
1 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-19 

12 февруари 2019 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 12.02.2019 г., 

разгледа заявление с вх. № ЛРР-05-20-00-3/15.01.2019 г., допълнено с писмо от 

05.02.2019 г.  

Заявлението е подадено от Община Плевен и съдържа искане за изменение на 

Индивидуална лицензия № 1-059-01-01 за доставяне на радиоуслуга на територията на 

гр. Плевен, честота 107.6 MHz, свързано с наименованието на услугата от „РАДИО 

ПЛЕВЕН” на “РАДИО 1”, на програмния профил, формат и програмни характеристики.  

 При положително решение по предходните искания Община Плевен моли СЕМ да 

даде съгласие за изменение на RDS кода на програмата в разрешение № 01538/16.07.2009 

от 8063 на 8381.  

 Община Плевен притежава Индивидуална лицензия № 1-059-01 за доставяне на 

радиоуслуга „РАДИО ПЛЕВЕН” на територията на гр. Плевен, честота 107.6 MHz. 

Срокът на действие на лицензията е 25 години, считано от 26.07.2001 г. 

В съответствие със Становище на СЕМ относно общи изисквания за изменения на 

параметрите на лицензиите за радио- и телевизионна дейност, заявителят е приложил 

доказателства за правата върху марката, концептуално виждане за развитие на дейността и 

програмна схема. 

 Съветът приема мотивите на доставчика да създава програма с наименование 

„Радио 1”, която да се разпространява в град Плевен. Марката „Радио 1” е утвърдена на 

медийния пазар и очакванията са да доведе до привличане на нови потребители на 

услугата. Предвидени са предавания с информационна, образователна, културна и 

развлекателна насоченост, разположени в програмната схема с определени времеви обеми 

и организирани в ежедневен програмен прозорец. По този начин доставчикът създава 

програмни предпоставки за собствен, отличаващ се стил на реализация, ориентирана към 

местната радиоаудитория на град Плевен.  

Съветът като разгледа и обсъди така представените документи установи, че същите 

отговарят на разпоредбите на закона, не са налице пречки за извършване на изменение на 

лицензията, и искането на заявителя може да бъде допуснато.  

С оглед изрично направеното искане от Община Плевен за произнасяне по 

изменение на RDS кода на програмата в разрешението за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 

съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване, 

СЕМ като взе предвид разпоредбата на чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения 

(ЗЕС), намира, с цел процесуална икономия, че няма пречки да даде съгласие за промяната 

му в настоящото производство.  

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и 

телевизията и чл. 5, т. 3 и т. 4 от Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност, 
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Р Е Ш И: 

 

 I. ИЗМЕНЯ общите условия на Индивидуална лицензия 1-059-01, издадена на 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ЕИК 000413974, както следва:  
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ИЗМЕНЯ т. 3, която добива следната редакция:  

3.1 ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслуга с наименование РАДИО 1. 

3.3. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ доставя радиоуслугата по т. 3.1 със СПЕЦИАЛИЗИРАН 

ПРОГРАМЕН ПРОФИЛ. Програмата, която създава е насочена към аудитория над 35 

години.  

3.4. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ реализира радиоуслугата по т. 3.1., във формат музикален – хит, 

поп, рок. 

ИЗМЕНЯ т. 5.1, която добива следната редакция::  

5.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата, включвайки в 

съдържанието на програмата, съобразно нейната специализация по т. 3.3 следните 

програмни елементи:  

5.1.1. Предавания с информационна насоченост – не по-малко от 1 на сто от седмичното 

програмно време.  

5.1.2. Предавания с образователна насоченост – не по-малко от 0,2 на сто от седмичното 

програмно време.  

5.1.3. Предавания с културна насоченост – не по-малко от 0,2 на сто от седмичното 

програмно време.  

5.1.4. Предавания с развлекателна насоченост – не по-малко от 1 на сто от седмичното 

програмно време.  

 В специалните условия на Индивидуална лицензия 1-059-01-01 изменя 

наименованието на услугата от РАДИО ПЛЕВЕН на РАДИО 1. 

 

ІІ. На основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от ЗРТ, във връзка с чл. 30, т. 12 от ЗЕС, не 

възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона 

за електронните съобщения, да измени RDS кода на програмата в разрешение № 

01538/16.07.2009 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на Плевен, 

честота 107.6 MHz, както следва: 8381 

. 

ІII. ОПРЕДЕЛЯ заплащане на такса в размер общо на 2 150 лв. (две хиляди сто и 

петдесет) – 150.00 лв. (сто и петдесет лева) за изменение на наименованието на 

програмата и 2000 лв. (две хиляди) за изменение на профила и програмните 

характеристики. Таксата се заплаща в седемдневен срок от влизане в сила на решението 

по банков път или в касата на СЕМ на адрес: гр. София, бул. ”Шипченски проход” № 69.  

  

Банковата сметка е:  

IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01; BIC BNBGBGSD Банка БНБ – ЦУ  

 

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ.  

Да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията за извършената 

промяна.  

Решението подлежи на обжалване чрез СЕМ пред Административен съд – София 

област в 14-дневен срок от датата на съобщаването му.  

 

 

 

 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 


