Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-136
29 септември 2015г.
Съветът за електронни медии разгледа на заседание, проведенo на 29 септември
2015 г., заявление вх. № ЛРР-05-17-00-19/21.07.2015 г., допълнено с писма от 12.08. и
18.09.2015 г.
За да се произнесе Съветът взе предвид следното:
Българското национално радио подава заявление за издаване на лицензия за
доставяне на радиоуслуга с наименование „БНР - Радио Кърджали“, с регионален обхват –
област Кърджали, разпространение – чрез електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване.
Заявлението е разгледано на заседание, проведено 28 юли 2015 г. Поради
констатирани недостатъци в документацията, на доставчика е изпратено писмо с указания
за отстраняването им.
На заседание, проведено на 18 август, Съветът обсъжда допълнително
представените документи. С цел изясняване на всички факти и обстоятелства от значение
за случая е взето решение за провеждане на среща с Управителния съвет на БНР.
На 08.09.2015 г. членовете на УС на БНР представят пред СЕМ аргументите,
мотивирали решението за създаване на регионална програма за област Кърджали,
включително виждания и аргументи, свързани със съдържателната осигуреност на
програмата.
С оглед защита на обществения интерес и ефективното използване на
предоставения от Комисията за регулиране на съобщенията през 2012 г. на доставчика
ограничен честотен ресурс (90.0 MHz), на УС е препоръчано да развие програмната
концепция и поеме ангажимент за създаване на програма с продължителност 18 часа.
В изпълнение на направените указания, на 18 септември БНР представя допълнени
програмни, финансови, организационни и други документи, задължителни за
лицензионната процедура. Съгласно заявеното в тях, националният обществен доставчик
цели пълноценно удовлетворяване на информационните, културните, образователните и
развлекателните интереси на аудиторията, за която е предназначена услугата. Нейните
основни структурни елементи осигуряват програмни възможности за информиране,
отразяване и анализ на важни за региона и областта събития и процеси. В съответствие със
законовите изисквания към националните обществени оператори са проектирани и
разнообразни жанрови предавания с културна, образователна, познавателна, развлекателна
и др. насоченост.
Съветът за електронни медии - след като обсъди всички приложени лицензионни и
програмни документи – програмен проект, програмна концепция, програмен профил и
програмна схема, както и допълнителната информация, представена от УС на БНР на
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заседанията, проведени на 28 юли и 08 септември, установи, че те са в съответствие с
легалните дефиниции, разписани в ЗРТ (& 1, т.т. 28, 29, 30 и т.31 от ДР) и:
- очертават перспективата за развитие на заявената за лицензиране програма;
- представят насочеността, съдържанието и формата на реализация на конкретните
предавания;
- съдържат програмни характеристики, които гарантират обществения характер на
медията;
- аргументирано защитават информационната програмна политика;
- обосновават технологичното и финансовото развитие на регионалната медия, като част от
общото перспективно развитие на националния обществен оператор.
Програма “БНР- Радио Кърджали” е изцяло собствена продукция, реализирана с
професионалния, творческия, технологическия и финансовия потенциал на Българското
национално радио - част от неговото дългогодишно и утвърдено в практиката
многопрограмно развитие. В съдържателно отношение предвижда широк тематичен и
жанров диапазон, с новинарски емисии и предавания, които имат информационен,
обществено-политически, икономически, социален, културно-образователен и забавноразвлекателен характер. Водеща е бързата и обективна информация - приоритетно за
ставащото в региона и крайграничните зони на България. Коментарните и дискусионните
предавания са разработени аргументирано, с цел постигане на обективен анализ на
събитията и проблемите на региона и неговото пълноценно интегриране в националното и
европейското икономическо, социално и културно развитие.
Като неразделна част от обществения радиооператор - Българското национално
радио, „БНР - Радио Кърджали“ във всяко едно от новинарските и общественополитическите си предавания, ще спазва принципа за отразяване на различни идеи и
убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки Предвидени са възможности
за активна двупосочна връзка с аудиторията. Заявените концептуално и разработени
конкретно предавания и рубрики са основание за балансирано удовлетворяване на
интересите, очакванията и потребностите на слушателите. Програмата се отнася с еднакво
внимание към всички социални кръгове и етнически групи, от които се формира нейната
аудитория, вкл. и тези от тях, които са в неравностойно обществено положение.
Темповете на развитие на програмата през годините са: 2016 г. - продължителност 3
часа, 2017 г. – 6 часа, 2018 г. – 12 часа, 2019 г. – до 18 часа. През останалата част на
денонощието, с цел ефективно използване на предоставения честотен ресурс, доставчикът
ще комутира (разпространяваната и към настоящия момент на честота 90.0 MHz) програма
„Радио България“ (турски език), за която притежава индивидуална лицензия за доставяне
на радиоуслуга № 1-063-02, както и програма „Хоризонт“, съгласно индивидуална
лицензия № 1-063-01–01.
С оглед изложеното и като взе предвид, че Българското национално радио е
национален обществен радиооператор, задължен да създава национални и регионални
програми, че законът въвежда облекчен режим за издаване на лицензии за радиодейност на
БНР (чл. 105, ал. 3 от ЗРТ), както и гарантира разпространението на програмите му на
цялата територия на страната (чл. 44, ал. 2 от ЗРТ), Съветът за електронни медии намира,
че не са налице пречки да бъде издадена лицензия за доставяне на радиоуслуга чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване.
Съгласно чл. 4, т. 2 от Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност, за
първоначално издаване на индивидуална лицензия се дължи такса в размер на 3000 лв.
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На основание чл. 32, ал. 1, т. 9, във връзка с чл. 105, ал. 3, чл. 32, ал. 1, т. 16 и чл.
125к от Закона за радиото и телевизията и чл. 4, т. 2 от ТТРТД, СЪВЕТЪТ ЗА
ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШИ
І. ИЗДАВА на БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, ЕИК 000672343
индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга с наименование „БНР - Радио
Кърджали“, с общ (политематичен) профил, регионален обхват на разпространение – за
територията на област Кърджали. Дневната продължителност на програмата е 18 часа,
която ще бъде достигната постепенно, стартирайки през 2016 г. с 3 часа, 2017 г. – 6 часа,
2018 г. – 12 часа и 2019 г. – до 18 часа. Начална дата на разпространение – 01.01.2016 г.
Лицензията е със срок 15 години.
Българското национално радио ще осъществява дейността си като обществен
оператор.
ІІ. БНР да заплати първоначална лицензионна такса в размер на 3000 (три хиляди)
лв., платима в седемдневен срок от влизане в сила на решението в брой на касата в
административната сграда на СЕМ, находяща се в гр. София, бул. Шипченски проход №
69 или по банков път.
Банковата сметка на СЕМ е:
IBAN BG49BNBG96613000178801
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ ЦУ
ІІІ. Настъпилите обстоятелства да бъдат вписани в трети раздел на Публичния
регистър на СЕМ.
Да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд чрез Съвета
за електронни медии в 14-дневен срок от датата на съобщаването му.

ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
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