ИНДИВИДУАЛНА ЛИЦЕНЗИЯ №

от 201Х г.

издадена на “ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ” ХХХХ

На основание чл. 32, ал.1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията във връзка с
параграф 93 от ПЗР към ЗИД на Закона за радиото и телевизията и Решение №
…………… от ……………….. г., Съветът за електронни медии (СЕМ), наричан понататък ЛИЦЕНЗИРАЩИЯ, издава настоящата лицензия на:

''XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'' XXXX
ЕИК ………………………
със седалище: град ……………….., . …………………..
адрес на управление: …………………………………….
представлявано от: ......................................................

наричано по-нататък ЛИЦЕНЗИРАНИЯ.

1. ПРЕДМЕТ НА ЛИЦЕНЗИЯТА
1.1. Лицензията се издава за доставяне на радиоуслуга: радиопредавания за
информиране, забавление или образоване на широката общественост чрез
електронни съобщителни мрежи по смисъла на Закона за електронните съобщения.
1.2. Лицензията се издава за доставяне на медийна услуга за едновременно слушане
на предавания въз основа на програмна схема (линейна медийна услуга)
1.3. Лицензираният доставя услугата по т.1.1, като ТЪРГОВСКИ ДОСТАВЧИК на
медийни услуги, спазвайки разпоредбите на Закона за радиото и телевизията.
1.4. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ доставя радиоуслугата по наземен аналогов път в некодиран

вид.

2. ПРИНЦИПИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОДЕЙНОСТТА
2.1 При осъществяването на дейността ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се ръководи от следните
принципи:
2.1.1.

гарантиране на правото на свободно изразяване на мнение;

2.1.2.

гарантиране на правото на информация;

2.1.3.

запазване на тайната на източника на информация;

2.1.4.

защита на личната неприкосновеност на гражданите;

2.1.5.

съхраняване на чистотата на българския език.

2.1.6.

точно и нетенденциозно използване на получената информация;
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недопускане на предавания, внушаващи нетърпимост между гражданите;

2.1.8. недопускане на предавания, които противоречат на добрите нрави,
особено ако съдържат порнография, възхваляват или оневиняват жестокост или
насилие или подбуждат към ненавист въз основа на расов, полов, религиозен или
национален признак;
2.1.9. недопускане на създаването или предоставянето за разпространение на
предавания в нарушение на принципите на чл. 10 от ЗРТ и на предавания, внушаващи
национална, политическа, етническа, религиозна и расова нетърпимост, възхваляващи
или оневиняващи жестокост или насилие или насочени към увреждане на
физическото, умственото и моралното развитие на децата; изискванията в защита на
децата не се отнасят до предавания, които се разпространяват между 23,00 и 6,00
часа и са ясно обозначени чрез предхождащ ги звуков сигнал;
2.1.10. гарантиране на правото на отговор
2.1.11. гарантиране на авторските и сродни права;
2.2 При осъществяване дейността ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ е длъжен да спазва следните
изисквания:
2.2.1.

насърчаване използването на европейски произведения в предаванията;

2.2.2.
лицензираният поема ангажимент при осъществяването на дейността да
прилага регламентирана и организирана система за събиране, съхраняване и
анализ на слушателските жалби, мнения, сигнали, оплаквания, идеи и
предложения. Архивирани в база данни изразените от слушателите позиции да
бъдат систематизирани и публикувани един път годишно на интернетстраницата
на доставчика
и
предоставяни
на специализирани
и
заинтересовани органи като: Съвета за електронни медии, Комисията за защита
на потребителите и на проявили интерес неправителствени формации."

2.2.3.
предоставяне на информация за дейността си в предвидените от ЗРТ
случаи;
2.2.4.
осигуряване на достъп на други радио- и телевизионни оператори за
информационно отразяване на значими събития, за които операторът
притежава изключителни права;
2.2.5.
осъществяване на запис на програмата по т. 1.1 и съхраняване на
записите в продължение на три месеца, считано от датата на предаването, или
до приключване на делото в случаите по чл.14, ал.2 от ЗРТ.

3. УСЛОВИЯ НА ЛИЦЕНЗИЯТА
3.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата с наименование на
програмата ………………………...
3.2. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата, индивидуализирана
по уникален начин със звуков сигнал на всеки кръгъл час, с изключение на случаите,
когато това би нарушило цялостния облик или качеството на услугата (програмата) или
авторските права.
3.3. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ доставя радиоуслугата по чл.1.1, в СПЕЦИАЛИЗИРАН
ПРОГРАМЕН ПРОФИЛ. Програмата, която създава е за аудитория .....................
3.4 Лицензираният създава радио програмата по т.3.1, във формат – ....................
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3.5 ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата, ежедневно, с
продължителност 24 часа.
4. СРОК
Срокът на лицензията е ............години считано от ...................
5. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ЛИЦЕНЗИЯТА
ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ предоставя радиоуслугата по т. 1.3 за територията на ...................
на честота ...............MHz, и зона на обслужване, определена в съответното
Разрешение, издадено от Комисията за регулиране на съобщенията по реда на ЗРТ и
ЗЕС.
ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ доставя радиоуслугата по т.1.3 и на територията на други населени
места, за които има издадено Разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни
съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване, издадено от КРС. В тези случай ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ доставя
програмата под обща търговска марка и предвижда възможност да включва в нея и
програмни елементи - пряко и/или на запис, насочени към регионалната аудитория в
териториалния обхват в случай на приоритетност на тематиката.

6. ПРОГРАМНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
6.1 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:
6.1.1 Предавания с информационна насоченост – не
дневното програмно време
6.1.2 Предавания с образователна насоченост – не
седмичното програмно време
6.1.3. Предавания с културна насоченост – не по-малко
програмно време
6.1.4. Предавания с развлекателна насоченост – не
седмичното програмно време

по-малко от ...... на сто от
по-малко от ..... на сто от
от ..... на сто от седмичното
по-малко от .... на сто от

6.2. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да стартира заявената радиопрограма не покъсно от 1 месец от издаването на лицензията.
6.3. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава 50 % от заявените програмни ангажименти да
бъдат въведени в радиопрограмата не по-късно от 6 месеца след стартирането й.
6.4. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да реализира пълния обем заявени програмни
ангажименти не по-късно от 12 месеца след стартирането на радиопрограмата.
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7. ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
7.1 ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да ангажира за създаване на радиопрограма
служители с необходимото образование и квалификация, като е длъжен да осигурява
тяхната квалификация и преквалификация.
7.2 ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ е длъжен да се съобразява с правилата за професионално
саморегулиране, приети от ангажираните по трудов или по граждански договор лица,
за създаване на радиопрограма в съответствие с изискванията на чл.11 от ЗРТ.
7.3 ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да гарантират изпълнението на чл.11 от ЗРТ и
които да следят за спазването на поетите ангажименти относно гарантиране на
етичните правила и професионалните стандарти за работа в медията с цел защита
интересите на аудиторията и потребителите на услугата.
8. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
За осигуряване качеството на радиоуслугата, както и за гарантиране защита на
потребителите, ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да използва за производство на
програмата, технически мощности и стандарти в съответствие с изискванията на БДС
и международните радио стандарти.
9. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
9.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава при поискване от СЕМ да предоставя материали
отнасящи се до радиодейността му и информация, свързани с надзора по спазването
на ЗРТ и Публичния регистър, поддържан от СЕМ.
9.2. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ уведомява СЕМ за всички промени в регистрацията му в
търговския регистър, както и за всички промени в елементите на идентификация на
оператора като юридическо лице и на радиоуслугата (заявения звуков сигнал)
съгласно тази лицензия, в 14 дневен срок от вписването /настъпването/ на
съответните обстоятелства.
9.3. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да предоставя на СЕМ до 31 март информация
за лицензираната дейност по образец, одобрен от СЕМ за предходната календарна
година;
10. ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЛИЦЕНЗИЯТА
Срокът на лицензията се продължава по реда на Раздел III, чл. 125 на Закона за радио
и телевизия
11. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯТА
11.1. Лицензията се изменя с мотивирано решение на СЕМ:
11.1.1. по инициатива на ЛИЦЕНЗИРАНИЯ с мотивирано искане, съобразено с
Общите изисквания на Съвета, за изменение на условията на лицензията, като
ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ няма право да извършва никаква дейност в отклонение от
условията по лицензията преди влизането в сила на изменението й;
11.2. по инициатива на СЕМ във връзка с изменение на действащи нормативни актове
или при констатирани нарушения, които не са основание за прекратяването й.
11.3. СЕМ разглежда искането и след преценка на основателността му постановява
решение за изменение или отказ за изменение на лицензията.
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11.4. Решенията на СЕМ подлежат на обжалване по реда, предвиден в ЗРТ.
11.5. Лицензията се прекратява:
11.5.1. с изтичането на срока й;
11.5.2. при прекратяване на юридическото лице или смърт на физическото лице
– едноличен търговец;
11.5.3. предсрочно по искане на ЛИЦЕНЗИРАНИЯ;
11.5.4. с отнемането й.
11.5.5. с изтичане на срока на лицензията и при липса на искане за
продължаването и.
11.5.6.
11.6. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ може да иска предсрочното прекратяване на лицензията в
случаите, когато прецени, че не отговаря на лицензионните условия или не може да
изпълнява задълженията си по нея.
11.7. Лицензията се отнема от СЕМ, в случаите посочени в чл.122 на ЗРТ.
11.8. Отнемането на лицензията се извършва от СЕМ с мотивирано решение. Отнемането се
извършва след отправяне на писмено предупреждение с определен срок за отстраняване на
нарушението. Отнемането става във всички случаи след налагане на две имуществени
санкции за едно и също нарушение.
11.9. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ няма право да осъществява лицензираната дейност след влизането в
сила на решението на СЕМ за прекратяване или отнемане на лицензията.
11.10. С решението за отнемане се определя срок, в който лицето не може да се кандидатира
за нова лицензия и който не може да е по-малък от две години.
12. ОГРАНИЧЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ няма право да променя условията по т.3.3 от лицензията - през
първите две години от издаването й.
13. РАЗМЕР НА ЛИЦЕНЗИОННИТЕ ТАКСИ. СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
13.1 ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ заплаща съответните такси предвидени в Тарифа за таксите
за радио- и телевизионна дейност.
13.2 Лицензионните такси се заплащат с платежно нареждане по банковата сметка на
ЛИЦЕНЗИРАЩИЯ, известна на ЛИЦЕНЗИРАНИЯ.
13.3 За всяко забавяне на плащанията се начислява лихва върху дължимата сума
съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

_________________________________________________________________________

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
/доц. Георги Лозанов/
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