-НЕТ” ООД не е извършило такова и на същото не следва 
да  се  налагат  каквито  и  да  било  санкции  и  административно-принудителни 
мерки.

Дружеството не е  съгласно с твърденията на  „НЕТ-1”  ЕООД, че  липсва 
начален срок на промоциите, предоставяни от „ТВ-НЕТ” ООД, както и че същото 
предоставя  промоции при липса на точни параметри на промоцията.  Началният 
срок на промоцията е указан в обявлението в офисите/касите на  „ТВ-НЕТ” ООД, 
което е поставено на видно място във всеки офис, респ. каса, в които „ТВ-НЕТ” ООД 
осъществява дейност,  както и на безплатния телефон на "ТВ-НЕТ" ООД (080016166).

Отделно  всички  други  условия  по  промоциите  за  предлаганите  пакети 
могат да бъдат намерени на сайта на дружеството при отваряне на рубриката пакети 
(http://www.tvnet.bg/index.php?ul= package) и допълнително в подрубриката „научи 
повече”. Условията по другите промоции, посочени от „НЕТ-1” ЕООД в искането 
му  до  КЗК,  могат  да  бъдат  намерени  на  сайта  на  дружеството  при отваряне  на 
рубриката „промоции” (http://www.tvnet.bg/index.php?ul= promotion) и подрубриките 
„цифрова”  (http://www.tvnet.bg/index.php?ul=  digital  tv)  и  „аналогова” 
(http://www.tvnet.bg/index.php?ul= analog tv),  а впоследствие подрубриката  „научи 
повече” и рубриката „интернет” (http://www.tvnet.bg/index.php?ul= internet), като тези 
дори са узнати от „НЕТ-1” ЕООД и са посочени в неговото искане за започване на 
процедура пред КЗК. 

Необосновани са и твърденията в искането на „НЕТ-1” ЕООД, че на сайта на 
„ТВ-НЕТ” ООД  е предоставена по неразбираем начин информация за  регулярните 
цени на услугите, т.е.  тези, които не са на „промоция”. Дружеството посочва, че 
всички условия по предлаганите от „ТВ-НЕТ” ООД услуги са налични на интернет 
страницата на същото, а именно - за всеки промоционален пакет е посочена  като 
последно изброяване стандартната цена за този тип предлагани услуги. По този начин 
потребителите  могат  да  се  информират  и  да  сравнят  реалните  цени,  тези,  след 
изтичане на промоцията, с тези в промоционалния период. Стандартните  цени на 
предлаганите от  „ТВ-НЕТ” ООД  цени са налични освен това на видно  място във 
всеки офис/каса, в които дружеството извършва дейност,  както и  могат да бъдат 
узнати  на  безплатния  телефон  на  „ТВ-НЕТ”  ООД  (080016166).  Нещо  повече, 
практиката на  „ТВ-НЕТ” ООД  е такава, че преди сключване на  договор на всеки 
абонат подробно се обясняват възможностите за  сключване на договор, цената на 
услугите, условията по промоциите и др., за да не се въвежда същият в заблуждение.

В конкретния случай, дружеството счита, че е подкрепило с доказателства 
тезата си, че с поведението си не нарушава добросъвестната търговска практика, а 
още  по-малко  се  доказва  реално  увреждане  или  възможност  за  увреждане 
интересите на конкуренти и в частност на „НЕТ-1” ЕООД.

С писма вх. № към КЗК -209/25.06.2013 г., вх. № към КЗК -209/28.06.2013 г., 
дружеството предоставя на КЗК допълнителна информация и доказателства относно 
общия  брой  абонати,  както  и  допълнителна  калкулация на  предлаганите  пакети  и 
услуги.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО (ПВ)
В  отговор  на  писмо  изх.  №  ИПИ-200-КЗК-209/28.03.2013  г.,  от  ПВ 

предоставят следната информация:
В ПВ на Република България по национален ред, на името на „Нет 1” ЕООД, 

гр. София има регистрирани две марки с рег. №№ 72089 и 76465. Регистрацията е 
публикувана в официалния бюлетин на ПВ, съответно в бр. 12/2009 г. и бр. 5/2011 
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г. За марките няма вписани лицензионни договори, нито има постъпили искания за 
това. 

Посочва се, че на името на „ТВ-НЕТ” ООД, гр. София няма регистрирани 
и/или  заявени  марки,  съгласно  ЗМГО,  Мадридската  спогодба  за  международна 
регистрация на марки или Протокола относно Мадридската спогодба и Регламент 
№ 207/2009/ЕС на Съвета за търговска марка на Общността.

В базата данни на ПВ за промишлени дизайни не са открити заявени и/или 
издадени защитни документи на името на „ТВ-НЕТ” ООД и „Нет 1” ЕООД.

ИНФОРМАЦИЯ  ОТ  КОМИСИЯТА  ЗА  РЕГУЛИРАНЕ  НА 
СЪОБЩЕНИЯТА (КРС)

С  писмо  вх.  №  КЗК  -209  от  15.07.2013  г.,  Комисия  за  регулиране  на 
съобщенията посочва следното:

Информация за броя на абонатите и приходите от предоставяне на пакетни 
услуги,  разпределени  по  населени  места,  не  се  събира  от  КРС  с  годишните 
въпросници за отчет на дейността, поради което в Комисията не са предоставени 
данни за общия брой абонати на пакетни услуги, най- големите предприятия на 
база брой абонати на пакетни услуги и пазарния дял на „ТВ-НЕТ” ООД на база 
брой абонати на пакетни услуги на територията на гр. София.

ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА
Въз основа на извършеното проучване, събраните доказателства от страните 

и становище на ответника по настоящото производство,  се установиха следните 
релевантни факти:

I. Идентификация на страните в производството:
1.  „НЕТ  1”  ЕООД,  гр.  София е  вписано  в  Електронния  търговски 

регистър с ЕИК 175335782, със седалище и адрес на управление в гр. София, 
район  Искър,  ж.  к.  „Дружба  1”,  ул.  „Асен  Йорданов”,  № 14  и  с  предмет  на 
дейност:  извършване на електронно съобщителни услуги и осъществяване на 
електронни съобщения, както и всяка друга незабранена от закона дейност. 

Дружеството се управлява и представлява от Стефан Пандов Войнов. 
2.  „ТВ-НЕТ”  ООД,  гр.  София е  вписано  в  Електронния  търговски 

регистър с ЕИК: 121802741 със седалище и адрес на управление в гр. София, 
район  Лозенец,  ул.  „Архитект  Миланов”  № 26,  вх.  Б,  ап.  16  и  с  предмет  на 
дейност:  кабелна  телевизия,  интернет,  комуникационни  услуги,  проектиране, 
изграждане,  поддръжка  и  експлоатация  на  кабелни  и  разпределителни  мрежи, 
комуникационни и компютърни системи, както и всяка друга дейност,  сделки и 
услуги за които няма изрична законова забрана, за дейности, за които се изисква 
лиценз или разрешително, ще се упражняват след издаването му при спазване на 
особените за всяка отделна дейност изисквания от закона.

