В публикуваната версия на това
решение, някои от данните са
заличени в съответствие с чл. 55,
ал. 2 от ЗЗК, с който не се
допуска
разгласяването
на
търговски тайни или други
защитени от закон тайни на
страните.
Заличените данни са отбелязани
с (......)*

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
РЕШЕНИЕ
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София, 14.11.2019 г.
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Юлия Ненкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Димитър Кюмюрджиев
ЧЛЕНОВЕ:
Анна Янева
Георгица Стоянова
Красимир Витанов
Красимир Зафиров
Пламен Киров

при участието на секретар-протоколиста Теодора Ананиева, разгледа в редовно
заседание, проведено на 14.11.2019 г., преписка № КЗК/423/2019 г., с
наблюдаващ проучването Член на КЗК – Красимир Зафиров.
В Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство
по преписка № КЗК-423/2019 г. на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за защита
на конкуренцията (ЗЗК) по искане на „Такопанелс” ЕООД, гр. Русе за
установяване на евентуално извършено нарушение по чл. 30 от ЗЗК от страна на
„Бравопанел“ ЕООД, гр. Русе и налагане на предвидените в закона санкции.
СЪЩНОСТ НА ИСКАНЕТО
В искането се посочва, че „Бравопанел“ ЕООД уврежда доброто име и
доверието към „Такопанелс” ЕООД, разпространявайки неверни сведения и
представяйки факти в изопачен вид. По-конкретно ответното дружество лъже
клиенти, че подателят на искането не доставя метални сандвич панели и че няма
складове и служители, което не отговаря на истината. Освен това,
разпространява и клевети, че служител на „Такопанелс“ ЕООД е измамник.
Описаните действия според твърденията на „Такопанелс” ЕООД се
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осъществяват многократно, в период от повече от пет години, като това е довело
до намаляване търсенето на метални сандвич панели, с които дружеството
търгува, респективно намаляване обема на работа и приходи на фирмата.
С писмо с вх. № към ВХР-649 / 10.05.2019 г. подателят на искането
уточнява, че Мирослав (…)* Станчев - понастоящем служител на „Такопанелс”
ЕООД и Светлозар (…)* Станчев - управител на „Бравопанел“ ООД, са братя и
бивши съдружници в „Булкар Ойл“ ООД, гр. Две могили, Русенска област, която
фирма също се е занимавала с търговия със строителни сандвич панели. След
влошаване на отношенията им съпругата на Мирослав Станчев – Северина
Жорова – Станчева, регистрира „Такопанелс” ЕООД и в качеството си на
едноличен собственик и управител назначава Мирослав Станчев за свой
служител, като продължава да извършва същата стопанска дейност - търговия
със строителни сандвич панели. Впоследствие Светлозар Станчев също напуска
„Булкар Ойл“ ООД и регистрира „Бравопанел“ ООД със същата търговска
дейност и започва да извършва нелоялна конкуренция, като уврежда доброто
име на „Такопанелс“ ЕООД, твърдейки и разпространявайки неверни сведения,
че „Такопанелс“ ЕООД е с големи задължения и срещу фирмата има заведени
много дела, че дружеството не извършва реална стопанска дейност и не
разполага с офис и складове. Подателят на искането допълва, че между него и
„Бравопанел“ ООД не съществуват търговскоправни отношения.
Невярната
информация
се
разпространява
чрез
домейн
www.takopanel.com, използван противозаконно от Светлозар Станчев, който е
администратор на домейна.
С писмо с вх. № към КЗК-423 / 25.06.2019 г. подателят на искането
предоставя следната допълнителна информация:
„Такопанелс“ ЕООД използва Интернет страница www.takopanel.bg, като
същата е регистрирана през месец юни, 2010 г. от Мирослав Станчев.
Последният е съдружник и управител на „Булкар Ойл“ ООД от месец април 2007
г. до 2012 г., когато от съда е поискана процедура по несъстоятелност на
дружеството.
Светлозар Станчев също е съдружник в „Булкар Ойл“ ООД с 45%
дружествен дял.
„Булкар Ойл“ ООД използва в дейността си наименованието „Такопанел“
до 2010 г., като това наименование не е регистрирано като търговска марка.
През 2010 г. е регистрирано дружество „Такопанел“ ООД, като в него
съдружник става Мирослав Станчев с 40% дружествен дял. Същият е
упълномощен управител и на „Тако Панел“ ЕООД от създаването на фирмата
през м. март 2013 г., която от две години насам не упражнява стопанска дейност.
В качеството си на управител на „Такопанелс” ЕООД, Северина ЖороваСтанчева посочва, че са й известни твърденията на Светлозар Станчев,
разпространени в Интернет, т.к. тя е съпруга на Мирослав Станчев. Свидетел е
на няколко случая, когато съпругът й все още е управител на „Тако Панел“
ЕООД и има проблеми с клиенти точно поради клеветите, тиражирани в
Интернет пространството. Като конкретен пример посочва клиенти от гр.
Перник, които са търсили саморазправа с Мирослав Станчев, но разбират
впоследствие, че си получават материалите в срока по договора и че са излъгани
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от Светлозар Станчев. Последният не престава да разпространява лъжи по адрес
на Мирослав Станчев и на „Такопанел“ ООД.
