
Известување за концентрација со која Кин енд Карта Груп Лимитед од Обединето Кралство 

ќе стекне самостојна контрола над Мелон АД од Република Бугарија 

(предмет бр. 08-65 од 2022 година) 

 

 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 24.03.2022 година, до Комисијата за 

заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација кое се однесува на 

стекнување на самостојна контрола од страна Кин енд Карта Груп Лимитед со регистрирано 

седиште на Спитфајр Билдинг, улица 71 Колиер, Лондон, Н1 9БЕ, Обединето Кралство над Мелон 

АД со регистрирано седиште на 20 Коста Лулчев, 3 кат, 1113 Софија, Бугарија, по пат на 

купопродажба на акции. 

-Кин енд Карта е друштво во целосна сопственост на К+Ц Групата, глобална консултантска 

компанија за дигитална трансформација котирана на Лондонската берза, посветена да работи 

заедно со клиентите за да создаде подобар свет за сите. K+Ц е со седиште во Лондон, а има  

зависни друштва на три континенти. Стратезите, инженерите и креативците на К+Ц Групата 

ширум светот им ја доближуваат поврзувачката моќ на технологијата, информациите и искуството 

на највлијателните светски компании - помагајќи им да го забрзаат својот дигитален развој, да 

воведат иновативни мерки, да ги модернизираат своите системи, да ги подобрат своите тимови, и 

да се оптимизираат за континуиран раст. К+Ц е фокусиран на обезбедување резултати за 

клиентите преку иновации, модернизација и оптимизација, вклучително и пружање помош на 

менаџерите подобро да ги разберат промените на пазарот и како производите и услугите треба да 

се развиваат, користејќи ги новите технологии за создавање нови производи и платформи, 

засилување на дигиталните инвестиции и искуства преку модерна маркетинг технологија и 

платформи за податоци. К+Ц е првото друштво кое котира на Лондонската берза, а кое поседува 

Б- корпоративен сертификат. Ги исполнува највисоките стандарди за проверени општествени и 

еколошки перформанси, јавна транспарентност и одговорност за да се балансира помеѓу тројната 

врска на луѓето, планетата и профитот. 

Кин енд Карта обезбедуваат консултантски услуги за дигитална трансформација, вклучувајќи, но 

не ограничувајќи се на: развој на веб, дизајн на софтвер, консултации за животниот циклус на 

производи, е-учење, развој на софтвер, UX/UI дизајн, деловна интелигенција, вештачка 

интелигенција, зголемување на интелигенција, големи податоци, деловна анализа, интеграција на 

податоци, инженерство на податоци, наука за податоци, визуелизација на податоци со вештачка 

интелигенција, развој на софтвер и информатички операции, интеграција во облак, управување со 

АПИ, интернет, стратешки консалтинг, проверка на квалитет, деловна логика. 

К+Ц Групата не е активна во Северна Македонија. 

-Мелон АД е ИСО-сертифициран, партнер на Мајкрософт Голд, кој опслужува реномирани 

клиенти. Мелон и неговите зависни друштва вработуваат 300 специјалисти за технологија и 

податоци низ Бугарија, Северна Македонија и Косово. Мелон АД обезбедува услуги за целосен 

развој на технолошки продукти, технолошки консултации, одржување и поддршка, како и услуги 

за тестирање за клиентите кои работат во телекомуникациите, фармација, забавата, производство 

на храна, финансиски технологии, производство, дигитален маркетинг итн. Мелон АД работи со 



дигитални и софтверски агенции, претпријатија и старт-ап компании на големи и мали проекти. 

Вработените во Мелон се вклучени во проекти кои овозможуваат развој на продуктите од почетна 

до финална фаза, вклучително и  поправање на недостатоците во критичните завршни фази на 

проектите. Мелон АД развива долгорочни односи со клиентите преку обезбедување услуги за 

одржување и поддршка. Мелон има посветен тим за обезбедување квалитет за проекти за развој на 

апликации. Тимот е вклучен и во деловно-логички анализи, функционално тестирање, анализи на 

употребливост, хеуристичка евалуација, компатибилност и приспособливост на прелистувачот и 

автоматизација на интерфејсот. Мелон АД е рангиран на #1 во Бугарија и на #23 на глобално ниво 

според Clutch од најдобрите 1.000 B2B компании ширум светот. 

Мелон АД е активен во Северна Македонија преку- Мелон Технологии ДООЕЛ Скопје со 

регистрирано седиште на ул. 1737 бр.32, 1000 Скопје, Република Северна Македонија, со 

регистрирана дејност-компјутерско програмирање и е друштво кое е во негова целосна 

сопственост. 

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација 

може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната 

одлука по ова прашање е резервирана. 

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа 

концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат 

да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и 

истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова 

известување. 

 

29.03.2022 година 

Скопје 


