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Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-28 
 

15 май 2018 г. 

 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 15.05.2018 г., 

разгледа заявление с вх. ЛРР-05-20-00-27/28.03.2018 г., допълнено с писма от 30.04. и 

10.05.2018 г., от Оберон радио Макс ЕООД и Телевизия Европа АД за прехвърляне в полза 

на втория заявител на Индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-077-05-01 за доставяне на 

радиоуслуга на територията на гр. София, 105.6 MHz. 

Заявлението съдържа и искане за промяна на наименованието на радиоуслугата от 

„105.6 НОВИНИТЕ СЕГА“ на „РАДИО ЕВРОПА – НОВИНИТЕ СЕГА“.  

При положително решение по предходните искания, Телевизия Европа АД моли СЕМ 

да даде съгласие за прехвърляне на разрешението за осъществяване на електронни 

съобщения, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за гр. София. 

За да се произнесе СЕМ взе предвид следното:  

 Оберон радио Макс ЕООД е доставчик на медийни услуги, притежаващ: 

Индивидуална лицензия ЛРР-01 1-077-05-01 за доставяне на радиоуслуга 105.6 НОВИНИТЕ 

СЕГА на територията на гр. София, 105.6 MHz; Индивидуална лицензия ЛРР-01 1-077-04 за 

доставяне на радиоуслуга РАДИО МЕЛОДИ/ RADIO MELODY на територията на гр. 

Самоков и гр. Варна; Индивидуална лицензия ЛРР-01 1-077-01 за доставяне на радиоуслуга 

РАДИО ФМ + / RADIO FM + на територията на осем населени места; Индивидуална 

лицензия ЛРР-01 1-077-03 за доставяне на радиоуслуга РАДИО ФРЕШ/ RADIO FRESH на 

територията на дванадесет населени места. 

Телевизия Европа АД е доставчик на медийни услуги, който на основание 

Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-111-01 създава аудио-визуална услуга ТЕЛЕВИЗИЯ 

ЕВРОПА, с общ (политематичен) профил, 24-часова продължителност, национален 

териториален обхват. Способът на разпространение е чрез кабелни и спътникови електронни 

съобщителни мрежи. Началната дата на разпространение - 23.08.2001 г.  

Дружеството притежава и Индивидуална лицензия ЛРР-01-3-020-01, даваща му право 

да доставя услугата и посредством електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово 

радиоразпръскване. Към момента програмата се разпространява в регионалния мултиплекс 

на БТК ЕАД за гр. София. 

Към заявлението са приложени всички изискуеми документи, удостоверяващи 

изпълнението на особените изисквания на закона – доказателства за постигнато съгласие 

между страните относно прехвърляне на индивидуалната лицензия за доставяне на 

радиоуслуга (договор за прехвърляне на лицензията) и доказателства за спазване на 

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

В съответствие със Становище на СЕМ относно общите изисквания за изменение на 

параметрите на лицензиите за радио- и телевизионна дейност е представено заявление до 

Патентно ведомство за регистрация на търговска марка  Радио Европа – Новините сега.  
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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 и изменение на лицензията, реши че искането на заявителите може да бъде 

допуснато.  

С оглед изрично направеното искане от Телевизия Европа АД за произнасяне по 

прехвърляне на разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, СЕМ като взе предвид 

разпоредбата на чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), намира, с цел 

процесуална икономия, че няма пречки да даде съгласие за прехвърлянето и изменението в 

настоящото производство.  

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. 3 и т. 4 от Тарифа за таксите за радио- и 

телевизионна дейност и чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения, Съветът за 

електронни медии  

 

Р Е Ш И: 

 

І. ПРЕХВЪРЛЯ Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01 1-

077-05-01 от Оберон радио Макс ЕООД, ЕИК 175104252 на Телевизия Европа АД, ЕИК 

115568068.  

 

ПРЕКРАТЯВА действието на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга 

№ ЛРР-01 1-077-05-01 по отношение на Оберон радио Макс ЕООД.  

 

ИЗМЕНЯ наименованието на програмата от „105.6 НОВИНИТЕ СЕГА“ на „РАДИО 

ЕВРОПА – НОВИНИТЕ СЕГА“.  

 

ИЗДАВА на Телевизия Европа АД, ЕИК 115568068 Индивидуална лицензия за 

доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01 1-082-1 с наименование „РАДИО ЕВРОПА – 

НОВИНИТЕ СЕГА“, с общ (политематичен) профил, 24-часова дневна продължителност, 

местен териториален обхват - гр. София, честота 105.6 MHz. Срокът на лицензията е 25 г., 

считано от 11.01.2001 г.  

 

ІІ. На основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от ЗРТ, във връзка с чл. 30, т. 12 от ЗЕС, НЕ 

ВЪЗРАЗЯВА Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да прехвърли разрешение № 00507-006/01.12.2016 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 

аналогово радиоразпръскване на територията на гр. София от Оберон Радио Макс ЕООД на 

Телевизия Европа АД. 

 

ІІІ. За извършеното прехвърляне и изменение в т. І на настоящото решение и на 

основание чл. 5, т. 3 и т. 4 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност, 

ОПРЕДЕЛЯ заплащане на такса в размер на общо 2 150 лв. (две хиляди сто и петдесет лева) 

– 2 000 лв. (две хиляди лева) за прехвърлянето и изменението на лицензията и 150 лв. (сто и 

петдесет лева) за изменение на наименованието на програмата.  
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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 от решението да бъде изпратен 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 

 


