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Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-105 
 

02 октомври 2019 г. 

 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) разгледа на заседание, проведено на 

02.10.2019 г., заявление с вх. № ЛРР-05 20-00-40/ 27.09.2019 г.  

Заявлението е подадено от Радио и телевизия Сити ЕООД, ЕИК 121804856, 

представлявано от Николай Янчовичин – управител и съдържа искане за удължаване 

срока на притежаваната от дружеството Индивидуална лицензия № 1-018-01-04.  

Радио и телевизия Сити ЕООД притежава Индивидуални лицензии № 1-018-01 за 

доставяне на радиоуслуга с наименование РАДИО СИТИ, със специализиран профил – 

за аудитория до 30 години, формат CHR (за фоново слушане), 24-часова дневна 

продължителност, способ за разпространение – чрез мрежи за наземно аналогово 

радиоразпръскване с местен териториален обхват. Програмата се разпространява на 

територията на градовете Кюстендил, Русе, Велико Търново, Ловеч, София, 

Благоевград, Пловдив, Варна, Пазарджик, Симитли, Кресна, Балчик и Бобошево. 

Индивидуална лицензия № 1-018-01-04 за град Ловеч, честота 87.6 MHz, е издадена на 

10.06.2008 г. след проведен, на основание чл. 116 и сл. от Закона за радиото и 

телевизията, конкурс. Срокът на действието ѝ е 12 години. Дружеството притежава и 

Разрешение № 00861/2008 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 град 

Ловеч.  

Съгласно чл. 109 от ЗРТ, срокът на лицензията може да бъде продължен с 

решение на СЕМ по искане на лицензирания, като общата му продължителност не може 

да надвишава 25 години. Срокът на разрешението 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 трябва да отговаря на срока на лицензията по ЗРТ. Чл. 125 

от закона определя, че не по-късно от шест месеца преди изтичането на срока, 

лицензиантът следва да заяви намерение за продължаване на лицензията. Други условия 

законът не предвижда.  

Съветът, като взе предвид, че програма РАДИО СИТИ се е утвърдила на 

регионалния пазар, има лоялна аудитория, чиито вкусове, интереси и предпочитания се 

стреми да задоволи; както и че медията покрива разнообразните потребности от музика, 

информация и забавление; инициира и участва активно в редица обществени кампании, 

намира, че не са налице пречки да бъде удовлетворено искането. 

Съгласно ТТРТД – чл. 5, т. 4, за удължаване срока на лицензия се дължи 

заплащане на такса в размер на 2000 лв. 

С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 9  във връзка с чл. 109, ал. 1 и 

ал. 2, връзка с чл. 125 от Закона за радиото и телевизията, връзка с чл. 30, т. 12 от Закона 

за електронните съобщения и чл. 5, т. 4 от Тарифата за таксите за радио и телевизионна 

дейност, Съветът за електронни медии 
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Р Е Ш И: 

 

I. ИЗМЕНЯ Индивидуална лицензия за радиодейност № 1-018-01-04 за град 

Ловеч, притежавана от Радио и телевизия Сити ЕООД, ЕИК 121804856, като 

разпоредбата относно срока добива следната редакция: 

“Срокът на лицензията е 25 години, считано от 10.06.2008 г.”  

 

II. ОПРЕДЕЛЯ такса в размер на 2000 (две хиляди) лева, платима в седемдневен 

срок от влизане в сила на решението.  

Банковата сметка на СЕМ е:  

IBAN: BG49 BNBG 9661 3000 1788 01  

BIC: BNBGBGSD  

Банка: БНБ – ЦУ  

 

III. УВЕДОМЯВА Комисията за регулиране на съобщенията, че при спазване 

изискванията на Закона за електронните съобщения, следва да измени издаденото на 

Радио и телевизия Сити ЕООД Разрешение № 00861/2008 г. 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 за територията на гр. Ловеч.  

 

Възлага на служителите от СА НЛРПР да отразят промените в раздел Трети на 

Публичния регистър на СЕМ.  

 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

Административен съд – София област в четиринадесет дневен срок от уведомяването.  

 

 

 

 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 

 


