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Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-97 

17 ноември 2021 г. 

 

Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 17.11.2021 г., разгледа 

писмо от Комисията за регулиране на съобщенията с вх. № ЛРР-05 20-00-28/ 02.11.2021 г. 

С писмото КРС препраща заявление от Бойкос ЕООД и Агенция Атлантик ЕООД за 

изменение и прехвърляне на Разрешение № 00418-004/ 14.11.2013 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 Видин. Изменението е във връзка с промяна на 

титуляра на разрешението, вследствие на вписаното в Търговския регистър частично 

прехвърляне на търговското предприятие, вкл. правото на собственост върху цитираното 

разрешение, както и на Приложение 2 „Размер, срокове и начин на заплащане на таксите”, 

поради промени в Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на 

съобщенията. След изменение на разрешението, се иска произнасяне на СЕМ и по 

прехвърлянето му на Агенция Атлантик ЕООД. 

Съветът за електронни медии, като взе предвид че: 

- С Решение № РД-05-24/ 17.04.2018 г. СЕМ е прехвърлил от ЕТ НЕМ Генов – Георги 

Генов на Бойкос ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-057-02 за доставяне на услуга 

с наименование „Радио Гама“ на територията на гр. Видин, честота 97.6 MHz, като е издал 

на Бойкос ЕООД лицензия с нов номер – ЛРР-01-1-029-02-1; 

- Бойкос ЕООД е придобило правото на собственост върху Разрешение № 00418-004/ 

14.11.2013 г. чрез възмездна сделка – сключен договор на 27.08.2014 г. за покупко-продажба 

на търговско предприятие с нотариална заверка на подписите между ЕТ НЕМ-Генов - 

Георги Генов и Бойкос ЕООД. До настоящия момент КРС не е постановявала решение за 

прехвърляне на разрешението; 

- Основание за изменение на Разрешение № 00418-004/ 14.11.2013 г. произтича и от 

промяна в Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на 

съобщенията по Закона за електронните съобщения,  

- С Решение № РД-05-82/ 24.09.2021 г. СЕМ е прехвърлил от Бойкос ЕООД на Агенция 

Атлантик ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-029-02-01 за доставяне на аудио-

визуална медийна услуга на територията на гр. Видин, честота 97.6 MHz, като е изменил 

наименованието на програмата от „Радио Гама“ на „Радио Меджик ФМ“ и е издал на 

Агенция Атлантик ЕООД лицензия с нов № 1-005-01-05; 

- съгласно разпоредбата на чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения, 

разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/ или нови 

електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване се издават, 

изменят, допълват, прехвърлят, прекратяват или отнемат след решение на СЕМ; 
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прие, че не са налице пречки да даде съгласието си за изменение и прехвърляне на 

посоченото по-горе разрешение. 

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

телевизията, във връзка с чл. 30, т. 13 от Закона за електронните съобщения, Съветът за 

електронни медии 

 

Р Е Ш И: 

 

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

на Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 00418-004/ 14.11.2013 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 Видин, честота 97.6 MHz, издадено на ЕТ 

НЕМ-Генов – Георги Генов, както следва:  

 

1. На заглавната страница и навсякъде в текста на Разрешението се изменя титулярът 

на разрешението от ЕТ НЕМ-Генов - Георги Генов на Бойкос ЕООД. 

 

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

 

II.  Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване на 

разпоредбите на Закона за електроните съобщения, да прехвърли Разрешение № 00418-004/ 

14.11.2013 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 Видин, честота 97.6 MHz, от 

Бойкос ЕООД на Агенция Атлантик ЕООД, и да издаде ново на Агенция Атлантик ЕООД, 

с технически параметри на електронната съобщителна мрежа, посочени в Приложение към 

настоящото решение. 

 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

 

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