В писмото се допълва, че „Булкар Ойл“ ООД е създадено през 1996 г. с
основен предмет на дейност търговия с петролни продукти и земеделска
продукция. През 2007 г. е закупена поточна линия за производство на сандвич
панели и през м. януари започват да се произвеждат такива продукти. По това
време управител на дружеството е Мирослав Станчев, съдружник и дистрибутор
за Западна България е неговият брат - Светлозар Станчев. Дружеството използва
наименованието „Такопанел“, но не го регистрира като търговска марка поради
бавната и скъпа процедура. Посоченото наименование се свързва с първите
сандвич панели, произвеждани в България от дружеството, както и с Мирослав
Станчев като управител на фирмата и главен търговец.
След започване на производството на сандвич панели, „Булкар Ойл“ ООД
регистрира Интернет страницата www.takopanel.com. По това време Светлозар
Станчев разработва различни сайтове чрез дружеството си „Ванила Уеб
Инструмънтс“ ЕООД и поради това поръчва и изработката на www.takpanel.com.
След кражбата от него на цитирания сайт през 2010 г. регистрира новият сайт
www.takopanel.bg. Светлозар Станчев над три години ползва стария сайт,
твърдейки, че той представлява фирмата, след което регистрира клеветнически
сайт против „Такопанел“ ООД, който отваря Интернет страницата
www.takopanel.com. От миналата година Светлозар Станчев е регистрирал нов
сайт www.miro-takopanel.eu, който стои на главната страница на “Бравопанел“
ЕООД.
Светлозар Станчев отказва да предаде на управителя на „Булкар Ойл“
ООД паролите на сайта, като подменя телефона и електронната поща за поръчки
на фирмата, започвайки направо да продава, използвайки името на брат си
Мирослав Станчев, но чрез „Ванила Уеб Инструмънтс“ ЕООД. Той взима готов
и разработен от „Булкар Ойл“ ООД бизнес , т.к. наименованието Такопанел се
използва именно от това дружество като първият производител на сандвич
панели в България.
СТАНОВИЩЕ НА „БРАВОПАНЕЛ“ ЕООД
С писмо до КЗК, с вх. № към КЗК-423/2019г. представляващият ответното
дружество Светлозар Станчев посочва, че в качеството си на физическо лице
създава логото и графичната идентичност на бранда “Такопанел“. Създава също
техническата документация на панелите, инструкциите за монтаж, рекламните
текстове, съдържанието на сайта, регистрира домейна www.takopanel.com и
“google business page Takopanel“, развива маркетинга и продажбите на сандвич
панели под името “Такопанел“.
„Булкар Ойл“ ООД и Мирослав Станчев никога не са притежавали
домейна, сайта, логото или която и да била друга част от бранда „Такопанел“.
През 2010г. „Булкар Ойл“ ООД изпада в неплатежоспособност. През
последните две години Мирослав Станчев е управител на дружеството. Преди
той да стане управител дружеството разполага с недвижими имоти над един
милион лева-бензиностанция, конюшни с двуетажна административна сграда и
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много декари земеделска земя. За две години управление Мирослав Станчев
продава част от имотите, а друга част ипотекира. Дружеството загубва всичките
си други активи, както и парични средства.
Светлозар Станчев допълва, че с третия съдружник на „Булкар Ойл“ ООД
- Боян Янков. загубват всичко, като уточнява, че в дружеството са инвестирани и
допълнителни пари, както и много усилия от тяхна страна, но фирмата фалира.
Няколко месеца по-рано Мирослав Станчев регистрира ново дружество с
името на създадения вече бранд „Такопанел“, като преди това съумява да се
сдобие със средствата за производство и производственото помещение и
продължава самостоятелно да развива същата дейност, но без бившите си
съдружници. Впоследствие Мирослав Станчев не успява да се справи нито с
производството, нито с продажбите и след по-малко от една година
преустановява работа с новото си дружество.
Оттогава датират и опитите на М. Станчев да присвои бранда
„Такопанел“. Според представляващият „Бравопанел“ EООД - Светлозар
Станчев, Мирослав Станчев използва негови графики, текстове и лого, като към
настоящия момент същият е регистрирал три фирми с подобно име и един
домейн.
Описаните действия на М. Станчев подтикват Светлозар Станчев да
създаде още едно име „Бравопанел“, като към това име той прилага същата
корпоративна идентичност, която създава за „Такопанел“.
Съгласно
твърденията
на
Светлозар
Станчев,
домейнът
www.takopanel.com е регистриран от него на 16.04.2008 г. Дружеството на
Северина Жорова-Станчева е създадено на 24.10.2017 г. – 9 (девет) години след
регистрацията на www.takopanel.com и 6 (шест) години след „Бравопанел“
ЕООД. С регистрацията на „Такопанелс“ ЕООД именно С. Станчева нарушава
закона, като наготово започва да използва и то неправомерно създаденото вече
С. Станчев лого и корпоративна идентичност, като започва да извършва
конкурентна дейност.
Мирослав Станчев използва не само търговското име и логото, а също и
текстове, графики и други разработени от С. Станчев материали.
В отговора на ответното дружество се посочва изрично, че то не
разпространява лъжлива информация, а всички отправени процесни твърдения
са насочени към Мирослав Станчев от Светлозар Станчев в качеството му на
физическо лице.
При регистрацията на „Такопанелс“ ЕООД Северина Станчева е знаела, че
името „Такопанел“ съществува и че то се свързва с доставка на сандвич панели,
именно и поради това тя избира за дружеството посоченото наименование, като
с тези действия извършва заблуждаваща реклама.
Сайтът на „Такопанелс“ ЕООД използва логото и графичната
идентичност, създадени от Светлозар Станчев, като чрез действията по имитация
искателят се опитва да се възползва от доброто име на създадения вече бранд.
Служителят на „Такопанелс“ ЕООД, който е и съпруг на управителя на
дружеството Северина Станчева-Мирослав Станчев, умишлено поддържа
невярна адресна регистрация. Адресната регистрация на Мирослав Станчев е
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същата като адреса на офиса на „Бравопанел“ ЕООД, като това също се използва
за заблуда.
Според ответника управителят на „Такопанелс“ ЕООД-Северина Станчева
нарушава правата и на „Тако Панел“ ЕООД, и „Такопанел“ ООД.
„Бравопанел“ ЕООД не извършва нарушения. „Такопанелс“ ЕООД е
регистрирана преди около една година и няма как срещу това дружество да е
извършено или да се извършва нарушение четири години преди да е
съществувало. Не са налице и доказателства за големи обороти на дружеството,
съответно намалени приходи на фирмата вследствие на недобросъвестно
поведение на „Бравопанел“ ЕООД.
Невярно е твърдението, че „Бравопанел“ ЕООД е регистрирано след
появата на „Такопанелс“ ЕООД , т.к. последното е регистрирано шест години
по-късно след появата на „Бравопанел“ ЕООД. Ответникът посочва, че ползва
домейна www.takopanel.com (собственост на „Ванила Уеб Инструментс“ ЕООД)
за извършване на търговската си дейност шест години преди Северина Станчева
да регистрира сходно име, а така също използва и домейна www.bravopanel.com.
Дружеството допълва, че няма профил във Фейсбук.
По отношение на интернет страницата www.miro-takopanel.com се
посочва, че е регистрирана от Светлозар Станчев в качеството му на физическо
лице на 31.10.2018 г., като той в лично качество я използва. В този смисъл
процесните изявления, публикувани на тази страница, за които искателят
твърди, че увреждат доброто му име, не изхождат от „Бравопанел“ ЕООД, а от
Светлозар Станчев като физическо лице.
В становището се посочва, че името и логото, които Мирослав Станчев
използва, са разработени лично от Светлозар Станчев, който е носител на
правата и не е давал съгласие за ползване. На сайта присъстват и други
материали, графики и текстове на С. Станчев. Твърди се, че целият раздел
„Полезни съвети“ от www.takopanel.bg е откраднат от сайта на С. Станчев. При
отваряне на PDF файл „Инструкции за монтаж“ е видно, че на всяка страница
стои URL адреса на С. Станчев - www.takopanel.com. Съгласно твърденията този
файл е директно копиран от сайта на С. Станчев.
В становището се посочва, че С. Станчев потвърждава, че М. Станчев не е
производител на сандвич панели, не разполага с цех и склад. Адресът на склада
не присъства нито на сайта на искателя, нито в рекламите за него или Фейсбук.
Сочи се, че друга подвеждаща информация се съдържа на началната
страница и в раздел „Продукти“, където са публикувани снимки на сглобяеми
къщи, които се предполага, че са строени от „Такопанелс“ ЕООД, но всъщност
са снимки на къщи, находящи се в двора на румънската фирма Dialust
www.dialust.ro.
В раздел „Готови обекти“ са показани снимки на обекти на други фирми,
по-голямата част от обектите са изградени от „Булкар Ойл“ ООД. Въз основа на
разпечатка от търсене на думата „такопанел“ в Google, се вижда, че търсачката
го показва като производител на панели, а това не отговаря на истината. Според
ответника Мирослав Станчев публикува тази подвеждаща информация и в други
сайтове, като www.alo.bg.
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В становището си ответното дружество допълва, че М. Станчев още
докато е бил в „Булкар Ойл“ ООД, е взимал пари от клиенти, след което
„забравя“ да изпълни задължението си и спира да отговаря по телефона.
Подобни действия се случват и с негови доставчици.
След раздялата с „Булкар Ойл“ ООД М. Станчев продължава да
злоупотребява, като негови клиенти са искали възстановяване на платени от тях
суми в офиса на „Бравопанел“ ЕООД, т.к. М. Станчев е с адресна регистрация,
съвпадаща с адреса на дружеството.
В допълнение се посочва, че всички предишни фирми на М. Станчев имат
парични задължения към държавата и други кредитори. В случаите на увеличени
задължения на дадена фирма, М. Станчев регистрира ново дружество. В
подкрепа на тези твърдения ответникът уточнява, че прилага информация за
осем отделни случая, за които са подавани жалби пред съдебните органи.
В становището се посочва още, че като негов гарант, съдлъжник и
същевременно кредитор, С. Станчев знае, че срещу М. Станчев има заведени
много изпълнителни дела при различни съдебни изпълнители в гр. Русе.
ИНФОРМАЦИЯ ОТ „РЕГИСТЪР БГ“ ООД
С писмо вх. № към КЗК-423/02.07.2019 г. „Регистър БГ“ ООД предоставя
информация и надлежни доказателства относно регистрацията на домейна
http://www.takopanel.bg, които са отразени във фактическата част на настоящото
решение.
ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА
I. Идентификация на страните в производството:
1. „Такопанелс” ЕООД, с ЕИК:204824423, със седалище и адрес на
управление: област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. „Болярска“, № 14, вх. Г и с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговска дейност на едро и дребно;
транспортни и спедиторски услуги; комисионна, складова, лизингова дейност;
покупка на стоки или други вещи от страната и чужбина с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид; дружеството ще извършва
дейностите, за които са въведени ограничения след получаване на необходимото
разрешение (лиценз), регистрация и други необходимо административни
процедури за целта; всякакъв вид дейности, незабранени от законите на
Република България.
Дружеството се управлява от едноличния собственик на капитала на
дружеството Северина (…)* Жорова-Станчева.
2. „Бравопанел“ ЕООД, с ЕИК: 201778134, със седалище и адрес на
управление: област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. „Асен Златаров“, № 30 и с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговска дейност на едро и дребно;
разработка на софтуерни продукти; комисионна, складова, лизингова дейност;
спедиционна дейност, покупка на стоки или други вещи от страната и чужбина с
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цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство
на стоки с цел продажба; всякакъв вид търговска дейност, търговско
представителство в страната и чужбина; всякакъв вид дейности, незабранени от
законите на република България.
Дружеството се управлява от едноличния собственик на капитала на
дружеството Светлозар (…)* Станчев.
II. Установени факти:
1. „Такопанелс” ЕООД е регистрирано през октомври 2017 г. и
осъществява стопанска дейност, свързана с търговия на строителни материали –
метални сандвич панели от декември 2017 г. и към настоящия момент на
територията на страната, видно от представени от дружеството доказателства. 1
2. На 15.11.2017 г. „Такопанелс” ЕООД (работодател) сключва трудов
договор № 001/15.11.2017 г. с Мирослав (…)* Станчев (работник/служител) на
длъжност шофьор, лекотоварен автомобил с код по НКПД: 83222006, с
определено работно време (…)* часа на ден и основно месечно трудово
възнаграждение в размер на (…)* лв.
2.1. Мирослав (…)* Станчев е съпруг на едноличния собственик и
управител на „Такопанелс” ЕООД - Северина (…)* Жорова-Станчева, видно от
информация, представена от страните в настоящото производството. 2
3. „Такопанелс” ЕООД използва следните интернет канали за
популяризиране на търговската си дейност със строителни материали – метални
сандвич панели от края на 2017 г. до настоящия момент: 3
3.1. „Такопанелс” ЕООД, ЕИК: 204824423 от създаването на дружеството
през октомври 2017 г. до настоящия момент ползва интернет страницата
http://www.takopanel.bg, регистрирана на 27.08.2010 г. и притежавана от
дружеството „Такопанел“ ООД, ЕИК: 201098387, с управител и представляващ
регистранта – Николай Станчев (баща на Мирослав Станчев). 4
3.1.1. „Такопанел“ ООД, с ЕИК: 201098387 е регистрирано през март 2010
г. със седалище и адрес на управление област Русе, община Две могили, гр. Две
могили, ул. „България“, № 2 с предмет на дейност производство на метални
сандвич панели и търговия със строителни материали. Съдружници в
дружеството са управителя Николай (…)* Станчев и Мирослав (…)* Станчев.
3.1.2. На главната страница с домейн адрес http://www.takopanel.bg,
използвана от подателя на искането „Такопанелс” ЕООД, е публикувана
информация за осъществявана стопанска дейност с метални сандвич панели от

Фактури за извършени продажби в периода от декември 2017 г. до настоящия момент, договор от
03.11.2017 г. за наем на офис – магазин, представени от „Такопанелс” ЕООД и справки от Търговския
регистър (Учредителен акт, протокол-решение на едноличния собственик на дружеството и др.);
2
Информацията е представена с писмо вх. № към ВХР-649/10.05.2019 г. от „Такопанелс” ЕООД и с
писмо вх. № към КЗК-423/10.07.2019 г. от „Бравопанел“ ЕООД;
3 Видно от информация и доказателства, представени с писмо вх. № към КЗК-423/25.06.2019 г. от
„Такопанелс” ЕООД;
4
Видно от информация и доказателства, представени с писмо вх. № към КЗК-423/03.07.2019 г. от
„Регистър.БГ“ ООД и с писмо вх. № към КЗК-423/25.06.2019 г. от „Такопанелс” ЕООД;
1
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2007 г. и лого с наименование „TAKO PANEL сандвич панели“, както е
изобразено на снимка № 1:
Снимка№ 1

3.2. „Такопанелс” ЕООД публикува безплатни обяви в интернет
страниците (сайтове за безплатни обяви) www.оlx.bg и www.alo.bg;
3.3. „Такопанелс” ЕООД ползва страница в социалната мрежа Фейсбук с
наименование „Takopanel“ и адрес https://bg-bg.facebook.com › www.takopanel.bg.
4. „Бравопанел“ ЕООД е регистрирано през октомври 2011 г. и
осъществява стопанска дейност, свързана с търговия на строителни материали –
сандвич панели от юни 2012 г. и към настоящия момент на територията на
страната, видно от представени от дружеството доказателства. 5
5. „Бравопанел“ ЕООД използва следните интернет канали за
популяризиране на търговската си дейност със строителни материали – сандвич
панели от края на 2011 г. до настоящия момент: 6
5.1. „Бравопанел“ ЕООД от създаването на дружеството през октомври
2011 г. до настоящия момент ползва при осъществяване и представяне на
търговската си дейност интернет страница http://www.takopanel.com,
регистрирана на 16.04.2008 г. и притежавана от „Ванила Уеб Инструментс“
ЕООД, ЕИК: 117075542, с управител и едноличен собственик на капитала,
представляващ и администриращ регистранта – Светлозар Станчев (брат на

Фактури за извършени продажби представени с писмо вх. № към КЗК-423/10.07.2019 г. от
„Бравопанел“ ЕООД;
6 Видно от информация и доказателства, представени с писмо вх. № към КЗК-423/10.07.2019 г. от
„Бравопанел“ ЕООД;
5
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Мирослав Станчев). 7 Интернет страницата http://www.takopanel.com препраща
директно към домейна www.bravopanel.com.
5.2. „Бравопанел“ ЕООД от създаването на дружеството през октомври
2011 г. до настоящия момент ползва при осъществяване и представяне на
търговската си дейност и интернет страница http://www.bravopanel.com,
регистрирана на 08.11.2011 г. от „СуперХостинг.БГ“ ООД в полза на Светлозар
Станчев. 8
6. На главната страница на домейна, използван от „Бравопанел“ ЕООД, с
адрес http://www.bravopanel.com е публикуван следният активен текст „! Друг
сайт използва знак, подобен на БРАВОПАНЕЛ вижте тук.“, който след
кликване върху него препраща към интернет страница с адрес http://mirotakopanel.eu със следното текстово и визуално съдържание (снимка № 2):
6.1. Визуално съдържание на интернет страница с адрес http://mirotakopanel.eu:
Снимка № 2

Видно от информация и доказателства, представени с писмо вх. № към КЗК-423/10.07.2019 г. от
„Бравопанел“ ЕООД и с писмо вх. № към КЗК-423/25.06.2019 г. от „Такопанелс” ЕООД;
8
Видно от информация и доказателства, представени с писмо вх. № към КЗК-423/10.07.2019 г. от
„Бравопанел“ ЕООД;
7
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6.2. Текстово съдържание на интернет страница с адрес http://mirotakopanel.eu:
„Зад името ТАКОПАНЕЛ стои Мирослав
Търговският знак ТАКОПАНЕЛ се използва без съгласието на
собственикът. Зад името ТАКОПАНЕЛ стои Мирослав. Мирослав е сглобил
сайт в който използва старата версия на логото на БРАВОПАНЕЛ без
съгласитето на носителя на правата.
Сайтът takopanel.BG съдържа и друга подвеждаща информация.
Мирослав не е производител на сандвич панели, няма цех, няма склад, няма и
служители.
Мирослав използва следните фирми:
Булкар Ойл ООД – ЕИК: 827216083
Тако Панел ЕООД – ЕИК: 202475720
Такопанел ООД – ЕИК: 201098387
Такопанелс ЕООД ЕИК: 204824423
Срещу някой от фирмите са подавани множество жалби от излъгани
клиенти и доставчици за стотици хиляди лева. Въпреки многобройните дела и
влезли в сила решения, потърпевшите не могат да си върнат парите, защото
тези ООД-та не притежават имущество и са с дълга опашка от други
кредитори.
Това е Мирослав:
https://www.facebook.com/miroslav.n.stanchev
Самият Мирослав също дължи хиляди левове. Негови изпълнителни дела
има при повечето съдебни изпълнители в Русе.
Мирослав яростно громи банковата система и капитализма. Той се
представа като борец за справедливост и често се присламчва към
протестите, търсейки главна роля. Дори се бе кандидатира за кмет на Русе
преди години. Един смел и принципен човек, който не се страхува да се
противопостави на системата. Балканския модел за политик тип “Венци
Чикагото”- лъже хората и се облагодетелства за тяхна сметка, но се бие в
гърдите колко е честен патриот е.
Мирослав редовно пуска жалби до прокуратурата, сигнали до
институциите и води десетки съдебни дела. Всичките му усилия са за да
осуети плащане на задълженията си. Ако в изложените твърдения имаше за
какво да се хване, отдавна щеше да е завел дело за клевета.
Но ако горното не е му е достатъчно, нека ме осъди за следното:
Аз, Светлозар Станчев твърдя:
Мирослав завлече не само банките и държавата. Мирослав дължи пари
на много фирми и частни лица, мобилни оператори, енергото, ВИК,
топлофикация… Дори детските си издръжки плаща след дълги увъртания и
съдебни дела. Години наред Мирослав се правеше на бизнесмен и политик и
живееше от кредити и на гърба на измамени хора и фирми.
Този сайт съществува не защото Мирослав е излъгал всичките тези хора,
а защото освен това продължава да използва чужда интелектуална
собственост.“
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6.3. Домейнът http://miro-takopanel.eu е регистриран на 31.10.2018 г. и
използван лично от Светлозар Станчев, видно от информация, предоставена с
писмо вх. № КЗК -423/10.07.2019 г. от „Бравопанел“ ЕООД.
7. Наименованието и знака/бранд „Такопанел“ започват да се използват от
2008 г. във връзка с осъществяване на стопанска дейност, свързана с търговия на
строителни материали –сандвич панели от следните дружества:
- „Булкар Ойл“ ООД – в периода от 2008 г. – 2012 г. (обявено в
несъстоятелност);
- „Такопанел“ ООД - в периода от 2010 г. до настоящия момент;
- „Бравопанел“ ЕООД - в периода от 2011 г. до настоящия момент;
- „Тако Панел“ ЕООД – в периода от 2013 г. до настоящия момент;
- „Такопанелс“ ЕООД - в периода от 2017 г. до настоящия момент.
Ползвателите на наименованието и бранда „Такопанел“ не притежават
права, свързани със защитата им като обекти на интелектуална собственост. 9
8. Видно от представено пълномощно 10, на 11.03.2013 г. Илиана (…)*
Борисова в качеството си на управител на „Тако Панел“ ЕООД, гр. Русе
упълномощава Мирослав (…)* Станчев да извършва всички действия, свързани
с търговската дейност на „Тако Панел“ ЕООД, както и да представлява
управителя на дружеството пред всички трети лица, в това число и пред
държавни институции.
9. В жалба до Комисия за защита на потребителите Мирослав Станчев
излага следните твърдения: 11
„…През 2007 година като съдружник и управител на фирма „Булкар
Ойл“ ООД решихме и започнахме производство на строителни материали под
марката ТАКОПАНЕЛ. През 2010 година като съдружник във фирма Тако
Панел ООД гр. Две Могили, регистрирахме фирменият ни сайт
www.takopanel.bg От тогава дейността ни се прехвърли на фирма
ТАКОПАНЕЛС ЕООД гр. Русе и продължаваме да работим в този отрасъл на
икономиката и да обслужваме стари, а и нови клиенти. Имаме регистрации в
сайтовете за безплатни обяви www.olx.bg и www.alo.bg със същото търговско
име. Имаме и страница във Фейсбук от 3 години пак със същото име…“
10. Относно публикувано твърдение на интернет страница с адрес
http://miro-takopanel.eu от Светлозар Станчев, управител на „Бравопанел“ ЕООД
(описано в т. 6.2. от фактическата част) – „…Срещу някой от фирмите са
подавани множество жалби от излъгани клиенти и доставчици за стотици
хиляди лева...“, ответното дружество представя следните доказателства в
подкрепа на посоченото, както следва:
10.1. Решение № 21/13.02.2012 г. на Районен съд гр. Бяла по гр. д. № 1070
по описа за 2011 г., с което съдът осъжда „Такопанел“ ООД, ЕИК ……, гр. Две
могили да заплати на „ВАС-Хидроизолации“ ООД, гр. София сумата от 6 140,32
лв. с ДДС, представляваща остатък от неизплатено възнаграждение за доставка
на стока.
Видно от информация и доказателства, представени с писмо вх. № към КЗК-423/10.07.2019 г. от
„Бравопанел“ ЕООД и с писмо вх. № към КЗК-423/25.06.2019 г. от „Такопанелс” ЕООД;
10
Представено с писмо с вх. № ВХР-649/10.05.2019 г. от „Такопанелс” ЕООД;
11
Представена с писмо с вх. № ВХР-649/10.05.2019 г. от „Такопанелс” ЕООД;
9
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10.2. Решение № 65/25.06.2012 г. на Районен съд гр. Бяла по гр. д. №
11744 по описа за 2011 г., с което съдът осъжда „Такопанел“ ООД, ЕИК ……, гр.
Две могили да заплати на „Б.“ АД, обща сума от 26 960 лв. с ДДС,
представляваща неустойка по сключен анекс към договор за изработка от
06.08.2010 г., неустойка за четири просрочени дни, ведно със законната лихва и
разноски по делото.
10.3. Решение № 559/23.03.2012 г. на Районен съд гр. Русе по гр. д. № 437
по описа за 2011 г., с което съдът осъжда „Такопанел“ ООД, ЕИК ……, гр. Две
могили да заплати на „Г Т М“ ЕООД, гр. Русе, обща сума от 19 279 лв. с ДДС,
представляваща суми по две кредитни известия, ведно със законната лихва,
както и разноски по делото и обезпечителното производство.
10.4. Решение № 120/22.12.2009 г. на Районен съд гр. Бяла по гр. д. № 455
по описа за 2009 г., с което съдът признава за установено, че „Булкар Ойл“ ООД,
гр. Две могили дължи на „Габро Истърн Юръп“ ЕООД, гр. София обща сума от
12 133,17 лв. с ДДС, представляваща неплатена цена по фактура, мораторна
лихва, законна лихва върху главница и направени по заповедното производство
разноски, както и осъжда „Булкар Ойл“ ООД за заплати 2048,60 лв.,
представляващи държавна такса и адвокатско възнаграждение.
В хода на производството от „Бравопанел“ ЕООД са представени и други
съдебни решения в подкрепа на изложеното твърдение. 12
ПРАВНИ ИЗВОДИ
Приложение на глава VІІ от ЗЗК
За да се изследва и докаже осъществяване на който и да е от конкретните
състави на нелоялна конкуренция, е необходимо да бъдат установени
кумулативно посочените в чл. 29 от ЗЗК елементи, а именно: наличие 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.
