Р Е Ш Е Н И Е № 111
21 юни 2011 г.

Съветът за електронни медии разгледа на свое заседание, проведено на 21 юни 2011 г.
заявление с вх. № 20-00-46/ 31.03.2011 г. и заявление с вх. 20-00-84/13.06.2011г., допълнено с
писмо от 20.06.2011 г.
Заявленията са подадени от Сигнал Плюс ЕООД, ЕИК 831399203 и съдържат искане за
изменение на т.1.2, т.1.5 и т.6 на индивидуална лицензия за радиодейност № 321-00017/
09.03.2000 г. и по-конкретно: наименованието на програмата от “Радио Сигнал Плюс” да се
промени на “Дарик 18”; профилът - от специализиран профил – културно - музикален да се
промени на специализиран профил – музикален, за младежка аудитория; в т. 6 - програмни
характеристики, да отпаднат т.т.6,3, 6.4, 6.5, 6.6 и т.6.7; т.6.2 да добие редакция - предавания с
информационна насоченост – не по-малко от 5 на сто от общото годишно време; т.6.9 да
стане - предавания с развлекателна насоченост - не по-малко от 5 на сто от общото годишно
време; да бъде добавена нова точка - допълнителни услуги: Онлайн радио; Уеб кастинг;
Интернет страница на радиото; RDS.
Kъм заявленията са приложени всички изискуеми документи, удостоверяващи
особените изисквания на закона – мотивирано искане, представящо съдържателната
осигуреност на програмата с оглед изменението на профила; програмна схема, удостоверение
за актуално състояние, извлечение от договор между Дарик Радио АД и Сигнал плюс ЕООД
за предоставяне на неизключително право на ползване на марката DARIK, както и документ
за платена такса, съгласно ТТРТД.
След като разгледа представените документи Съветът прие следното:
Сигнал Плюс ЕООД е лицензиран радиооператор, който по силата на
притежаваната лицензия създава и разпространява програма с наименование “Радио
Сигнал Плюс“ с териториален обхват – област София, профил – специализиран – културномузикален, продължителност – 24 часа. Лицензията е със срок от 25 години, считано от
датата на издаването й.
Мотивите на оператора за промяна на наименованието на програмата на „Дарик 18”,
са свързани с проведено проучване на радиоаудиторията в региона, в резултат на което се е
наложил извода, че аудиторията има очаквания за появата на нов формат радиостанция, която
да задоволи интересите на слушателите в региона. Тя следва да бъде основно предназначена
за аудиторията на възраст 12-24 години. Новото наименование “Дарик 18” е избрано от една
страна с цел да бъде използван силния бранд на Дарик радио като носител на задълбочена
музикално- информационна програма, радваща се на широко доверие сред аудиторията. От
друга страна - цифрата “18” – показва насочеността на новата радиопрограма към младите
хора и стремежът на радиото по ненатрапчив и приятен начин да припомня на слушателите
си за отговорностите, които ги чакат при навършване на тази ключова възраст.

Мотивите за промяна на профила са свързани с целта, която си поставя екипът програмата да отговаря на интересите на аудиторията, да бъде адекватна и модерна; да
представя тип музика, изключително популярен в Европа и Северна Америка - съвременни
хитове и хитове от последните 10-20 години. Резултатът от промяната на програмните
характеристики ще е свързан най-вече с обогатяването на слушателската аудитория с
програмен продукт, специализиран и изключително насочен към потребностите на
аудиторията между 12 и 24 години; преосмисля се ролята и начинът на представяне на
информацията – кратка, ясна, съдържателна и строго таргетирана. Предлаганите
допълнителни услуги: радио онлайн; уеб кастинг; интернет страница на радиото; RDS - е в
синхрон с начините, по които таргетираната от оператора аудитория потребява съдържание.
СЕМ, след проведено обсъждане, приема мотивите на оператора и счита, че не са
налице пречки да допусне исканите промени. По отношение на заявеното по т. 6.2, Съветът
намира за целесъобразно, с оглед осъществяване на надзор по спазване на лицензията, да се
запази досега съществуващия времеви период за отчитане на процентното присъствие в
програмата на предавания с информационна насоченост – седмично, а не годишно /както
предлага оператора/.
Съгласно ТТРТД – чл.5, т.3 и т.4, за извършване на исканите промени операторът
дължи такса в размер на 2150.00 лв.
С оглед изложеното и на основание чл.32, ал.1, т.9 от Закона за радиото и телевизията
СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШИ:
I. Изменя индивидуална лицензия за радиодейност № 321-00017/ 09.03.2000 г.,
притежавана от Сигнал Плюс ЕООД, ЕИК 831399203, както следва:
т.1.2 „ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да предоставя за разпространение програма с
наименование “Дарик 18”;
т.1.5 “ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ има право да създава и предоставя за разпространение програма
със специализиран – музикален профил, насочена към младежката аудитория;
т. 6“ Лицензираният е длъжен да предоставя за разпространение:
6.1. Предавания с информационна насоченост – не по-малко от 5 на сто от седмичното
програмно време;
6.2. Предавания с развлекателна насоченост - не по-малко от 5 на сто от общото годишно
време;
6.3. Европейска и българска продукция - не по-малко от 80 на сто от общото годишно
програмно време и в съответствие с разпоредбата на чл.19а, ал.1 от ЗРТ
6.4. Предавания на независими продуценти – не по- малко от 10 на сто от общото
програмно време и в съответствие с разпоредбата на чл. 19а, ал. 3 от ЗРТ;
6.5. Допълнителни услуги:
- Онлайн радио;
- Уеб кастинг;
- Интернет страница на радиото;
- RDS
Всички останали условия на индивидуална лицензия
остават непроменени.
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II. За извършените промени по т. I. операторът Сигнал Плюс ЕООД, ЕИК 831399203,
на основание чл.5, т.3 и т.4 от ТТРТД, следва да заплати такса в размер на 2 150.00 (две
хиляди сто и петдесет) лв.
Таксата е платима в седемдневен срок от влизане в сила на решението по банков път
или в брой, в касата на СЕМ на адрес – гр. София, бул. Шипченски проход 69.
Банковата сметка на СЕМ е:
IBAN BG49 BNBG 9661 3000 178801
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ – ЦУ
Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред Върховния
административен съд на Република България в 14– дневен срок от датата на съобщаването
му.

ДОЦ. ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ

ИЗМЕНЕНИЕ
НА ИНДИВИДУАЛНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА РАДИОДЕЙНОСТ
№ 321-00017/ 09.03.2000 г.

На основание чл.32, ал.1 т.9 от ЗРТ и Решение на СЕМ № 111 от 21.06.2011 г. Съветът за
електронни медии ИЗМЕНЯ индивидуална лицензия за радиодейност № 321-00017/
09.03.2000 г. за създаването на радиопрограма на територията на област София, както следва:
1.2 ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да предостави за разпространение програма с
наименование “Дарик 18”.
.....................................................................................................
1.5 ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ има право да създава и предоставя за разпространение програма със
специализиран – музикален профил, насочена към младежката аудитория.
.......................................................................................................
6. Лицензираният е длъжен да предоставя за разпространение:
6.1. Предавания с информационна насоченост – не по-малко от 5 на сто от седмичното
програмно време;
6.2. Предавания с развлекателна насоченост - не по-малко от 5 на сто от общото седмично
време;
6.3. Европейска и българска продукция - не по-малко от 80 на сто от общото годишно
програмно време и в съответствие с разпоредбата на чл.19а, ал.1 от ЗРТ
6.4. Предавания на независими продуценти – не по- малко от 10 на сто от общото програмно
време и в съответствие с разпоредбата на чл. 19а, ал. 3 от ЗРТ;
6.5. Допълнителни услуги: онлайн радио; уеб кастинг; интернет страница на радиото; RDS.
Останалите условия на индивидуална лицензия за радиодейност № 321-00017/ 09.03.2000 г.
остават непроменени.
ДОЦ. ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ

