Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-82
24 септември 2021 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 24.09.2021 г.,
разгледа заявление с вх. № ЛРР-05 20-00-28/ 08.09.2021 г., подадено от Бойкос ЕООД и
Агенция Атлантик ЕООД за прехвърляне в полза на втория заявител на 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, издадена от Съвета и на Разрешение №
00418-004/ 14.11.2013 г. за осъществяване на електронни съобщения, издадено от Комисията
за регулиране на съобщенията (КРС).
В случай, че бъде допуснато прехвърлянето на цитираните разрешителни актове,
Агенция Атлантик ЕООД отправя искане за промяна на наименованието на радиоуслугата
от „Радио Гама“ на „Радио Меджик ФМ”, на специализацията на програмния профил: от
специализиран, за аудитория от 20 до 40 г., на специализиран профил, насочен към
аудитория над 35 години, както и на програмните характеристики.
За да се произнесе, СЕМ взе предвид следното:
Бойкос ЕООД притежава 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. Лицензията е със срок от 25 години, считано от 26.07.2001 г.
Агенция Атлантик ЕООД е доставчик, притежаващ индивидуални лицензии за
доставяне на радиоуслуга „Радио Меджик ФМ“ на територията на градовете Габрово,
София, Пловдив и Козлодуй.
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 Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) (по отношение на
приобретателя Агенция Атлантик ЕООД).
В съответствие със Становище на СЕМ относно общите изисквания за изменение на
параметрите на лицензиите за радио- и телевизионна дейност е представено концептуално
виждане за развитие на дейността.
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.
Съветът намира, че изменението на наименованието, специализацията на профила и
характеристиките на програмата е в интерес на аудиторията в град Видин. Агенция
Атлантик ЕООД мотивира исканото изменение с намеренията си, свързани с утвърждаване
и цялостно развитие на програмната политика на дружеството. В град Видин преобладават
програмите с политематични профили и програма със специализирания профил на РАДИО
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МЕДЖИК ФМ ще даде на аудиторията алтернативен избор, което е предпоставка за поголямо разнообразие на програмните възможности в града. Намерение на доставчика е да
привлече аудиторията над 35 години, като ѝ предложи програма, реализирана във формат
АС. Целта на програмата е да предлага на своите слушатели възможно най-разнообразна
музикална селекция, с акцент върху доказалата се през времето поп и рок музика, своето
място ще намери и българската популярна музика. Характеристиката на програмата
определя перспективата за доброто ѝ позициониране на територията на град Видин.
Съветът, като взе предвид, че първоначалната лицензия за програма „Радио Гама“ е
издадена през 2001 г. от Държавната комисия по далекосъобщенията при условията на
действащото тогава законодателство (впоследствие преиздадена от СЕМ), както и че
разрешението за осъществяване на електронни съобщения към настоящия момент се държи
от трето лице, намира, че по искането за прехвърляне на Разрешение № 00418-004/
14.11.2013 г. следва да се произнесе след постъпване на преписката от КРС по реда на чл.
30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения.
Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 9 във връзка с 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, Съветът за електронни медии
Р Е Ш И:
ПРЕХВЪРЛЯ Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01-1029-02-01 от Бойкос ЕООД, ЕИК 118017086 на Агенция Атлантик ЕООД, ЕИК 831905305.
Прекратява действието на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга №
ЛРР-01-1-029-02-01 по отношение на Бойкос ЕООД.
Изменя наименованието на програмата от „РАДИО ГАМА“ на „РАДИО МЕДЖИК
ФМ ”.
Изменя специализацията на профила на програмата от специализиран, за аудитория
от 20 до 45 г. на специализиран профил, насочен към аудитория над 35 години;
Изменя програмните характеристики по т. 5 от лицензията, както следва:
“5.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата, включвайки в
съдържанието на програмата, съобразно нейната специализация по т. 3.3 и т. 3.4 следните
програмни елементи:
5.1.1. Предавания с информационна насоченост – не по-малко от 3 на сто от дневното
програмно време.
5.1.2. Предавания с образователна насоченост – не по-малко от 4 на сто от седмичното
програмно време.
5.1.3. Предавания с културна насоченост – не по-малко от 5 на сто от седмичното програмно
време.
5.1.4. Предавания с развлекателна насоченост – не по-малко от 10 на сто от седмичното
програмно време.”
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ИЗДАВА на Агенция Атлантик ЕООД Индивидуална лицензия за доставяне на
радиоуслуга № 1-005-01-05 с наименование „РАДИО МЕДЖИК ФМ” на територията на
град Видин, честота 96.7 MHz. Срокът на лицензията е 25 г., считано от 26.07.2001 г.
За извършеното прехвърляне и изменение в т. І на настоящето 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 2150 лв. (две хиляди сто и петдесет лева)
– 2000 лв. (две хиляди лева) за прехвърлянето и изменението на лицензията и 150 лв. (сто и
петдесет лева) за изменение на наименованието на програмата.
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.
Да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията за допуснатото
прехвърляне и изменение на лицензията.
Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред
Административен съд – София област в 14-дневен срок от уведомяването.

БЕТИНА ЖОТЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
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