В настоящото производство се установи че подателят на искането
„Такопанелс“ ЕООД и ответното дружество „Бравопанел“ ЕООД са предприятия
по смисъла на § 1, т. 7 от ЗЗК, които извършват стопанска дейност. Релевантна в
настоящото производство е дейността им, свързана с търговия на строителни
материали - сандвич панели на територията на страната, която дейност
безспорно ги поставя в конкурентни отношения и е обективна предпоставка за
прилагането на глава VII от ЗЗК.
Доколко действията на „Бравопанел“ ЕООД се осъществяват в
противоречие с добросъвестната търговска практика и увреждат или могат да
увредят интересите на конкурентите в отношенията помежду им, следва да се
прецени с оглед изложените в искането твърдения за извършено нарушение по
чл. 30 от ЗЗК и установените в хода на проучването релевантни факти.
Процесен период:
12

Представени с писмо вх. № към КЗК-423/10.07.2019 г. от „Бравопанел“ ЕООД;
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Обект на анализ в настоящото производство е твърдението за извършени
нарушения от страна на „Бравопанел“ ЕООД във връзка с публикации на
интернет сайта www.takopanel.com, за който сайт се твърди, че е на ответника и
които публикации съдържат твърдения и неверни сведения, увреждащи доброто
име на искателя.
В хода на проучването Комисията установи (т.5.1 от установените факти),
че от създаването си през месец октомври 2011 г. до настоящия момент
„Бравопанел“ ЕООД действително ползва в търговската си дейност интернет
страницата www.takopanel.com, като същата е регистрирана още през 2008 г.и е
притежавана от „Ванила Уеб Инструментс“ ЕООД, дружество, чийто управител
е Светлозар Станчев, който е и управител на „Бравопанел“ ЕООД.
Същевременно посочената интернет страница www.takopanel.com препраща
директно към домейна www.bravopanel.com. (т. 5.1. от установените факти)
В хода на проучването се установи (т. 6 и т. 6.3. от установените факти),
че тези публикации се съдържат на интернет страница http://miro-takopanel.eu,
която е регистрирана на 31.10.2018 г., към която препраща домейна
www.bravopanel.com, използван от ответното дружество при осъществяване на
търговската му дейност. (т. 5.2. на установените факти)
С оглед на изложеното процесният период следва да се определи от
31.10.2018 г. до настоящия момент, доколкото не са налице доказателства, че
към датата на постановяване на настоящето решение, публикациите са
премахнати от съответния сайт.
По чл. 30 от ЗЗК
С разпоредбата на чл. 30 от ЗЗК се забранява увреждането на доброто име
и доверието към конкурентите, както и на предлаганите от тях стоки или услуги
чрез твърдение или разпространение на неверни сведения, както и чрез
представяне на факти в изопачен вид. За съставомерността на дадено деяние по
чл. 30 от ЗЗК е необходимо по безспорен начин да се установи разпространение
на неверни сведения или представяне на факти в изопачен вид, свързани с точно
идентифициран конкурент, в резултат на което да настъпи или да има
вероятност да настъпи негативно изменение на представата на клиентите за
конкурентния стопански субект и неговите стоки или услуги.
Възможността от настъпване на вредоносен резултат следва да бъде
реална, почиваща на конкретни факти и обстоятелства, а не абстрактна.
За да е изпълнен фактическият състав в конкретния случай, е необходимо
да има ясна идентификация на конкурент 13, да има данни за увреждане на
доброто му име и доверието на клиентите към него чрез твърдение или
разпространяване на неверни сведения и / или представяне на факти в изопачен
вид, т.е. изпълнителното деяние може да се осъществи единствено чрез
действие.
В настоящия случай искателят твърди, че публикациите в интернет
пространството, изхождащи от ответното дружество, а именно, че „Такопанелс“
Решение № 196/2008 г. на ВАС, V отделение.; Решение № 165 /18.02.2015г. на КЗК ; Решение № 170 /
16.02.2-17г. на КЗК потвърдено с Решение № 14539 / 29.11.2017г. на ВАС-5чл.състав
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ЕООД, не доставя метални сандвич панели, че не разполага със складове и
служители, както и че служителят на дружеството Мирослав Станчев е
измамник, представляват неверни сведения, целящи увреждане на доброто му
име и същите водят до неблагоприятни правни последици, а именно: отлив на
негови клиенти.
Комисията счита твърденията на искателя за неоснователни.
На първо място, видно от установените по преписката факти (т. 6.3.),
домейнът http://miro-takopanel.eu е регистриран и използван лично от Светлозар
Станчев в качеството му на физическо лице, а не като управител на
„Бравопанел“ ЕООД, което би довело до асоцииране името на самото дружество
с този домейн.
На следващо място, от самото съдържание на процесните твърдения,
публикувани в http://miro-takopanel.eu, става ясно, че те са отправени от първо
лице, единствено число: „Аз, Светлозар Станчев твърдя:“ като никъде не се
посочва името на „Бравопанел“ ЕООД като автор на същите.
