Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-2
09 януари 2014 г.
Съветът за електронни медии на свое редовно заседание, проведено на
09.01.2014 г. разгледа писмо с вх. № 029-4 (12)/ 17.12.2013 г. от Община Бургас относно
наименованието на радиоуслугата, която ще бъде доставяна на територията на град
Бургас.
След проведен по реда на чл. 116 и сл. от ЗРТ конкурс и на основание влязло в
сила Решение 104/24.04.2012 г., Съветът на 17.12.2013 г. издаде индивидуална
лицензия на Община Бургас. В хода на административното производство, на 04.05.2012
г., общината е уведомена, че е налице сходство в наименованието на радиопрограмата,
която ще създава – „Радиото на Бургас”, с тази на Българското национално радио –
„Радио Бургас”.
С писмото, постъпило на 17.12.2013 г., Община Бургас прави уточнение, че
програмата й ще е с наименование „Гласът на Бургас”.
Съветът след проведените разисквания, като взе предвид, че заявената промяна в
наименованието на радиоуслугата е в интерес на аудиторията, за която няма да
възникват съмнения относно радиоуслуга и нейния доставчик, намира, че изменението
е допустимо.
С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал.1, т. 9 и т.16 от Закона за радиото и
телевизията и чл. 5, т. 3 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност,
СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
Р Е Ш И:
ИЗМЕНЯ Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № ЛРР-01-1069-01, издадена на Община Бургас, като навсякъде в лицензията наименованието на
програмата се променя от „Радиото на Бургас” на „Гласът на Бургас”.
На основание чл. 5, т. 3 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност,
определя заплащане на такса в размер на 150 (сто и петдесет) лева. Таксата е платима в
7-дневен срок от влизане в сила на решението в брой – в касата на СЕМ или по банков
път.
Длъжностни лица на Съвета да впишат промените в Публичния регистър на
СЕМ.
Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред
Върховния административен съд в 14 – дневен срок от уведомяването.
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