
С П И С Ъ К  НА  У С Л У Г И Т Е,  

 

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ 

  

  

1. Издава, изменя, прехвърля и прекратява индивидуални лицензии за доставяне на 

радиоуслуги, предназначени за разпространение чрез налични и/или нови електронни 

съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване. 

2. Изисква (вкл. по искане на заинтересовано лице) от Комисията за регулиране на 

съобщенията  информация относно техническите параметри, необходими за наземно 

аналогово радиоразпръскване на радио- и телевизионни програми за посочени 

населено място, регион или за цялата територия на Република България, включително 

свободни радиочестоти, допустими мощности на излъчване, възможни точки на 

излъчване, както и друга необходима техническа информация. 

3. Издава, изменя, прехвърля и прекратява индивидуални лицензии за доставяне на радио- 

или аудио-визуални услуги, които имат право да бъдат разпространявани от 

предприятие, получило разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез 

мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване с национален и/или регионален обхват; 

4. Извършва регистрации на радио- и телевизионни програми, изменя и заличава 

регистрация и издава удостоверения за регистрация. 

5. Вписва доставчиците на линейни медийни услуги и доставяните от тях услуги в раздел 

първи и трети на публичния регистър по чл. 125к от Закона за радиото и телевизията. 

Изменя и заличава вписани обстоятелства. 

6. Вписва лицата, които имат намерение да осъществяват медийни услуги по заявка в 

раздел четвърти на публичния регистър по чл. 125к от Закона за радиото и телевизията. 

Изменя и заличава вписани обстоятелства. 

7. Вписва чуждестранните програми, които могат да бъдат разпространявани на 

територията на Р България в раздел втори на публичния регистър по чл. 125к от Закона 

за радиото и телевизията. Изменя и заличава вписани обстоятелства. 

8. Вписва предприятията, разпространяващи български и чуждестранни програми, както 

и данни за разпространяваните програми, в раздел пети на публичния регистър по чл. 

125к от Закона за радиото и телевизията. Изменя и заличава вписани обстоятелства. 

9. Предоставя дубликати на документи, издадени от СЕМ. 

10. Предоставя копия от документи, издадени от СЕМ. 

11. Разглежда искания за достъп до обществена информация по реда на Закона за достъп 

до обществена информация (ЗДОИ). 

12. Други услуги, когато в закон е предвидено предоставянето им от СЕМ.  

 


