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Р Е Ш Е Н И Е  № РД-05-17 

26 февруари 2020 г. 

 

  Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 26.02.2020 

г., разгледа заявление с вх. № ЛРР-05-20-00-3/15.01.2020 г., допълнено с писмо от 

11.02.2020 г. 

  Заявлението е подадено от Плюс Р – 2015 ЕООД и Оберон Радио Макс ЕООД за 

прехвърляне в полза на втория заявител на индивидуална лицензия за доставяне на 

радиоуслуга № ЛРР-01-1-081-01, с наименование “ПЛЮС РАДИО” на територията на 

гр. Кюстендил, честота 107.4 MHz.  

За да се произнесе СЕМ взе предвид следното:  

Плюс Р – 2015 ЕООД притежава Индивидуална лицензия за доставяне на 

радиоуслуга № ЛРР-01-1-081-01, с наименование “ПЛЮС РАДИО”, със специализиран 

профил, за аудитория от 20 до 45 години, за територията на гр. Кюстендил, честота 

107.4 MHz. Лицензията е издадена след проведен конкурс по реда на чл. 116 и сл. от 

ЗРТ. 

Оберон Радио Макс ЕООД притежава индивидуални лицензии за доставяне на 

радиоуслуги: 

- № ЛРР-01 1-077-04 с наименование РАДИО МЕЛОДИ/ RADIO MELODY+”, със 

специализиран профил, за аудитория над 35 години, формат AC, за територията на град  

Варна; 

- № ЛРР-01 1-077-01 с наименование “РАДИО ФМ + / RADIO FM +”, със 

специализиран профил, за аудитория от 20 до 45 години, формат AC, за територията на 

градовете: Велико Търново, Варна, Русе, Благоевград, Сливен, Пловдив, София, Стара 

Загора; 

- № ЛРР-01 1-077-03 с наименование “РАДИО ФРЕШ / RADIO FRESH”, със 

специализиран профил, за аудитория до 30 години, формат CHR - хит радио, за 

територията на градовете: Шумен, Варна, Кърджали, София, Велико Търново, Русе, 

Сливен, Стара Загора, Добрич, Пловдив, Велинград, Бургас и Самоков; 

- № ЛРР-01 1-077-06 с наименование “СТАРТ ЕФ ЕМ/ STAR FM”, със специализиран 

профил, за аудитория от 20 до 45 години, формат спортно-музикален, за територията на 

град Несебър. 

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 

Оберон Радио Макс 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. Съгласно чл. 106, ал. 3 от ЗРТ, при прехвърляне на лицензия, издадена 
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по реда на чл. 116 и сл. от закона, следва да бъде уведомена КРС за предприемане на 

необходимите действия за прехвърляне на разрешението за осъществяване на 

електронни съобщения. 

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

ал. 3 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-

01-1-081-01-01 от Плюс Р – 2015 ЕООД, ЕИК 203832634 на Оберон Радио Макс ЕООД, 

ЕИК 175104252. 

 

Прекратява действието на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга 

№ ЛРР-01-1-081-01-01 по отношение на Плюс Р – 2015 ЕООД.  

 

  ИЗДАВА на Оберон Радио Макс ЕООД Индивидуална лицензия за доставяне 

на радиоуслуга № ЛРР-01-1-077-07-01 с наименование „ПЛЮС РАДИО” на 

територията на град гр. Кюстендил, честота 107.4 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., 

считано от 10.10.2017 г.  

 

ІІ. На основание чл. 106, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията да бъде 

уведомена Комисията за регулиране на съобщенията за предприемане на действия за 

прехвърляне на Разрешение № 02243/14.12.2017 г. за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс- радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 

съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване от Плюс Р – 2015 ЕООД на Оберон Радио Макс ЕООД.  

 

IІІ. За извършеното прехвърляне 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).  

 

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 Съвета за електронни медии пред 

Административен съд – София област в четиринадесет дневен срок от уведомяването.  

 

 

 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 