Дружеството  се  управлява  и  представлява  от  Цветан  Александров 
Тодоров. 

II. Хронология на установените факти:
1. „НЕТ 1”  ЕООД осъществява  дейност  по  предоставяне  на  обществени 

електронни съобщителни услуги чрез кабелна мрежа за разпространение на радио и 
телевизионни програми на територията на гр.  София1.  Дружеството предлага на 
1 Съгласно Удостоверение № 00016/16.01.2009 г. за осъществяване на обществени електронни съобщения 
издадено  от  КРС,  Разрешение  №  01752  от  07.12.2011  г.  и  Изменение  №  01752-01  от  21.06.2012  г.  на 
Разрешение № 01752 от 07.12.2011 г., издадени от КРС;
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абонатите  си  разпространение  на  телевизионни програми  на  територията  на  гр. 
София, услуги за пренос на данни и VPN на територията на Република България и 
достъп до интернет на територията на Република България, съгласно предоставени 
договори,  сключени  с  абонати  на  услугите  „кабелна  телевизия”  и  „достъп  до 
интернет” в периода 2007 г. - 2012 г. 

2. На 11.11.2009 г.  е регистрирана комбинирана марка  „NET 1”  – рег.  № 
72089 (Снимка № 1) на името на „НЕТ 1” ЕООД за територията на България, със 
срок на защита до 24.10.2017 г., за класове 35, 37, 38, 42, съгласно предоставена 
с писмо вх. № към КЗК-209/28.03.2013 г. информация от Патентно ведомство (ПВ) 
на  Република  България.  Регистрацията  е  публикувана  в  бр.  12/2009  г.  на 
официалния бюлетин на ПВ. 

Снимка № 1

2.1 Съгласно  предоставени  договори  с  абонати  на  услугите  „кабелна 
телевизия” и „достъп до интернет” и рекламни брошури, „НЕТ 1” ЕООД използва в 
търговската си дейност регистрираната комбинирана марка „NET 1” от 2007 г. до 
настоящия момент.

3. „ТВ-НЕТ” ООД  е  регистрирано  през  1998  г.  и  предоставя  услуги  по 
разпространение на радио и телевизионни програми, платена телевизия и Интернет 
на територията на гр. София като оператор на електронни съобщителни услуги от 
създаването си до настоящия момент2

4. На  името  на  „ТВ-НЕТ”  ООД няма  регистрирани  и/или  заявени  марки, 
съгласно ЗМГО, Мадридската спогодба за международна регистрация на марки 
или Протокола относно Мадридската спогодба и Регламент № 207/2009/ЕС на 
Съвета за търговска марка на Общността.

4.1 „ТВ-НЕТ”  ООД  използва  графично  изображение  (снимка  №  2)  в 
търговската  си  дейност  от  стартирането  на  дейността  си  като  оператор  на 
електронни съобщителни услуги през 1998 г. и към настоящия момент, съгласно 
писмо вх. № към КЗК -209/10.04.2013 г., както следва: 

Снимка № 2

Пакетни услуги на „ТВ-НЕТ“ ООД
5. Съгласно ценова листа на услугите, валидна от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 

г., „ТВ-НЕТ” ООД предлага пакетни услуги- кабелна телевизия и Интернет, както 
следва: 

Пакет TVNET 25, включващ цифрова и аналогова телевизия и Интернет със 
скорост 25 Mbps, на цена от 24,95 лева (с вкл. ДДС)3 за един абонат на месец при 
сключване на едногодишен договор.4 

Пакет TVNET 35, включващ цифрова и аналогова телевизия и Интернет със 
скорост 35 Mbps, на цена от 28,95 лева (с вкл. ДДС)5 за един абонат на месец при 
сключване на едногодишен договор.6 

2 Съгласно предоставена информация от публичния регистър на КРС и предоставени договори сключени с 
абонати на услугите „кабелна телевизия” и „достъп до интернет”.

3 Основна месечна такса;
4 Съгласно ценова листа на услугите за 2012 г., предоставяни от „ТВ-НЕТ” ООД;
5 Основна месечна такса;
6 Съгласно ценова листа на услугите за 2012 г., предоставяни от „ТВ-НЕТ” ООД;
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Пакет TVNET 45, включващ цифрова и аналогова телевизия и Интернет със 
скорост 45 Mbps, на цена от 32,95 лева (с вкл. ДДС)7 за един абонат на месец при 
сключване на едногодишен договор.8 

Пакет TVNET 55, включващ цифрова и аналогова телевизия и Интернет със 
скорост 55 Mbps, на цена от 38,00 лева (с вкл. ДДС)9 за един абонат на месец при 
сключване на едногодишен договор.10 

Промоционални цени на пакетните услуги на „ТВ-НЕТ“ ООД

6. Периодът на промоцията под надслов: „Спестявай активно с пакетите 
на TVNET сега  на невероятни зимни цени”  е  от 01.10.2012  г.  до  30.11.12  г., 
съгласно предоставена от „ТВ-НЕТ” ООД информация с писмо вх.  № към КЗК 
-209/10.04.2013  г.  Промоционалната  цена  за  първите  6  месеца  е  9,  85  лв.  при 
сключване на договор за 12 месеца.

Съгласно представени от „Нет 1” ЕООД разпечатки от интернет страницата 
на  ТВ  НЕТ  (Приложение  №  5  и  №  6),  дружеството  предлага  процесните 
промоционални пакети и към 05.02.2013 г.

6.1 Промоционалните пакети TVNET 25, TVNET 35, TVNET 45, TVNET 
55 се предлагат при следните параметри:

- Телевизия - Цифрова ТВ 111 канала, Аналогова ТВ - 74 канала; и 
HDTV  15  канала  и  Интернет,  като  всеки  един  от  промоционалните  пакети  се 
предлага с различна скорост на достъпа до Интернет, както следва:

 - TVNET 25 – скорост 25 Mbps
- TVNET 35 - скорост 35 Mbps
- TVNET 45 - скорост 45 Mbps
- TVNET 55 - скорост 55 Mbps

- Оптична LAN мрежа; Безплатна инсталация; Реален IP адрес; Неограничен 
трафик; Неограничен лимит на сесии. 

6.2 Условията на промоцията са публикувани на интернет сайта на ответното 
дружеството  www.tvnet.bg,  на  линка  под  надписа  „научи  повече”  е  поместено 
следното:

„...Промоцията е валидна за всички видове услуги на „ТВ-НЕТ” ООД; 
- Срок на промоцията 30.11.2012 г.
--  валидна за всички видове услуги на „ТВ-НЕТ” ООД; 
-  валидна за нови клиенти на „ТВ-НЕТ” ООД (ОУ); 
- Териториален обхват: ЕСМ на ТВ-НЕТ
- Изисквания:  подписване  на  срочен  договор  с  минимален  задължителен 

период от 12 месеца; 
- Указаната промоционална цена за избраната услуга се ползва за първите 6  

месеца на договора; 
- Последващите 6 месеца до изтичане срока на договора се заплаща месечна  

абонаментна такса по действащата ценова листа на „ТВ-НЕТ” ООД и съгласно 

7 Основна месечна такса;
8 Съгласно ценова листа на услугите за 2012 г., предоставяни от „ТВ-НЕТ” ООД;
9 Основна месечна такса;
10 Съгласно ценова листа на услугите за 2012 г., предоставяни от „ТВ-НЕТ” ООД;
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действащите Общи Условия на „ТВ-НЕТ” ООД; 
- За срока на договора клиентите не могат да ползват други отстъпки или 

промоции; 
- За всички неуредени в тази промоция условия и въпроси се прилагат ОУ на  

„ТВ-НЕТ” ООД; 
- Месечните абонаментни такси за първите 6 месеца се дължат авансово при 

сключване на договора...”.

6.3 Съгласно предоставена от „ТВ Нет” ООД информация с писмо вх. № към 
КЗК -209/10.04.2013 г.,  промоция на пакетите TVNET 25 TVNET 35 TVNET 45 
TVNET 55 е оповестена и чрез текстово съобщение, в офисите на дружеството със 
следното съдържание: 

„ЕСЕННА ПРОМОЦИЯ купи сега за 9.85 
TVNET 25 TVNET 35 TVNET 45 TVNET 25

• Срок на промоцията 01.10.2012 - 30.11.2012
• Валидна за всички видове услуги на ТВНЕТ
• Валидна за нови клиенти на ТВНЕТ (ОУ)
• Териториален обхват: ЕСМ на ТВНЕТ
• Изисквания - срочен договор - минимален задължителен период 12 месеца
• Указаната промоционална цена за избраната услуга се ползва за първите 6 месеца 
на договора
• Последващите 6 месеца до изтичане срока на договора се заплаща месечна  
абонаментна такса по действащата ценова листа на ТВНЕТ и съгласно 
действащите ОУ на ТВНЕТ
• За срока на договора клиентите не могат да ползват други отстъпки или 
промоции
• За всички неуредени в тази промоция условия и въпроси се прилагат ОУ на ТВНЕТ

Месечните абонаментни такси за първите 6 месеца се дължат авансово при сключване на  
договора„

7. Разходите за производство и реализация за всеки един от пакетите TVNET 
25, TVNET 35, TVNET 45 и TVNET 55, изчислен на база на разпределение на преки 
и непреки разходи за 2012 г.  с включени авторски и сродни на тях права, е на 
стойност (......)*, съгласно таблица № 1, представена от „ТВ-НЕТ” ООД с писмо вх. 
№ към КЗК -209/10.04.2013 г.

Таблица № 1
услуга Преки разходи Непреки разходи себестойност
пакети 
TVNET 25 
TVNET 35 
TVNET 45 
TVNET 55

(......)* лв.  (......)* лв. (......)* лв.

Общият брой абонати (за всички пакети), сключили договори за периода на 
промоцията, е (......)* абоната11

Осреднени месечни разходи за пакетите за периода на промоцията: (......)* лв.

11 съгласно приложена информация от „ТВ-НЕТ” ООД с писмо вх. № КЗК -209 от 10.04.2013 г. и с писмо вх. 
КЗК- 209 от 25.06.2013 г.
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Съгласно  предоставената  от  страна  на  „ТВ-НЕТ”  ООД  информация 
себестойността на всички пакети е еднаква. 

Съществуващата разлика в предлаганата скорост на Интернет във всеки едни 
от пакетите, (съответно 25 Mbps, 35 Mbps, 45 Mbps и 55 Mbps) влияе на разходите 
за производство и реализация, но по данни на дружеството не е възможно да се 
изчисли  отражението  й  в  себестойността  на  всеки  пакет  поотделно,  поради 
наличието на фактор „време на потребление” и връзката на пропорционалност на 
времето и скоростта на достъп до мрежата. Договарянето на такса за плащане на 
трафик се извършва занапред, като дали е уплътнен този трафик или не, не влияе на 
заплащаната цена.  В този смисъл,  не  съществува обективен критерий,  по който 
Комисията  да  отнесе  присъщите  разходи  за  определената  в  пакетите  скорост  и 
съответно да ги отнесе към разходите на всеки един пакет поотделно.

8. Цената на всички пакети за първите 6 (шест) месеца е 9.85 лв., съответно 
за остатъка от срока на договора цените на пакетите съгласно ценовата листа на 
дружеството за 2012 г. са както следва: 

- TVNET 25 – 24, 95 лв. 
- TVNET 35 – 28.95 лв. 
- TVNET 45 – 32.95 лв. 
- TVNET 55 – 38.00 лв. 

Осреднената цена без ДДС за пакети TVNET 25, TVNET 35, TVNET 45 и 
TVNET 55 при договор, сключен за 12 месеца, е както следва: 

Таблица № 2

месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Средно 
без 
ДДС

TV25 9.85 9.85 9.85 9.85 9.85 9.85 24.95 24.95 24.95 24.95 24.95 24.95 14.50
TV35 9.85 9.85 9.85 9.85 9.85 9.85 28.95 28.95 28.95 28.95 28.95 28.95 16.17
TV45 9.85 9.85 9.85 9.85 9.85 9.85 32.95 32.95 32.95 32.95 32.95 32.95 17.83
TV55 9.85 9.85 9.85 9.85 9.85 9.85 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 38.00 19.94

Услугата „кабелна телевизия“ на „ТВ-НЕТ“ ООД и промоции

9. Съгласно ценова листа на услугите, валидна от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 
г., „ТВ-НЕТ” ООД предлага услугата кабелна телевизия - ТВ, на стандартна цена от 
16.00 лв. на месец, която включва:

Цифрова ТВ 111 канала, Аналогова ТВ - 74 канала; и HDTV 15 канала.

10.  „ТВ-НЕТ”  ООД  предлага  в  периода  от  01.10.2012  г.  до  30.11.12  г. 
промоция на услугата кабелна телевизия (ТВ), съгласно предоставена с писмо вх. 
№ към КЗК -209/10.04.2013 г. информация от дружеството. Промоционалната цена 
за първите 6 месеца е 4, 95 лв. при сключване на договор за 12 месеца.

Съгласно представените с искането на „Нет 1” ЕООД разпечатки от интернет 
страницата  на  ТВ  НЕТ  (Приложение  №  5  и  №  6),  „ТВ-НЕТ”  ООД  предлага 
процесните промоция и към 04.02.2013 г.

10.1  Условията  на  промоцията  са  публикувани  на  интернет  сайта  на 
дружеството  www.tvnet.bg,  на  линка  под  надписа  „научи  повече”  е  поместено 
следното: 
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„име на промоцията: Нови клиенти 2012 г. 
- Срок на промоцията 30.11.2012 г.
--  валидна за всички видове услуги на „ТВ-НЕТ” ООД; 
-  валидна за нови клиенти на „ТВ-НЕТ” ООД (ОУ); 
- Териториален обхват: ЕСМ на ТВ-НЕТ
- Изисквания:  подписване  на  срочен  договор  с  минимален  задължителен 

период от 12 месеца; 
- Указаната промоционална цена за избраната услуга се ползва за първите 6  

месеца на договора; 
- Последващите 6 месеца до изтичане срока на договора се заплаща месечна  

абонаментна такса по действащата ценова листа на „ТВ-НЕТ” ООД и съгласно 
действащите Общи Условия на „ТВ-НЕТ” ООД; 

- За срока на договора клиентите не могат да ползват други отстъпки или 
промоции; 

- За всички неуредени в тази промоция условия и въпроси се прилагат ОУ на  
„ТВ-НЕТ” ООД; 

- Месечните абонаментни такси за първите 6 месеца се дължат авансово  
при сключване на договора...”.

11. Разходите за производство и реализация на услугата кабелна телевизия 
(ТВ) 12, на един абонат за 2012 г., изчислена на база на разпределение на преки и 
непреки разходи за 2012 г. е (......)* лв.

Таблица № 3

услуга абонати Себестойност  по 
предварителни данни

Общо  разходи  за 
материали

Кабелна ТВ (......)* (......)* (......)*

11.1 Осреднена цена на услугата Телевизия без ДДС, при договор, сключен 
за  12  месеца,  съгласно предоставената  от  „ТВ-НЕТ”  ООД информация,  е  както 
следва: 

Таблица № 4
месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Средно 

без 
ДДС

TV 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 8.73

Услугата „достъп до интернет“ на „ТВ-НЕТ“ ООД и промоции

12.  Съгласно  ценова  листа  на  услугите,  валидна  от  01.01.2012  г.  до 
31.12.2012 г., „ТВ-НЕТ” ООД предлага услугата – Интернет (NET 25, NET 35, NET 
45,  NET 55),  на  стандартни цена  съответно 14.95 лв.,  19.95 лв.,  24.95,  29.95  на 
месец, която включва:

- Оптична LAN мрежа; Безплатна инсталация; Реален IP адрес; Неограничен 
трафик; Неограничен лимит на сесии. 

13.  „ТВ-НЕТ”  ООД  предлага  в  периода  от  01.10.2012  г.  до  30.11.12  г. 
промоция  на  услугата  Интернет  (NET 25,  NET 35,  NET 45,  NET 55),  съгласно 
12 Представени от „ТВ-НЕТ” ООД с писмо вх. № към КЗК -209/25.06.2013 г.
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предоставена  с  писмо  вх.  №  към  КЗК  -209/10.04.2013  г.  информация  от 
дружеството.  Промоционалната цена за първите 6 месеца е 4, 95 лв. при сключване 
на договор за 12 месеца.

Съгласно  представените  с  искането  на  „Нет  1”  ЕООД  доказателства 
(разпечатка от интернет страницата на ТВ НЕТ – Приложение № 5 и № 6), „ТВ-
НЕТ” ООД предлага процесната промоция и към 04.02.2013 г.

13.1  Условията  на  промоцията  са  публикувани  на  интернет  сайта  на 
ответното  дружество  www.tvnet.bg,  на  линка  под  надписа  „научи  повече”  е 
поместено следното: 

„име на промоцията: Нови клиенти 2012 г. 
- Срок на промоцията 30.11.2012 г.
--  валидна за всички видове услуги на „ТВ-НЕТ” ООД; 
-  валидна за нови клиенти на „ТВ-НЕТ” ООД (ОУ); 
- Териториален обхват: ЕСМ на ТВ-НЕТ
- Изисквания:  подписване  на  срочен  договор  с  минимален  задължителен 

период от 12 месеца; 
- Указаната промоционална цена за избраната услуга се ползва за първите 6  

месеца на договора; 
- Последващите 6 месеца до изтичане срока на договора се заплаща месечна  

абонаментна такса по действащата ценова листа на „ТВ-НЕТ” ООД и съгласно 
действащите Общи Условия на „ТВ-НЕТ” ООД; 

- За срока на договора клиентите не могат да ползват други отстъпки или 
промоции; 

- За всички неуредени в тази промоция условия и въпроси се прилагат ОУ на  
„ТВ-НЕТ” ООД; 

- Месечните абонаментни такси за първите 6 месеца се дължат авансово  
при сключване на договора...”.

14. Разходите за производство и реализация на услугата Интернет13, изчислен 
на база на разпределение на общо разходи за материали, е на стойност  (......)*  лв. 
(таблица № 5)

Таблица № 5
услуга абонати Общо  разходи  за 

материали
Себестойност  по 
предварителни данни

Услуга Интернет (......)* (......)* лв. (......)* лв.

Съгласно  предоставената  от  страна  на  „ТВ-НЕТ”  ООД  информация 
себестойността на услугата Интернет (независимо от скоростта) е еднаква. 

