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ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИИ ЗА ДОСТАВЯНЕ НА РАДИОУСЛУГИ  

ЧРЕЗ НАЗЕМНО АНАЛОГОВО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ 

 

 

I. Правно основание 

 

- чл. 116 и сл. от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ); 

 

- Правилник за организиране и провеждане на конкурси от Съвета за електронни 

медии за лицензиране на радиооператори, разпространяващи своите програми чрез 

наземно аналогово радиоразпръскване. 

 

II. Процедура по предоставяне на административната услуга, изисквания и 

необходими документи 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) взема решение за откриване на конкурс или 

конкурси съобразно информация, предоставена от Комисията за регулиране на 

съобщенията (КРС) за наличен свободен радиочестотен спектър. Решението се обнародва с 

ДВ. 

Кандидатите закупуват в посочения в решението срок книжа и документи. 

Заявлението за участие в конкурсната процедура се попълва по образец. Към него се 

прилагат следните документи: 

1. учредителен акт 

2. удостоверение за търговска регистрация или документи, удостоверяващи 

създаването на юридическото лице, издадени не по-рано от един месец преди 

датата на подаване на заявлението; 

3. удостоверение за актуално състояние, а чуждестранните лица - съответния 

документ, издадени не по-рано от един месец преди датата на подаване на 

заявлението; 

4. предложение за способ на разпространение на програмите; 

5. декларация по чл. 108 от ЗРТ; 

6. декларация, че не са налице обстоятелства по чл. 105, ал. 4 от ЗРТ; 

7. доказателства за финансовите възможности за изпълнение на дейността; 

8. програмен проект, програмна концепция, програмен профил, програмна схема, 

списък на допълнителни радио- и телевизионни услуги; 

9. предварителни договори за отстъпени авторски права за защитени произведения в 

програмата и за отстъпени сродни права за предоставяне за разпространение на 

чужди програми. 

10. документи, доказващи произхода на капитала за последните три години, 

включително заверен финансов отчет, считано от датата на подаване на 

документите; 

11. документи, удостоверяващи структурата на капитала и разпределението на 

собствеността в него; 

12. списък на медийните предприятия, в които са акционери или съдружници. 

13. лого на хартиен и магнитен носител (в случай, че има). 

14. предварителен технически проект за използване на налични и/или нови електронни 

съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване, съобразен с 

конкурсните книжа; 

15. проект на бизнесплан за осъществяване на дейността; 



2 

 

16. декларация за опазване на поверителността на информацията, която се съдържа в 

конкурсните книжа; 

17. доказателствени документи за заплатени конкурсни книжа; 

18. такса за разглеждане на документите; 

19. други документи, свързани с конкурсната процедура. 

 

Кандидатите подават в срока, посочен в решението за обявяване на конкурс, 

заявлението за участие и приложенията към него в писмен вид на български език - лично 

или чрез упълномощено по надлежния ред лице. 

Образецът на заявление е достъпен на интернет страницата на Съвета – www.cem.bg , 

раздел Лицензиране и регистриране, подраздел Документи за лицензиране за аналогово 

радиоразпръскване.   

СЕМ не изисква предоставяне на информация или документи, които са налични в СЕМ 

или в друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство.  

 

След изтичане на срока за подаване на заявленията, Техническа комисия извършва 

преглед на редовността на документите. 

При констатиране на несъответствия или пропуски в представената документация, 

Съветът дава на заявителя писмени указания за отстраняването им в 7-дневен срок. Срокът 

започва да тече от датата на уведомяването. Уведомяването се извършва по предвидения в 

Административнопроцесуалния кодекс ред.  

Документация с неотстранени в 7-дневния срок пропуски или недостатъци не се 

разглежда. 

 

На основание на чл.116в, ал. 1 от ЗРТ СЕМ определя състав на Експертна комисия (ЕК) 

за провеждане на конкурса. ЕК се състои от трима членове на Съвета за електронни медии 

и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията. 

Експертната комисия оценява всички кандидати, чиито документи са допуснати до 

разглеждане. След изчисляване на окончателната комплексна оценка за всички кандидати, 

допуснати до участие в конкурса и получили най-малко 25 (двадесет и пет) точки при 

комплексната оценка, Експертната комисия изготвя доклад. 

 

Съветът за електронни медии на основание на конкурсните документи, критериите за 

оценяване, доклада на Експертната комисия и комплексната оценка за най-пълно 

удовлетворяване на конкурсните изисквания класира кандидатите. 

В резултат на направеното индивидуално класиране СЕМ взема решение за издаване на 

лицензия за радиодейност и на разрешение за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения 

чрез налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 

радиоразпръскване от Комисията за регулиране на съобщенията, на  кандидата, класиран 

на първо място. 

В 3-дневен срок от влизане на решението в сила СЕМ уведомява КРС.  

В 10-дневен срок от влизане на решението в сила Съветът издава лицензия за радио- 

или телевизионна дейност. 

 

Решението за класиране на кандидатите и за издаване на лицензия се публикува на 

интернет страницата на СЕМ и се съобщава на заинтересованите лица чрез лицензиран 

пощенски оператор.  
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Лицето, на което се издава лицензия, може да заяви получаването й на място, на адреса 

на управление на СЕМ – гр. София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, чрез лицензиран 

пощенски оператор или по електронен път. 

  

Решението за класиране на кандидатите и за издаване на лицензия подлежи на 

обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му чрез Съвета за електронни 

медии пред Административен съд – София област. 

 

III. Такси 

 

За участие в конкурс, заинтересованото лице закупува конкурсни книжа и документи. 

Цената се определя с решение (по протокол) на СЕМ и се обявява на интернет страницата. 

За разглеждане на документите, както и за издаване на лицензия се заплащат такси, 

съгласно чл. 4 от Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност. 

 

Таксите се заплащат по банков път или в касата на СЕМ на адрес: град София, бул. 

Шипченски проход” № 69, ет. 6. 

Банковата сметка е: 

IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01   

BIC BNBGBGSD   

Банка БНБ – ЦУ 

 

IV. Срок на действие 

 

Лицензиите се издават за срок от 15 години.  

Срокът на разрешението, издадено от КРС и на лицензията, издадена от СЕМ е еднакъв. 


