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Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-81 
 

09 юли 2019 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на  09.07.2019 г., 

обсъди откриването на процедури по чл. 116 от Закона за радиото и телевизия по инициатива 

на органа.  

Съветът като взе предвид, че към настоящия момент в девет града осъществяват 

радиодейност лица по § 9а от ПЗР на ЗРТ, намира за целесъобразно да бъде преодоляна 

допусната от закона временна търпимост, като поетапно бъдат проведени конкурси за 

издаване на лицензии. 

С оглед горното, СЕМ реши да открие по своя инициатива процедури за три населени 

места – гр. Златица, гр. Трявна и гр. Карлово и да изиска от Комисията за регулиране на 

съобщенията да предостави информация относно техническите параметри, необходими за 

наземно аналогово радиоразпръскване. 

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 13 и чл. 116, ал. 2 от Закона за 

радиото и телевизията Съветът за електронни медии 

 

Р Е Ш И 

 

І. ОТКРИВА процедура за провеждане на конкурс за издаване на индивидуална 

лицензия за осъществяване на радиодейност чрез ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/ или нови 

електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Златица, 

област София.  

ИЗИСКВА от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно 

техническите параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване за 

радиопрограма за град Златица, област София включително свободните радиочестоти, 

допустими мощности на излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима 

техническа информация.  

 

ІІ. ОТКРИВА процедура за провеждане на конкурс за издаване на индивидуална 

лицензия за осъществяване на радиодейност чрез ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/ или нови 

електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Трявна, 

област Габрово. 

ИЗИСКВА от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно 

техническите параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване за 

радиопрограма за град Трявна, област Габрово включително свободните радиочестоти, 

допустими мощности на излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима 

техническа информация.  
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ІІІ. ОТКРИВА процедура за провеждане на конкурс за издаване на индивидуална 

лицензия за осъществяване на радиодейност чрез ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/ или нови 

електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Карлово, 

област Пловдив.  

ИЗИСКВА от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно 

техническите параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване за 

радиопрограма за град Карлово, област Пловдив, включително свободните радиочестоти, 

допустими мощности на излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима 

техническа информация.  

 

 

 

 

 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 

 

 


