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С Ъ В Е Т    З А     Е Л Е К Т Р О Н Н И    М Е Д И И 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 29 

от извънредно заседание, състояло се на 24. 07. 2014 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАЛИ: Анна Хаджиева, Анюта Асенова, Георги Лозанов, Мария Стоянова. 

ОТСЪСТВАЛИ: Иво Атанасов 

Начало на заседанието 13.00 часа, водено от Георги Лозанов - председател на СЕМ, 

старши специалист деловодител - протоколист - Вера Данаилова. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади на Експертните комисии за провеждане на конкурсите за радиодейност,  

обявени с Решения на Съвета за електронни медии (СЕМ) №№: РД-05-232 и РД-05- 

233/19.11.2013 г. 

 Докладват: Председателите на комисии. 

2. Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» във връзка със 

заявление, постъпило в Комисията за регулиране на съобщенията на основание чл.  

30, т. 12 на Закона за електронните съобщения и във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 18 на  

Закона за радиото и телевизията, от «Радио 1». 

Докладват: Ем. Станева, Р. Радоева. 

Разни. 

 

Георги Лозанов откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред.  

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: прие Дневния ред с направените предложения.  

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА:. Доклади на Експертните комисии за провеждане на конкурсите 

за радиодейност, обявени с Решения на Съвета за електронни медии (СЕМ) №№: РД-

05-232 и РД-05-233/19.11.2013 г. 

 

Мария Стоянова представи доклад и протокол от дейността на експертната комисия, 

извършила проверка на подадените документи от кандидатите за лицензия за 

радиодейност за град Девня, честота 94.2 MHz. 

Комисията е оценила кандидата, чиито документи са разгледани по същество -  Фокус-

Нунти ООД. 

 

СЕМ прие доклада на експертната комисия. 

 

СЕМ обсъди класирането на кандидатите в открития с Решение № РД-05-

232/19.11.2013 г. конкурс за осъществяване на радиодейност на територията за град 

Девня, честота 94.2 MHz. До изтичане на определения срок за подаване на заявления за 

участие в конкурса – 14.04.2014 г., в Съвета са постъпили документи от двама 

кандидати – Радио Марлин ООД и Фокус-Нунти ООД. След проверка на подадените 

документи с оглед съответствието им с формалните изисквания на закона, са 

разгледани по същество документите на един от кандидатите. 
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По отношение на Радио Марлин ООД, Съветът е констатирал пропуски и недостатъци, 

както следва: не са приложени удостоверения по чл. 87, ал.6 от ДОПК, издадени от ТД 

на НАП и общинската администрация; не е представен предварителен идеен 

технически проект. Дружеството е заявило, че ще ретранслира радиопрограма „Ретро 

FM”, регистрирана от Роскомнадзор, създавана от руско акционерно дружество Радио 

Ретро, програмата е на руски език, като е предвидено включване на местни новини и 

реклами.  

На кандидата, на основание чл. 112, ал. 2 от ЗРТ, е указано да отстрани 

нередовностите.. С писмо от 09.05.2014 г. дружеството прилага предварителен идеен 

технически проект, а с писмо от 20.05.2014 г. представя: удостоверение по чл. 87, ал.6 

от ДОПК, издадено на 10.05.2014 г. от ТД на НАП – Бургас; удостоверение по чл. 87, 

ал. 6 от ДОПК, издадено от Община Бургас; представяне на кандидата; програмни 

документи – анализ на пазара, описание на програмни намерения, организационно- 

творчески план, технологичен план, финансов план; програмна концепция; програмен 

профил;  

СЕМ установи, че по отношение на констатираното несъответствие с обявения 

конкурс, свързано със заявеното намерение да бъде ретранслирана радиопрограма 

«Ретро FM», създавана от руското акционерно дружество Радио Ретро, Радио Марлин 

ООД прилага отново програмни документи. Документите са идентични с първоначално 

подадените. Направено е само едно уточнение в т.1.2 „Описание на програмните 

намерения”, където дружеството заявява: „Почивайки на своя опит, дългогодишни 

делови отношения и липса на ограничения в оборотните средства, ние имаме 

възможност уверено да осъществим собствено радиоразпръскване както и 

ретранслация на част от музикалните програми на «Ретро FM» по българското 

черноморско крайбрежие. Смисълът на програмния проект: 100% целодневна програма 

със собствени реклами и новинарски емисии, създавани в студиото в гр. Деявня, в 

комбинация с музикалните програми и предавания на радио «Ретро FM»”. Отново в 

представянето на кандидата (Приложение 1 от конкурсната документация) е 

подчертано, че бъдещата програма ще е изпълнена с качествена музика, оперативна 

информация за новините в града, областта, държавата, важни съобщения, свързани с 

различни държавни, финансови, данъчни и правоохранителни органи на руски език. 

С оглед изложеното, Съветът приема следното: законодателят е предвидил ползването 

на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър да се 

осъществява на основание издадени, след проведен конкурс, разрешителни актове от 

СЕМ (лицензия) и от КРС (разрешение). Лицензионният режим е проекция на 

конституционното задължение на държавата да разпределя наличните честоти и на 

обективната ограниченост на честотния ресурс за наземно разпространение на радио- и 

телевизионни програми. СЕМ, като водещ в процедурата орган, в свое Решение № РД-

05-232/19.11.2013 г., с което открива неприсъствен конкурс за осъществяване на 

радиодейност за град Девня, 94.2 MHz, изрично е посочил в мотивите си, че целта на 

конкурса е „слушателската аудитория в региона да получи достъп до нови български 

радиопрограми”. Съгласно легалната дефиниция, дадена в т. 34 на § 1 от ДР на ЗРТ, 

„Българска програма" е програма, която се създава от лице, установено в Република 

България, предназначена за разпространение на български език, насочена 

изключително или преобладаващо към аудиторията в Република България.  

С оглед констатираното несъответствие с изискванията на обявения конкурс, 

документите на Радио Марлин ООД за участие в конкурса са оставени без разглеждане.   

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: І. КЛАСИРА кандидата за лицензия, участвал в 

конкурса за осъществяване на радиодейност - създаване на програма със специализиран 
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профил, насочена към аудитория над 35 години, чрез използване на налични и/или нови 

електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град 

Девня, честота 94.2 MHz, както следва: 

Първо място: ФОКУС-НУНТИ ООД 

Целта на кандидата е създаване на активна местна структура, която да дава бърза, 

точна, обективна и разнообразна информация за местни, национални и световни 

събития. Програмата се стреми чрез богата и достъпна информация да се задоволяват 

изискванията на възможно най- широк кръг от потенциалната слушателска аудитория. 

Отделено е внимание на регионалните, публицистични, политически, икономически, 

културни и спортни предавания, чрез които да се гарантира развитието на 

комуникациите и информираността на населението. Музикалната част от програмата е 

микс от разнообразни стилове – поп и фолк, денс и латино, новините заемат значителна 

част от седмичното програмно време, и това е неговата основна отличителна особеност. 

При важни събития в страната и чужбина „Радио Фокус” има възможност за излъчване 

на извънредни емисии и преки включвания, което е още едно доказателство, че 

слушателите винаги ще научават първи какво се случва в страната и навън. Кандидатът 

Фокус – Нунти ООД има достатъчно голям опит като създател на радиопрограма и като 

радиопродуцент.   

ІІ. ДА ИЗДАДЕ ЛИЦЕНЗИЯ за осъществяване на радиодейност - създаване на 

програма със специализиран профил, насочена към аудитория над 35 години, чрез 

използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно 

аналогово радиоразпръскване за град Девня, честота 94.2 MHz, на ФОКУС-НУНТИ 

ООД. Лицензията е за програма с наименование „Радио Фокус” и срок 15 години. 

ІІІ. КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ДА ИЗДАДЕ  

разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за 

осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни 

съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на град 

Девня, честота 94.2 MHz, на на ФОКУС-НУНТИ ООД. 

IV. На основание чл. 112, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, оставя без 

разглеждане документите на Радио Марлин ООД. 

 

  

Мария Стоянова представи доклад и протокол от дейността на експертната комисия, 

извършила проверка на подадените документи от кандидатите за лицензия за 

радиодейност за град Девня, честота 96.9 MHz. 

Комисията е оценила кандидата, чиито документи са разгледани по същество -  Радио и 

телевизия Енерджи ООД. 

 

СЕМ прие доклада на експертната комисия. 

 

Съветът обсъди класирането на кандидатите в открития с Решение № РД-05-

233/19.11.2013 г., конкурс за осъществяване на радиодейност - създаване на програма 

със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години,  

разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни 

мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Девня, честота 96.9 MHz 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: І. КЛАСИРА кандидата за лицензия, участвал 

конкурса за осъществяване на радиодейност - създаване на програма със специализиран 

профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години, разпространявана чрез 
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използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно 

аналогово радиоразпръскване за град Девня, честота 96.9 MHz, както следва: 

Първо място: РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ ЕНЕРДЖИ ООД 

Представените конкурсни документи са съобразени с конкурсните изисквания и 

критерии. Това е радиостанция с позитивен облик, доказала слоугъна си Hit music only. 

За да остане верен на мотото си, кандидатът предвижда да звучат единствено и само 

песни, които са били големи хитове и се помнят и до днес. Новините акцентират върху 

полезната за слушателите от търсената тергет група информация. С приоритет са 

националните и регионалните новини. Програмата е интерактивна, слушателите 

активно вземат участие във всички предавания. Организационно-творческият, 

финансовият и технологичният план покриват изискванията на конкурсните книжа. 

Дружеството е с доказан опит в радиодейността. 

ІІ. ДА ИЗДАДЕ ЛИЦЕНЗИЯ за осъществяване на радиодейност - създаване на 

програма със специализиран профил, предназначена за аудитория от 20 до 45 години,  

разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни 

мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Девня, честота 96.9 MHz 

на РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ ЕНЕРДЖИ ООД. Лицензията е за програма с 

наименование „Радио Енерджи” и срок 15 години. 

ІІІ. КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ДА ИЗДАДЕ  

разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс за 

осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни 

съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на град 

Девня, честота 96.9 MHz, на РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ ЕНЕРДЖИ ООД. 

 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ:. 

 

На 22 юли 2014 г. са влезли в сила: Решение № РД-05-92/01.07.2014 г., с което е 

определено издаването на лицензия и разрешение на Радио 1 ООД за град Момчилград, 

честота 104.3  MHz; Решение № РД-05-86/01.07.2014 г., с което е определено издаване 

на лицензия и разрешение на Радио Експрес ЕАД за град Карнобат, честота 93.3 MHz и 

Решение № РД-05-88/01.07.2014 г., с което е определено издаване на лицензия и 

разрешение на Радиокомпания Си.Джей ООД за град Карнобат, честота 100.5 MHz. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: одобрява представените проекти на индивидуални 

лицензии за доставяне на радиоуслуги от Радио 1 ООД, Радио Експрес ЕАД и 

Радиокомпания Си.Джей ООД. 

 

Материали приложени към Протокол № 29 

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от ЕК с изх. № ЛРР11-029-152/24.07.2014 г.  

3. Протокол от ЕК с изх. № ЛРР11-029-153/24.07.2014 г. 

4. Доклад от ЕК с изх. № ЛРР11-029-154/24.07.2014 г.  
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5. Протокол от ЕК с изх. № ЛРР11-029-155/24.07.2014 г. 

6.   Доклад от Райна Радоева с изх. № ЛРР- 12 -10-00-19/ 24.07.2014 г 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА СЕМ:  

 

 

Анна Хаджиева 

 

........................ Анюта Асенова ......................... 

Мария Стоянова 

 

............................      

Георги Лозанов  

председател 

......................... Иво Атанасов     

отсъства 

         

Старши специалист  

деловодител-

протоколчик:  

Вера Данаилова 

   

……………....... 

 

     

 

 

 


