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Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-81 

10 септември 2021 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 10.09.2021 г., 

разгледа писмо от Комисията за регулиране на съобщенията с вх. № ЛРР-05 20-00-

24/07.09.2021 г. за изменение на разрешение № 01739/18.08.2011 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 град Силистра, издадено на Бойкос ЕООД. 

Изменението е във връзка с промяна Приложение 2 „Размер, срокове и начин на заплащане 

на таксите” в разрешението.  

Съветът за електронни медии взе предвид че: 

С Решение № РД-05-64/ 12.08.2021 г. е прехвърлил от Бойкос ЕООД на Агенция 

Витоша ЕООД Индивидуална лицензия № 1-029-01-01 за доставяне на радиоуслуга  на 

територията на гр. Силистра, честота 105.8 MHz, както и е допуснал изменение на 

параметрите, свързани с наименованието, профила и програмните характеристики на 

доставяната програма. Съгласно чл. 106, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията, СЕМ е 

уведомил Комисията за регулиране на съобщенията за предприемане на действия за 

прехвърляне и на разрешение № 01739/18.08.2011 г. за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс- радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез 

електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване от Бойкос ЕООД 

на Агенция Витоша ЕООД. Със същото решение (№ РД-05-64) Съветът е дал и съгласие 

КРС да измени RDS кода на програмата. Решението на СЕМ е влязло в сила на 01.09.2021 г. 

КРС към настоящия момент не е постановила решение за прехвърляне на разрешение 

№ 01739/18.08.2011 г. Доколкото основанията за изменението му, посочени в разглежданото 

писмото (вх. на СЕМ № ЛРР-05 20-00-24/07.09.2021 г.), произтичат от промяна в Тарифата 

за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за 

електронните съобщения, Съветът намира, че няма пречки КРС да измени, съгласно чл. 115, 

ал. 1, т. 3 от Закона за електронните съобщения, Приложение 2 „Размер, срокове и начин на 

заплащане на таксите”. 

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения, Съветът за 

електронни медии 

 

Р Е Ш И: 

 

Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени разрешение № 01739/18.08.2011 г. за ползване 

на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово 
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радиоразпръскване на територията на град Силистра, издадено на Бойкос ЕООД, както 

следва:  

 

Изменя се Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 

 

 


