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Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-24 
 

17 април 2018 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 17.04.2018 г., 

разгледа молба с вх. № ЛРР-05-20-00-22/16.03.2018 г., допълнена с писмо от 03.04.2018 г. 

С молбата ЕТ НЕМ Генов – Георги Генов и Бойкос ЕООД заявяват прехвърляне на 

Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-057-02 за доставяне на радиоуслуга „Радио Гама“ на 

територията на гр. Видин, честота  96.7 MHz.   

ЕТ НЕМ - Генов- Георги Генов е доставчик на медийни услуги, притежаващ 

Индивидуална лицензия № 1-057-01-01 за доставяне на радиоуслуга „Радио Силвър“ на 

територията на гр. Враца, честота 88.9 MHz и Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-057-02-01 за 

доставяне на радиоуслуга „Радио Гама“ на територията на гр. Видин, честота  96.7 MHz. 

Бойкос ЕООД е доставчик на медийни услуги, притежаващ Индивидуална лицензия № 1-

029-01-01 за доставяне на радиоуслуга „Радио Мелодия“ на територията на гр. Силистра, 105.8 

MHz.  

Преписката съдържа изискуемите документи, удостоверяващи изпълнението на 

особените изисквания на закона – доказателства за постигнато съгласие между страните относно 

прехвърляне на индивидуалната лицензия за доставяне на радиоуслуга (вписано в ТРРЮЛНЦ 

прехвърляне на част от търговското предприятие) и доказателства за спазване на разпоредбата 

на чл. 106, ал. 2 от ЗРТ (по отношение на приобретателя Бойкос ЕООД).  

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 заявителите може да бъде допуснато.  

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 9, във връзка чл. 106, ал. 2 от Закона 

за радиото и телевизията и чл. 5, т. 4 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност, 

Съветът за електронни медии  

 

Р Е Ш И: 

 

І. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01-1-057-02  

от ЕТ НЕМ- Генов- Георги Генов, ЕИК 106570143 на Бойкос ЕООД, ЕИК 118017086.  

 

Прекратява действието на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-

01-1-057-02  по отношение на ЕТ НЕМ- Генов-Георги Генов.  

 

Издава на Бойкос ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-029-02-01 за доставяне на 

радиоуслуга с наименование „Радио Гама” на територията на гр. Видин, честота 96.7 MHz. 

Срокът на лицензията е 25 г., считано от 26.07.2001 г.  

 

ІІ. За извършеното прехвърляне по т. I и на основание чл. 5, т. 4 от Тарифа за таксите за 

радио- и телевизионна дейност, определя заплащане на такса в размер на 2 000 лв. (две хиляди 

лева).  
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Таксата се заплаща в седемдневен срок от влизане в сила на решението по банков път 

или в касата на СЕМ на адрес: гр. София, бул. Шипченски проход № 69. 

Банковата сметка е:  

IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01, BIC BNBGBGSD, Банка БНБ – ЦУ  

 

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ.  

Заверен препис на решението да бъде изпратено на Комисията за регулиране на 

съобщенията. 

 

Решението подлежи на обжалване чрез СЕМ пред Върховен административен съд в 14-

дневен срок от датата на съобщаването му. 

 

 

 

 

 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 


