Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-82
24 септември 2020 г.
Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 24.09.2020 г.,
разгледа писмо от Комисията за регулиране на съобщенията с вх. № ЛРР-13-10-0018/14.09.2020 г.
С писмото КРС препраща заявление от Инвестор.бг АД за изменение на
притежаваното разрешение № 00513-007/16.12.2016 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 град Благоевград. Изменението е във връзка с
промяна на точката на излъчване и намаляване на мощностите на радиопредавателната
станция за град Благоевград.
Съветът за електронни медии, като взе предвид че:
- Инвестор.бг АД притежава индивидуална лицензия 1-001-02-14 за доставяне на
услуга с наименование „Радио България Он Ер/ Bulgaria On Air “ на територията на гр.
Благоевград, честота 101.1 MHz;
- съгласно разпоредбата на чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения,
разрешения за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/ или нови
електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване се изменят,
след решение на СЕМ;
- становището на КРС, изразено в писмо с вх. № 10-00-61/11.08.2010 г., че
независимо от факта, че всяко едно изменение е специфично и се отнася до промяна на
различни технически характеристики, Комисията изменя разрешенията като съобразява
винаги и зоната на обслужване от съответното предприятие, и че измененията, които се
правят имат за последица промяна само в техническите характеристики, без тази
промяна да се отразява върху разпространението на съответната програма,
прие, че не са налице пречки да даде съгласието си за изменение 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. 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 № 00513007/16.12.2016 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 град
Благоевград, издадено на Инвестор.бг АД, както следва:
1. Изменя се Приложение 1 „Технически параметри на електронната
съобщителна мрежа”.
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2. Изменя се Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“.
За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
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