С оглед на това, не може да се приеме, че ответното дружество е
осъществило изпълнителното деяние, изразяващо се в разпространение на
неверни сведения.
В допълнение от съдържанието на текста, поместен на страницата
http://miro-takopanel.eu, става ясно, че изнесените твърдения касаят единствено
лицето Мирослав Станчев, а не искателя по преписката „Такопанелс“ ЕООД, а
именно:
„Мирослав не е производител на сандвич панели, няма цех, няма склад,
няма и служители“;
„Самият Мирослав също дължи хиляди левове. Негови изпълнителни дела
има при повечето съдебни изпълнители в Русе“.
„Мирослав редовно пуска жалби до прокуратурата , сигнали до
институциите и води десетки съдебни дела.“
„Мирослав дължи пари на много фирми и частни лица..“
„Този сайт съществува не защото Мирослав е излъгал всички тези хора,
а защото освен това продължава да използва чужда интелектуална
собственост“.
Името на дружеството искател е споменато единствено в контекста на
обстоятелството, че Мирослав Станчев използва фирмите „Булкар Ойл“ ООД,
„Тако Панел“ ЕООД, „Такопанел“ ЕООД и „Такопанелс“ ЕООД, както и че
срещу някои от фирмите са подавани жалби, без да се посочват конкретни
имена.
Въз основа на извършеното проучване и събраните доказателства,
Комисията установи, че Мирослав Станчев е свързан с гореизброените
дружества. Видно от т. 2 и т. 3.1.1. на установените факти, той е бил съдружник
в „Такопанел“ ООД и „Булкар Ойл“ ООД, а така също е бил упълномощен да
представлява и дружеството „Тако Панел“ ЕООД при осъществяване на
търговската му дейност. (т. 8 и т. 9 на установените факти). Видно от т. 2 от
установените факти, от ноември 2017 г. до настоящия момент Мирослав Станчев
е назначен на длъжност шофьор в „Такопанелс” ЕООД (подател на искането).
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В допълнение видно от т. 10 и следващи подточки на установените факти,
срещу две от гореизброените дружества - „Булкар Ойл“ ООД и „Такопанел“
ООД действително са подавани искове и дружествата са осъждани да заплатят
неизплатени задължения към трети лица.
Поради това следва да се приеме, че така изнесеното твърдение е вярно и
отговаря на обективната действителност.
В заключение Комисията приема, че от страна на „Бравопанел“ ЕООД не е
осъществено нарушение по чл. 30 от ЗЗК.
По чл. 29 от ЗЗК
Разпоредбата забранява всяко действие или бездействие при
осъществяване на стопанска дейност, което е в противоречие с добросъвестната
търговска практика и уврежда или може да увреди интересите на конкурентите в
отношенията помежду им.
Безспорно е, че 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 процесното поведение на ответното
предприятие да е в противоречие с добросъвестната търговска практика и да
уврежда или застрашава 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.
Във връзка с изложените в искането твърдения в настоящото решение е
обсъдено поведението на „Бравопанел“ ЕООД с оглед разпоредбата на чл. 30 от
ЗЗК.
Доколкото в искането не са изложени твърдения за противоправно
поведение, което е различно от разгледаното по-горе, Комисията счита, че
публикациите в интернет пространството с така установеното съдържание,
изхождащи от Светлозар Станчев в качеството му на физическо лице, а не като
управител на „Бравопанел“ ЕООД, не противоречат на добросъвестната
търговска практика и не са от естество да увредят или да създадат възможност за
увреждане на интересите на конкурентите по недобросъвестен начин.
Предвид изложеното, Комисията приема, че „Бравопанел“ ЕООД не е
извършило нарушение по чл. 29 от ЗЗК и не следва да се ангажира
отговорността на дружеството.
Относно искането за възлагане на разноски от страна на „Такопанелс”
ЕООД, гр. Русе
Във връзка с искането за възлагане на разноски, направени от
„Такопанелс” ЕООД, следва да се отбележи, че съгласно чл. 69, ал. 4 от ЗЗК,
когато КЗК постанови решение за установяване на извършено нарушение по
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закона, възлага на нарушителя направените по производството разноски, ако са
поискани от другата страна. Ако не бъде установено нарушение, както е в
настоящия случай, разноските остават за страните така, както са направени.
Доколкото в настоящото производство не се установи извършено
нарушение от страна на „Бравопанел“ ЕООД, искането за възлагане на разноски
на „Такопанелс” ЕООД следва да бъде оставено без уважение.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 98, ал. 1, т. 3 и чл. 69, ал. 4
от ЗЗК, Комисията за защита на конкуренцията
Р Е Ш И:
1. УСТАНОВЯВА,ЧЕ НЕ Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕ по чл. 29 и по
чл. 30 от ЗЗК от страна на „Бравопанел“ ЕООД, с ЕИК: 201778134, със седалище
и адрес на управление: област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. „Асен Златаров“,
№ 30.
2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Такопанелс” ЕООД, с ЕИК:
204824423 за възлагане на направените в хода на производството разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София
област в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
..........................................
Юлия Ненкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
..........................................
Димитър Кюмюрджиев
ЧЛЕНОВЕ:
..........................................
Анна Янева
..........................................
Георгица Стоянова
..........................................
Красимир Витанов
..........................................
Красимир Зафиров
..........................................
Пламен Киров
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