Съществуващата разликата в предлаганата скорост на Интернет, (съответно 
НЕТ 25 Mbps, НЕТ 35 Mbps, НЕТ 45 Mbps и НЕТ 55 Mbps) влияе на разходите за 
производство  и  реализация,  но  по  данни  на  дружеството  не  е  възможно  да  се 
изчисли  отражението  й  в  себестойността  на  всеки  пакет  поотделно,  поради 
наличието на фактор „време на потребление” и връзката на пропорционалност на 
времето и скоростта на достъп до мрежата. Договарянето на такса за плащане на 
трафик се извършва занапред, като дали е уплътнен този трафик или не, не влияе на 
заплащаната цена.  В този смисъл,  не  съществува обективен критерий,  по който 
Комисията  да  отнесе  присъщите  разходи  за  определената  в  пакетите  скорост  и 
съответно да ги отнесе към разходите на всеки един пакет поотделно. 
13 представена от „ТВ-НЕТ” ООД с писмо вх. № към КЗК -209/25.06.2013 г.
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14.1 Осреднената цена на услугата Интернет без ДДС при договор, сключен 
за 12 месеца, е както следва: 

Таблица № 6
месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Средно 

без 
ДДС

NET25 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 14.95 8.30
NET35 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 19.95 10.35
NET45 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 24.95 24.95 24.95 24.95 24.95 24.95 12.46
NET55 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 4.95 29.95 29.95 29.95 29.95 29.95 29.95 14.54

Абонати  на  „ТВ-НЕТ“  ООД  и  водещите  доставчици  на  телевизия  и 
интернет

15. Общият брой на обслужваните абонати на „ТВ-НЕТ” ООД през 2012 г. е 
(......)*,  в  т.ч.  абонати на  Интернет услуги - (......)*,  абонати на кабелна телевизия- 
(......)*, абонати на други пакети- (......)*, абонати на промоционални пакети TVNET 25, 
TVNET 35, TVNET 45 и TVNET 55- (......)*, съгласно предоставена информация от 
„ТВ-НЕТ” ООД с писмо вх. КЗК- 209 от 25.06.2013 г.

16.1 Брой сключени договори14 в периода на промоцията по всеки един от 
пакетите  поотделно,  както  и  самостоятелните  услуги  (кабелна  телевизия  и 
Интернет), са както следва:

Таблица 7
услуга Брой  абонати 

Месец 10.2012 г. 
Брой  абонати 
Месец 11.2012 г.

Общо  брой 
абонати  в 
периода  на 
промоцията

Процент  от 
общия  бр. 
абонати

Пакет ТВНЕТ25 - (......)*бр. (......)*бр. (......)* (......)*%
Пакет ТВНЕТ35 - (......)*бр. (......)*бр. (......)* (......)*%
Пакет ТВНЕТ45 - (......)*бр. (......)*бр. (......)* (......)*%
Пакет ТВНЕТ 55- (......)*бр. (......)*бр. (......)* (......)*%

Нет промоционален 
план

(......)*бр. (......)*бр. (......)* (......)*%

Телевизия 
промоционален план

(......)*бр. (......)*бр. (......)* (......)*%

17. Общия брой абонати на територията на гр. София към 31.12.2012 г. на 
услугите  телевизия  (кабелна  и  IPTV)  и  достъп  до  Интернет  (включени  са  и 
абонатите на пакетни услуги), съгласно предоставена информация с писмо вх. № 
КЗК-  209  от  15.07.2013  г.  от  Комисия  за  регулиране  на  съобщенията,  са  както 
следва:

телевизия, в т.ч. кабелна и IP- базирана15 достъп до Интернет

(......)* (......)*

18. Броят на абонатите на най-големите пет оператора на територията на гр. 
София, които предоставят телевизия (кабелна и IPTV) към 31.12.2012 г., съгласно 

14 Съгласно предоставена информация от „ТВ-НЕТ” ООД с писмо вх. КЗК- 209 от 25.06.2013 г
15 В броя абонати на телевизия и достъп до интернет са включени и абонатите на пакетни услуги.
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предоставена информация с писмо вх. № КЗК- 209 от 15.07.2013 г. от Комисия за 
регулиране на съобщенията, е както следва:

19. Броят на абонатите на най-големите пет предприятия, които предоставят 
достъп  до  интернет  на  територията  на  гр.  София  към  31.12.2012  г.  съгласно 
предоставена информация с писмо вх. № КЗК- 209 от 15.07.2013 г. от Комисия за 
регулиране на съобщенията, е както следва:

20. Относителен дял на абонатите и приходите от предоставяне на услуги по 
разпространение на радио- и телевизионни програми от „ТВ НЕТ” ООД на 
територията на гр. София към 31.12.2012 г.

ПРАВНИ ИЗВОДИ

Процесен период
Видно  от  установените  факти,  ответното  дружество  сключва  договори  и 

предлага в периода от 01.10.2012 г. до 30.11.2012 г. пакети под надслов: „Спестявай 
активно с пакетите на TVNET сега на невероятни зимни цени” и самостоятелни 
услуги кабелна телевизия и Интернет на промоционални цени.

Комисията счита, че представените разпечатки от 04.02.2013 г. и 05.02.2013 
г. от сайта на ответното дружество на пакетите TVNET 25, TVNET 35, TVNET 45 и 
TVNET  55  и  самостоятелните  услуги  кабелна  телевизия  и  Интернет  на 
промоционални цени не доказват тяхното предлагане към този период. Независимо 
от факта, че условията за пакетите и самостоятелните услуги на промоционални 
цени  са  присъствали  на  сайта  на  „ТВ  НЕТ”  ООД  и  след  приключване  на 
промоцията, информация за нейния краен срок 30.11.2012 г. е съществувала. В хода 

№ Предприятие Брой абонати

1 "Близу Медиа енд Броудбенд" ЕАД (......)*

2 "Мобилтел" ЕАД (......)*

3 "Нет 1" ЕООД (......)*

4 "БТК" АД (......)*

5 "Центрум Груп" ООД (......)*

№ Предприятие Брой абонати

1 "Мобилтел" ЕАД (......)*

2 "Близу Медиа Енд Броудбенд" ЕАД (......)

3 "БТК" АД (......)*

4 "Нет 1" ЕООД (......)*

5 "Булсатком" АД (......)*

Относителен  дял  на  база  брой  абонати  на 
телевизионна услуга (кабелна и IPTV)

Относителен  дял  на  база  приходи  от 
телевизионна  услуга  (без  приходи  от 
предоставяне на пакетни услуги)

(......)*% (......)*%
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на проучването не се събраха доказателства за сключени договори след изтичане на 
крайния срок на промоцията. Следователно за процесен следва да бъде определен 
периодът от два месеца от 01.10.2012 г. до 30.11.2013 г.

Приложно поле на глава Седма от ЗЗК 
За  да  се  изследва  и  установи  наличието  на  който  и  да  е  от  конкретните 

състави  на  нелоялна  конкуренция  по  глава  VІІ  от  ЗЗК,  е  необходимо  да  бъдат 
установени комулативно посочените в чл. 29 от ЗЗК елементи, а именно: наличието 
на стопанска дейност, отношения на конкуренция между страните по преписката и 
действие или бездействие, противоречащо на добросъвестната търговска практика, 
което уврежда или създава опасност от увреждане интересите на конкурентите в 
отношенията помежду им или в отношенията им с потребителите.

„Нет 1” ЕООД и „ТВ-НЕТ” ООД извършват стопанска дейност, свързана с 
предоставянето на кабелна телевизия и интернет услуги на територията на град 
София,  което  дава  достатъчно  основания  Комисията  да  приеме,  че  същите  са 
предприятия по смисъла на § 1, т. 7 от ЗЗК и безспорно ги поставя в отношения на 
конкуренция помежду им.

Доколко  „ТВ-НЕТ”  ООД  е  действало  в  противоречие  с  добросъвестната 
търговска  практика,  с  което е  увредило или би  могло да  увреди интересите  на 
конкурента си „Нет 1” ЕООД, следва да се докаже с оглед събраните в настоящото 
производство  доказателства  и  установени  факти  по  отношение  на  специалните 
състави на чл. 35, ал. 2, чл. 36, ал. 4 и чл. 29 от ЗЗК, посочени в искането.

по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК
За съставомерността на деянието по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК на първо място е 

необходимо  да  бъде  установено  използване  от  страна  на  конкурент  на  фирма, 
марки или отличителен знак, идентични или сходни на тези на други лица, което 
може да доведе до опасност от увреждане интересите на конкурентите, без да се 
изисква  установяването  на  реално  настъпила  заблуда.  Цитираната  разпоредба 
включва  кумулативно  осъществяване  на  два  елемента,  а  именно  наличието  на 
използване на фирма,  марка или отличителен знак,  което да се  осъществява  по 
начин, който уврежда интересите на конкурентите. За да е налице застрашаване 
или  увреждане  интересите  на  конкурент,  то  последният  следва  да  се  ползва  с 
утвърдено и наложено име на съответния пазар с използваната от него марка. 

За  съставомерността  на  деянието  по  чл.  35,  ал.  2  от  ЗЗК е  достатъчно  в 
резултат  от  използването  да  възникне  потенциална  опасност  от  увреждане 
интересите  на  конкурентите,  пряко  или  опосредено  чрез  пренасочване  на 
потребителското  търсене,  а  не  установяване  на  реално  настъпила  заблуда  или 
действително настъпване на вреди16. 

Твърденията на „Нет 1” ЕООД за извършено нарушение на нормата на чл. 
35,  ал.  2  от  ЗЗК  са  свързани  с  наличие  на  значително  сходство  между  знака, 
използван от ответното дружество, и регистрираната търговска марка на молителя. 
Според дружеството, това подобие би могло да доведе до заблуда на потребителя, 
предвид обстоятелството, че страните в настоящото производство се конкурират на 
един и същи географски пазар. 

В хода на проучването се установи (т. 2.1 от установените факти), че „Нет 1” 
ЕООД  използва  от  2007  г.  регистрираната  комбинирана  марка  .  От 

16  Виж Решение № 2101/2008 г. на ВАС, V отд., Решение № 125 / 2011г. , потвърдено с Решение на ВАС, 5 
членка № 3516 / 21.03.2012г.
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друга страна „ТВ-НЕТ” ООД използва в търговската си комуникация стилизирано 
изображение , (т. 4.1 от установените факти) от създаването си през 1998 
г.  до  настоящия  момент.  Знаците,  използвани  и  от  двете  страни,  стилизирано 
изобразяват  фирмените  наименования  на  дружествата,  изписани  на  латиница. 
Също така  чрез  посочените  знаци операторите  се  идентифицират  в  публичното 
пространство от стартирането на търговската си дейност до настоящия момент. 

Видно  от  установените  факти  ответното  дружество  предлага  кабелна 
телевизия и интернет на територията на град София от 1998 г., т.е оперира на този 
пазар  години  преди  молителя  да  стартира  дейността  си  и  съответно  използва 
графичното изображение в търговската си дейност продължителен период от време 
преди появата на неговия конкурент „Нет 1” ООД, което ще бъде взето предвид с 
оглед преценката за приложението на разпоредбата на чл. 35, ал. 2 от ЗЗК спрямо 
поведението на ответното дружество.

Следва  да  се  отбележи,  че  запазената  от  страна  на  молителя  марка  е 
комбинирана и включва съчетание от словен елемент  NET и арабската цифра 1, 
запазени цветове,  червено, бяло и черно със специално графично изписване. При 
анализа  за  установяване  на  нарушение  по  чл.  35,  ал.  2  от  ЗЗК  следва  да  бъде 
съобразено  доколко  цялостното  впечатление,  създавано  от  съответния  знак, 
изображение  или  форма,  въздейства  на  потребителите  и  обуславя  извод  за 
разпознаване на конкретния конкурент на пазара и доколко се създава объркване 
при  използване  на  марката.  Също  така  е  необходимо  да  се  вземе  предвид 
съдържанието и начинът, по който се изписва словният елемент при използване от 
двете  конкурентни  дружества.  При  анализа  следва  да  се  обърне  внимание,  че 
повечето  потребители  възприемат  комбинираната  марка  като  цяло,  без  да  я 
анализират  в  нейните  детайли,  запомнят  някой  от  съществените  й  елементи 
(словни или образни) или като общо впечатление, поради което възможността от 
въвеждане  в  заблуждение  следва  да  се  търси  предимно  с  оглед  наличието  на 
прилики между сравняваните обекти, а не на различията. 

При съпоставка на процесните означения е видно, че между тях съществува 
един  общ  елемент,  терминът  „NET”,  който  в  превод  от  английски  означава 
„мрежа”.  Този  термин  във  времето  се  използва  като  синоним  на  Интернет. 
Използва  се  като  част  от  наименованието  и  от  други  оператори,  предлагащи 
Интернет на  пазара  (Спиди Нет,  Спектрум Нет и др.).  В този  смисъл словният 
елемент  („NET”),  използван  и  от  двете  дружества,  е  по-скоро  указание  за 
осъществяваната от тях дейност и не може да бъде разглеждан като запомнящ се 
характерен елемент от изображението на молителя.

На  следващо  място  съществуват  достатъчно  видими  отлики  между  двата 
знака както в цветово отношение, така и в начина на изписване.

Цветовете в знака на „НЕТ 1” ЕООД са червено, бяло и черно, а в този на „ТВ-
НЕТ”  ООД  са  тъмно  синьо,  светло  синьо  и  бяло.  При  визуално  сравнение  се 
наблюдава разлика и в общото впечатление, което създават двата  знака. Знакът на 
„ТВ-НЕТ” ООД е разделен визуално на две части, в светло син квадрат е изписано 
ТV,  често  използвано  като  съкращение  на  Телевизия,  и словната  част  „NET” 
изписана  в  тъмно  син  цвят,  като  обозначение  на  Интернет.  При  използваното 
означение  на  молителя  липсва  елементът  „TV”,  като  след  думата  „NET”  е 
поставена цифра „1”. 

Използваният шрифт при изписване на повтарящия се елемент „NET” също 
не е идентичен, тъй като буквите от търговската марка на „НЕТ 1” ЕООД са свързани 
и преливащи се, а в знака на „ТВ-НЕТ” ЕООД само средната буква в горната си 
част е свързана с последната.  Словният елемент  „NET”  е  по-голям от цифрата 1, 
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докато  в  означението на  „ТВ-НЕТ”  ООД думата  „NET” е  с  по-малък шрифт от 
думата „ТV”. 

От направения анализ може да бъде обоснован изводът за липсва на сходство 
в  цялостната  визия  на  регистрираната  от  молителя  комбинирана  марка  и 
използваното  от ответното  дружество  означение  (стилизирано 
изображение). Поради  това  неговото  използване  не  би  могло  да  заблуди 
потребителите по отношение на предложителя на услугата и да ги пренасочи към 
неговите услуги.

Както  е  отбелязано  по-горе,  стилизираното  изображение  (т.  4.1.  от 
установените  факти)  се  използва  от  ответното  дружество  от  15  години  и  в 
продължение на значителен период от време (около 9 години) преди започването 
на  дейността на молителя и утвърждаването на неговата марка,  поради което е 
необосновано  твърдението,  че  е  търсена  целенасочено  имитация  на  последната. 
Поради  това,  както  и  с  оглед  липсата  на  сходство  между  означението  и 
регистрираната комбинирана марка Комисията приема, че от страна на „ТВ-НЕТ” 
ООД, гр. София не е осъществен съставът на чл. 35, ал. 2 от ЗЗК.

По чл. 36, ал. 4 от ЗЗК
Нормата на чл. 36, ал. 4 от ЗЗК въвежда императивна забрана на продажби на 

вътрешния пазар на значителни количества стоки за продължително време на цени, 
по-ниски от разходите за производството им и реализацията им, с цел нелоялно 
привличане на клиенти. Систематичното и логическото тълкуване на тази алинея 
води до извода, че от обхвата й не би следвало да се извадят услугите, каквато е и 
постоянната  практика  на  Комисията  в  анализите  й17 по  чл.  36,  ал.  4  от  ЗЗК.  В 
същото време в практиката на КЗК и ВАС трайно е възприето сходно тълкуване на 
разпоредбата специално по отношение на електронните съобщителни услуги.

За  да  е  налице  осъществен  състав  по  чл.  36,  ал.  4  от  ЗЗК е  необходимо 
кумулативно  да  са  установени  всички  посочени  в  него  елементи,  а  именно 
„значителни количества”, „продължителен период от време”, както и „продажби на 
цени под разходите за производство и реализация”.

В искането се излагат твърдения, че ответното дружество предлага пакетни 
услуги,  включващи телевизия (аналогова  и цифрова)  и достъп до Интернет на 
цени под тяхната себестойност. Допълнително се твърди, че са налице цени под 
себестойност и при самостоятелно офериране за аналогова и цифрова телевизия и 
офертите за достъп до Интернет.

Както се установи, в периода от 01.10. 2012 г. до 30.11.2012 г.  „ТВ-НЕТ” 
ООД предлага промоционални пакети TVNET 25, TVNET 35, TVNET 45 и TVNET 
55 и отделно промоции за самостоятелни услуги –телевизия и Интернет, и сключва 
договори  с  абонати  (т.  16.1  от  установените  факти).  Следователно  е  налице 
предлагане и реализация на описаните услуги от страна на ответното дружество.

На следващо място е необходимо да се установи наличието или липсата на 
следващите  два  елемента  от  фактическия  състав  на  разпоредбата,  а  именно: 
значителни  количества  на  предлаганите  услуги  и   продължителен  период  на 
тяхното предлагане. 

Както  се  установи,  периодът  на  промоцията,  предлагана  от  ответното 
дружество, е два месеца  (т. 6, т. 10 и т. 13 от установените факти). В конкретния 
случай е налице обвързване на краткосрочни промоционални условия (в период на 
промоцията) с дългосрочно действие на абонаментните планове (при сключване на 
17  Решение КЗК № 127 / 2009г. ; Решение на КЗК № 1465 / 2011г., потвърдено с Решение на ВАС № 13684 / 

2012г.
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договори  за  12  месеца).  В  досегашната  си  практика18 КЗК  е  установила,  че 
предлагането на промоционални условия до 3 месеца не удовлетворява условието 
за продължителен период от време по смисъла на чл. 36, ал. 4 от ЗЗК, доколкото 
дори и през този период услугите да се предлагат под себестойност, то той е твърде 
кратък, за да повлияе трайно върху избора на оператор.

По отношение на елемента от фактическия състав на нормата „продажба на 
значителни количества” Комисията счита, че и той не е изпълнен.

Както се установи в т. 17 от фактическата част, към 31.12.2012 г.общият брой 
абонати в гр. София на телевизия (кабелна и IPTV) е (......)*, а на достъп до Интернет 
-  (......)*. Общият брой абонати (......)*, сключили договор в периода на промоцията с 
„ТВ-НЕТ” ООД, е незначителен като дял от общия брой абонати на оператора - под 
(......)*  процент,  така  и като  дял  от  общия брой абонати на  всички оператори на 
територията на гр. София. 

Следователно, поради липсата на два от елементите от състава на чл. 36, ал. 
4  от  ЗЗК,  а  именно:  продължителен  период  и  значителни  количества  на 
предлаганите услуги, и доколкото за извършване на нарушение по смисъла на чл. 
36,  чл.  4  от  ЗЗК  е  необходимо  кумулативно  осъществяване  на  елементите  от 
фактическия състав, не е необходимо Комисията да изследва останалите елементи 
от състава на нарушението по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК. 

С оглед на изложеното следва да се приеме, че от страна на „ТВ-НЕТ” ООД 
не е осъществено нарушение по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК при предлагане на пакетни 
предложения и самостоятелните услуги Кабелна телевизия и Интернет в периода 
на промоцията от 01.10.2012 г. до 30.11.2012 г.

Липсата  на  поведение,  осъществяващо  някой  от  специалните  състави  на 
Глава  седма  на  ЗЗК,  които  са  най-често  срещаните  и  предвидими  форми  на 
нелоялна  конкуренция,  невинаги  означава,  че  е  налице  лоялно  търговско 
поведение. Поради многообразието на способите и методите на пазарно поведение, 
законодателят е предвидил общата забрана за нелоялна конкуренция, дефинирана в 
чл. 29 от ЗЗК.

По чл. 29 от ЗЗК
Предмет  на  настоящия  анализ  е  доколко  поведението  на  ответното 

дружество съответства на добросъвестната търговска практика, по смисъла на § 1, 
т.  2  от  Допълнителните  разпоредби  на  ЗЗК.  Съгласно  определението, 
„добросъвестната  търговска  практика  са  правила,  определящи  пазарното 
поведение, които произтичат от законите и обичайните търговски отношения и не 
нарушават добрите нрави”. 

В искането се излагат твърдения за недобросъвестни действия, извършени от 
страна на „ТВ-НЕТ” ООД, гр. София, относими към общата забрана за нелоялна 
конкуренция, визирана в нормата на чл. 29 от ЗЗК, а именно: 

В  промоционалните  предложения  на  ответното  дружество,  липсва 
обозначение за  начален срок на промоциите,  което според молителя подвежда 
потребителите  и  води  до  нарушаване  на  конкурентните  правила.  На  следващо 
място  се  твърди,  че  на  сайта  на  ответното  дружество  е  представена  по 
неразбираем  начин  информация  за  цените  на  предоставяните услуги,  като  това 
поведение поставя потребителя в  невъзможност да направи информиран избор и 
да сравни реалните цени, валидни след изтичане на промоцията.  „Нет 1” ЕООД 
посочва, че поради неактивност на линка „карта на сайта”, намиращ се в долната 
18 Решение № 786/08.07.2010 г. на КЗК по преписка КЗК № 919/2009 г., Решение № 253/11.03.2010 г. на КЗК 
по преписка КЗК № 940/2009 г., и Решение № 254/11.03.2010 г. на КЗК  по преписка КЗК № 986/2009 г. 
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част  на  Интернет страницата на ответното дружество,  потребителят не може да 
получи информация за регулярните цени, предлагани от ответното дружество. 

Нормата на чл. 29 от ЗЗК има самостоятелно приложение и не е обвързана 
със задължителното наличие на обстоятелства по някой от следващите текстове на 
закона. Изричното обособяване на най-характерните и най-често срещани форми на 
нелоялна  конкуренция  в  чл.  30-37  от  ЗЗК  не  е  лимитативно  и  не  изключва 
възможността с други действия или бездействие в противоречие с добросъвестната 
търговска  практика  да  се  увредят  или  да  се  поставят  в  опасност  от  увреждане 
интересите на конкурентите в отношенията помежду им, т. е. да бъдат изпълнени 
визираните в чл. 29 предпоставки. Така предвиждането на специални състави не 
изключва  самостоятелното  приложение  на  чл.  29  от  ЗЗК,  а  само  го  ограничава 
върху случаите, когато нарушението не може да се квалифицира по чл. 30-37 от 
ЗЗК.

Съгласно предоставените разпечатки от Интернет страницата на „ТВ-НЕТ” 
ООД, на която присъства информация за промоционалните предложения, е видно, 
че е посочен само краен срок на валидност на промоцията, а именно: до 30.11.2012 
г. От друга страна, съгласно предоставена с писмо вх. № КЗК-209 от 10.04.2013 г. 
информация от „ТВ-НЕТ” ООД, дружеството твърди, че е стартирало предлагане 
на промоционалните предложения на 01.10.2012 г., като прилага за доказателства в 
потвърждение на тезата си - обявление, поставено в офисите му, както и сключени 
договори с потребители на промоционалните услуги от 02.10.2012 г. 

При анализа  на  поведението на ответника  по смисъла  на  общата  забрана 
Комисията отчита, че за сключването на договор с клиент, желаещ да се възползва 
от промоционалните предложения, е необходимо същият да посети офис на „ТВ-
НЕТ” ООД, където периодът на промоцията е публично обявен и достъпен и по 
отношение на него не би могло да възникне объркване.

Следователно, доколкото по преписката не са предоставени доказателства, 
оборващи  тезата  на  „ТВ-НЕТ”  ООД,  за  начален  период  на  предлагане  на 
промоционалните пакети Комисията счита за релевантна датата 01.10.2012 г. 

По отношение на твърденията на молителя, че „ТВ-НЕТ” ООД в периода на 
промоцията  не  предоставя  информация  относно  регулярните  цени,  на  които  се 
предлагат пакетите, следва да се посочи, че при предлагане на пакетите, наред с 
посочване на параметри, касаещи брой предоставяни канали и оптимална Интернет 
скорост,  ответното дружество коректно отбелязва  и „Стандартна цена” за  всеки 
пакет поотделно,  т.е.  цена на пакета извън „промоционалния период”,  видно от 
разпечатките от интернет страницата на „ТВ НЕТ” ООД, представени от молителя. 

От друга страна,  видно от предоставени Ценови листи на дружеството за 
предлагани  услуги  през  2012  г.,  регулярната  цена,  на  която  са  предлагани 
процесните пакети, е различна (по- висока) от осреднената цена на всеки пакет, при 
договор, сключен за 12 месеца, което потвърждава промоционалния характер на 
предложенията на ответното дружество. 

Следователно може да се обоснове изводът, че „ТВ-НЕТ” ООД промотира 
пакетите, като посочва съществените им характеристики и параметри, което води 
до  възможност  потребителят  да  направи  своя  информиран  избор,  отчитайки 
доколко обявеното намаление е реално и икономическата си изгода от закупуване 
на пакетна услуга.

В конкретния случай не е установено от Комисията в хода на проучването 
друго  действие  или  бездействие,  което  да  е  в  противоречие  с  добросъвестната 
търговска  практика,  така  че  да  бъде  самостоятелно  подведено  под  състава  на 
нормата на чл. 29 от ЗЗК.
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Предвид  горното  Комисията  приема,  че  „ТВ-НЕТ”  ООД,  гр.  София  не  е 
извършило нарушение на чл. 29 от ЗЗК.

С оглед на изложеното и на основание чл. 98, ал. 1, т. 3 от ЗЗК, Комисията за 
защита на конкуренцията

Р Е Ш И:

УСТАНОВЯВА, ЧЕ НЕ Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ по чл. 29, чл. 35, ал. 
2 и чл. 36, ал. 4 от ЗЗК от страна на „ТВ-НЕТ” ООД, гр. София, с ЕИК: 121802741, 
със седалище и адрес на управление в гр. София, район Лозенец, ул. „Архитект 
Миланов” № 26, вх. Б, ап. 16.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.......................
Ангелина Милева

ЧЛЕНОВЕ:

.........................................
Александър Александров

..........................................
Елена Димова

................................
Зорница Иванова

.................................
Петя Велчева

21


