Р Е Ш Е Н И Е № 184
08 септември 2011 г.

Съветът за електронни медии разгледа на свое заседание, проведено на 08
септември 2011 г. заявление с вх. № 20-00-97/ 12.08.2011 г., допълнено с писмо 20-0097/19.08.2011г.
Заявлението е подадено от БЪЛГАРИЯ ОН ЕР ООД, ЕИК 130065275 и съдържа
искане за изменение на индивидуална лицензия за радиодейност № 441-00271/
11.01.2001г. и по-конкретно: наименованието на програмата от “Алфа радио” да се
промени на “Радио Bulgariа on Air”; профилът - от музикално-информационен да се
промени на общ (политематичен) профил; т. 6 – програмни характеристики, да добие
следната редакция:
“ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ е длъжен да предоставя за разпространение:
т.6.1. Предавания с информационна насоченост, включително новини – не по-малко от
15 на сто от дневното програмно време;
т.6.2. Предавания с образователна насоченост – не по-малко от 10 на сто от седмичното
програмно време;
т.6.3. Предавания с културна насоченост – не по-малко от 3 на сто от седмичното
програмно време.”;
т.6.4. Предавания с развлекателна насоченост – не по-малко от 5 на сто от седмичното
програмно време;
т.6.5. Допълнителни услуги:
RDS; Уеб кастинг; Интернет страница на радиото; Радио онлайн.”
Kъм заявлението са приложени всички изискуеми документи, удостоверяващи
особените изисквания на закона и на Съвета за електронни медии, отразени в Становище
от 14 май 2007 г. – концептуално виждане за бъдещото развитие на програмата “Радио
Bulgaria on Air”; нова програмна схема; опознавателния знак (лого) на програмата
BULGARIA ON AIR на ел. носител; свидетелство за регистрация на марка рег. №76110/
07.01.2011г., удостоверение от Патентното ведомство на РБ изх. №Ю0014605/
06.01.2011 за регистрация на марка вх. №115100/22.06.2010г.; удостоверение за актуално
състояние на “България он ер” ООД; документ за платена такса съгласно ТТРТД .
България он ер ООД е лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) и
лицензиран и регистриран доставчик на аудио-визуални медийни услуги (телевизионен
оператор). По силата на притежаваната от него индивидуална лицензия за радиодейност
№ 441-00271/11.01.2001г. същият създава и разпространява програма с наименование
“Алфа радио“ с териториален обхват – местен за град София, профил – специализиран –
музикално-информационен, продължителност – 24 часа. Лицензията е със срок от 25
години, считано от датата на издаването й.
Дружеството притежава и индивидуална лицензия за телевизионна дейност 03013 от 10.06.2010 г. за създаване на програма с наименование “M Sаt” предназначена за
разпространение чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово

радиоразпръскване, удостоверение за регистрация 01-048 за създаване на програма с
наименование “M Sat”, както и лицензии за радиодейност, съгласно които създава и
предоставя за разпространение програма с наименование “Алфа радио” за градовете:
Добрич, Шумен; Сливен; Варна; Айтос; Велинград; Габрово; Ловеч; Монтана; Самоков;
Ахтопол; Ямбол, Ботевград, Силистра, Гоце Делчев и Пазарджик
Съветът приема изцяло мотивите на доставчика, касаещи изменението на
индивидуална лицензия за радиодейност № 441-00271/11.01.2001г. Промяната на
наименованието на програмата е обвързано с новата медийна политика и налагането на
нов бранд и програмна схема. Изменението на профила и програмните характеристики
цели задоволяване потребностите на аудиторията с предавания, които информират,
образоват и развличат; актуализираните програмни стойности и параметри ще доведат
до уплътняване и стабилизиране на общия (политематичен) профил на програмата, до
повишаване на нейното качество и до мултиплициране на медийните послания на
информационното съдържание.
С оглед изложеното и след проведеното обсъждане СЕМ счита, че не са налице
пречки да допусне исканите промени.
Съгласно ТТРТД – чл.5, т.3 и т.4, за извършване на исканите промени операторът
дължи такса в размер на 2150.00 лв.
С оглед изложеното и на основание чл.32, ал.1, т.9 от Закона за радиото и
телевизията СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШИ:
I. Изменя индивидуална лицензия за радиодейност № 441-00271/ 11.01.2001г.,
притежавана от БЪЛГАРИЯ ОН ЕР ООД, ЕИК 130065275, както следва:
т.1.2 ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да предоставя за разпространение програма с
наименование “Радио Bulgaria on Air”;
т.1.5 ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ има право да създава и предоставя за разпространение
програма с общ(политематичен) профил.
т. 6. Лицензираният е длъжен да предоставя за разпространение:
6.1. Предавания с информационна насоченост, включително новини – не по-малко от 15
на сто от дневното програмно време;
6.2. Предавания с образователна насоченост – не по-малко от 10 на сто от
седмичното програмно време;
6.3. Предавания с културна насоченост – не по-малко от 3 на сто от седмичното
програмно време;
6.4. Предавания с развлекателна насоченост – не по-малко от 5 на сто от седмичното
програмно време;
6.5. Допълнителни услуги:
RDS; Уеб кастинг; Интернет страница на радиото; Радио онлайн.

Всички останали условия на индивидуална лицензия № 441-00271/ 11.01.2001 г.
остават непроменени.
II. За извършените промени по т. I. операторът БЪЛГАРИЯ ОН ЕР ООД, ЕИК
130065275,на основание чл.5, т.3 и т.4 от ТТРТД, следва да заплати такса в размер на 2
150.00 (две хиляди сто и петдесет) лв.
Таксата е платима в седемдневен срок от влизане в сила на решението по банков
път или в брой, в касата на СЕМ на адрес – гр. София, бул. Шипченски проход 69.
Банковата сметка на СЕМ е:

IBAN BG49 BNBG 9661 3000 178801
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ – ЦУ
Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в раздел Трети на Публичния
регистър на СЕМ
Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред
Върховния административен съд на Република България в 14– дневен срок от датата на
съобщаването
му.

ДОЦ. ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ

ИЗМЕНЕНИЕ
НА ИНДИВИДУАЛНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА РАДИОДЕЙНОСТ
№ 44100271/11.01.2001г.

На основание чл.32, ал.1 т.9 от ЗРТ и Решение на СЕМ № 184 от 08.09.2011 г. Съветът за
електронни медии ИЗМЕНЯ индивидуална лицензия за радиодейност № 441-00271/
11.01.2001 г. за създаване на радиопрограма на територията на град София, притежавана
от БЪЛГАРИЯ ОН ЕР ООД, както следва:
1.2. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да предостави за разпространение програма с
наименование “Радио Bulgaria on Air”.
.....................................................................................................
1.5. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ има право да създава и предоставя за разпространение програма
с общ (политематичен) профил.
.....................................................................................................
6. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ е длъжен да предоставя за разпространение:
6.1. Предавания с информационна насоченост, включително новини – не по-малко от 15
на сто от дневното програмно време;
6.2. Предавания с образователна насоченост – не по-малко от 10 на сто от седмичното
програмно време;
6.3. Предавания с културна насоченост – не по-малко от 3 на сто от седмичното
програмно време;
6.4. Предавания с развлекателна насоченост – не по-малко от 5 на сто от седмичното
програмно време;
6.5. Допълнителни услуги:
RDS; Уеб кастинг; Интернет страница на радиото; Радио онлайн
Останалите условия на индивидуална лицензия за радиодейност № 441-00271/
11.01.2001 г. остават непроменени.

ДОЦ. ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ

