
Съобщение за предстояща концентрация между „Юнайтед Медия“ С.а.р.л. 
(United Media S.a.r.l.) и „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД 

В Комисията за защита на конкуренцията  (КЗК), на основание чл. 24, ал. 1 от 
Закона  за  защита  на  конкуренцията  (ЗЗК),  е  постъпило  уведомление,  по  което  е 
образувана  преписка  № КЗК/883/2020  г.,  с  което  Комисията  се  уведомява  за 
намерението  на  „Юнайтед  Медия“  С.а.р.л.  (United  Media  S.a.r.l.) да  осъществи 
концентрация посредством придобиване на контрол по смисъла на Глава V от ЗЗК, 
както следва: 

 едноличен контрол върху „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, ЕИК 205738443 
и следните контролирани от „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД предприятия: 
„Нет Инфо“ ЕАД, ЕИК 202632567; „Дарик нюз“ ЕООД, ЕИК 175032949; „Ви 
Бокс“ ЕАД, ЕИК 175323082; „Елит Медия България“ ЕООД, ЕИК 130275893; 
„Радио  Веселина“  ЕАД,  ЕИК  115164960;  „Радио  Експрес“  АД,  ЕИК 
831053592; „Витоша ФМ“ ЕООД, ЕИК 131365158; „Агенция Витоша“ ЕООД, 
ЕИК 831654881 и „Агенция Атлантик“ ЕООД, ЕИК 831905305;

и

 съвместен  контрол върху  следните  предприятия,  понастоящем  съвместно 
контролирани от „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД и трети лица: „Файненшъл 
Маркетплейс“  АД, ЕИК 204346635;  „Грабо Медия“ АД, ЕИК 203412406 и 
„Атика Ева“ АД, ЕИК 203710235.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

Дейността в България на  групата,  към която „Юнайтед Медия“ С.а.р.л. 
принадлежи, може да бъде обобщена в следните основни направления:

- предоставяне на фиксирани телефонни услуги;
- предоставяне на мобилни телефонни услуги;
- предоставяне на достъп до интернет;
- предоставяне на дребно на платена телевизия;
- разпространение на радио- и телевизионен сигнал чрез наземно излъчване;
- предоставяне на сателитни услуги;
- предоставяне на линии под наем.

Придобиваните  предприятия  извършват  дейност  на  следните  пазари, 
включващи територията на Република България:

- пазар на телевизионно съдържание;
- пазар на телевизионна реклама;
- пазар на телевизионно разпространение;
- пазар на киноразпространение;
- пазар на радио реклама;
- пазар на интернет реклама;
- пазар на онлайн новинарски и информационни услуги;
- пазар на предоставяне на интернет пространство за публикуване/обмен на 

информация;



- пазар на издаване на списания;
- пазар на печатна реклама в списания.

Съгласно  уведомлението  се  очаква  операцията  да  окаже  въздействие  върху 
следните съответни продуктово-географски пазари в страната:

- пазар на телевизионно разпространение на едро;
- пазар на разпространение на телевизионен и радио сигнал чрез наземно 

излъчване (радиоразпръскване);
- пазар на сателитни услуги.

Искането  е  КЗК  да  извърши оценка  на  концентрацията  и  да  се  произнесе  с 
решение, въз основа разпоредбите на 82 от ЗЗК.

В тази връзка, на основание чл. 80, ал. 2 от ЗЗК, всяко трето заинтересовано лице 
може  да  представи  информация  или  да  изрази  своето  писмено  становище  относно 
сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на 
съответния пазар в страната. 

Становището следва бъде заведено в деловодството на КЗК в срок от седем дни 
от  датата  на  публикуване  на  настоящото  съобщение  (14.12.2020  г.),  като  бъде 
подкрепено със съответни доказателства.

Съобщението е изготвено от уведомителя, като КЗК си запазва правото да 
се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценка на 
нотифицираната сделка.


