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Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 11 май 2010 г., разгледа
заявление с вх. № 20-00-85/12.04.2010 г., допълнено с писмо от 04.05.2010 г.
Заявлението съдържа искане за прехвърляне на индивидуална лицензия за
радиодейност № 321-00008/09.03.2000г., притежавана от ТЕМПО АД, ЕИК 117021473,
със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. Олимпи Панов, № 14, бл. ЕВАС, вх. Б, ет.5
за създаване и разпространяване чрез наземно аналогово радиоразпръскване на програма
“Темпо” – местна (за територията на гр. Русе), в полза на РАДИО ВЕСЕЛИНА ЕАД, ЕИК
115164960, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Централен, ул. Кавала №
20. Искането е подписано от представляващите двете дружества.
Към заявлението са приложени всички изискуеми документи, удостоверяващи
особените изисквания на закона – доказателства за постигнато съгласие между страните
относно прехвърляне на индивидуална лицензия за радиодейност № 321-00008/09.03.2000г,
доказателства за спазване на разпоредбата на чл. 106, ал. 2 от ЗРТ (по отношение на
преобретателя РАДИО ВЕСЕЛИНА ЕАД), както и документ за платена такса, съгласно
ТТРТД.
Съветът разгледа и обсъди така представените документи и като установи, че
същите отговарят на разпоредбите на закона, както и че не са налице пречки за
извършване на прехвърляне на лицензията, реши че искането на ТЕМПО АД и РАДИО
ВЕСЕЛИНА ЕАД може да бъде допуснато.
Съгласно ТТРТД – чл. 5, ал. 1, т. 2, за прехвърляне на лицензия за радиодейност
се дължи такса в размер на 75 на сто от таксата по чл. 4, т. 1. Лицензия № 32100008/09.03.2000г. е за създаване на програма с местен териториален обхват на
разпространение - за град Русе, който е с население над 100 001 души (по данни на
НСИ от последното преброяване на населението) – поради което дължимата такса за
прехвърляне на лицензията е в размер на 1125 лв.
С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 9 и т. 16, и чл.106 от Закона за
радиото и телевизията и във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 4, т. 1, б. “б” от Тарифата за
таксите за радио и телевизионна дейност, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШИ
І. ПРЕХВЪРЛЯ индивидуална лицензия за радиодейност № 321-00008/09.03.2000г,
притежавана от ТЕМПО АД, ЕИК 117021473, за създаване и разпространение чрез
наземно аналогово радиоразпръскване на програма “Темпо” – местна (за територията
на гр. Русе), в полза на РАДИО ВЕСЕЛИНА ЕАД, ЕИК 115164960
ІІ. ОПРЕДЕЛЯ такса в размер на 1125 (хиляда сто двадесет и пет) лева, платима в
седемдневен срок от влизане в сила на решението в брой в касата на СЕМ в
административната сграда, находяща се в гр. София, бул. Шипченски проход № 69 или по
банков път.

Банковата сметка на СЕМ е:
IBAN BG49BNBG96613000178801
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ ЦУ
ІІІ. Настъпилата промяна да бъде вписана в Публичния регистър на СЕМ, Трети
раздел.
ІV. Да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията за извършеното
прехвърляне.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Съвета за
електронни медии в 14-дневен срок от датата на съобщаването му.

ДОЦ. ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ

