
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-124 
 

27 ноември 2019 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 27.11.2019 

г., разгледа заявления с вх. № ЛРР-05 20-00-51 и № ЛРР-05 20-00-52 от 20.11.2019 г.

  

Заявленията са подадени от Омъ – Илиеви ООД и съдържат искане за изменение 

на Индивидуална лицензия № 1-051-01-01, свързано с програмния профил, формат и 

програмни характеристики на доставяната програма, и на Индивидуална лицензия № 1-

051-02-01, свързано с формата и програмните характеристики.  

 Омъ – Илиеви ООД притежава Индивидуални лицензии за радиодейност:  

№ 1-051-01-01 за доставяне на радиоуслуга с наименование „БЕЛЛА”, с общ 

(политематичен) профил, 24-часова продължителност и местен териториален обхват – 

гр. Петрич, честота 90.2 MHz; 

№ 1-051-02-01 за доставяне на радиоуслуга с наименование „БЕЛЛА”, със 

специализиран профил за аудитория над 35 години, формат музикален – българска поп, 

рок, естрадна и народна музика, 24-часова продължителност и местен териториален 

обхват за гр. Банско, честота 95.8 MHz. 

В съответствие със Становище на СЕМ относно общи изисквания за изменения 

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

приложил концептуално виждане за развитие на дейността, изложено в програмна 

концепция и програмна схема. 

Съветът приема мотивите на доставчика, свързани с промяна на параметрите на 

двете лицензии. Намерението е да бъдат затвърдени позициите на програмата на 

регионално ниво, разпознаваемата вече марка „БЕЛЛА” да е търсен и желан източник 

на информация, добро настроение и развлечение сред аудиторията над 35 години. 

Радиото е сред малкото търговски медии, които излъчват предавания за православието, 

за българската история и радиокниги на големите класици. Уеднаквяването на профила 

и параметрите на радиоуслугата, доставяна в двете населени места, ще способства за 

оптимизирането й, съобразявайки социално-икономическите и културни 

характеристики в региона.  

 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 лицензиите, и искането на заявителя може да бъде допуснато.  

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

телевизията и чл. 5, т. 4 от Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност, 

Съветът за електронни медии  

 

Р Е Ш И: 

 

I. ИЗМЕНЯ общите условия на Индивидуална лицензия 1-051-02, издадена на 

ОМЪ-ИЛИЕВИ ООД, ЕИК 101752875, както следва:  
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ИЗМЕНЯ т. 3.4., която добива следната редакция:  

3.4. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ реализира радиоуслугата по т. 3.1. във формат АС Adult 

Contemporary  – европейски и световни хитове, българска поп, рок, естрадна и народна 

музика.  

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 1.3 на сто от 

седмичното програмно време.  

5.1.2. Предавания с културна насоченост – не по-малко от 1.3 на сто от седмичното 

програмно време.  

5.1.3. Предавания с развлекателна насоченост – не по-малко от 10 на сто от седмичното 

програмно време.  

   

ІІ. ИЗМЕНЯ общите условия на Индивидуална лицензия 1-051-01, издадена на 

ОМЪ-ИЛИЕВИ ООД, ЕИК 101752875, както следва:  

ИЗМЕНЯ т. 3.3., която добива следната редакция:  

3.3. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ доставя радиоуслугата по т. 3.1. със СПЕЦИАЛИЗИРАН 

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

години.  

ИЗМЕНЯ т. 3.4., която добива следната редакция:  

3.4. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ реализира радиоуслугата по т. 3.1. във формат АС Adult 

Contemporary  – европейски и световни хитове, българска поп, рок, естрадна и народна 

музика.  

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 1.3 на сто от 

седмичното програмно време.  

5.1.2. Предавания с културна насоченост – не по-малко от 1.3 на сто от седмичното 

програмно време.  

5.1.3. Предавания с развлекателна насоченост – не по-малко от 10 на сто от седмичното 

програмно време.  

 

 СЕМ констатира, че допуснатото изменение води до идентичност на общите 

условия по настоящата лицензия с тези по Индивидуална лицензия № 1-051-02. 

Приетите от СЕМ форми на лицензии предполагат програми с едно и също 

наименование и програмни характеристики, доставяни от едно и също лице, да се 

отнасят към общите условия на една индивидуална лицензия. Предвид това Съветът: 

Прекратява действието на Индивидуална лицензия 1-051-01 и вместо нея издава 

на ОМЪ-ИЛИЕВИ ООД Индивидуална лицензия 1-051-02-02 за доставяне на 

радиоуслуга с наименование „БЕЛЛА”, местен териториален обхват за гр. Петрич, 

честота 90.2 MHz, начална дата на разпространение 09.03.2000 г. Срок на лицензията – 

25 години, считано от 09.03.2000 г.  

 

ІII. ОПРЕДЕЛЯ заплащане на такса в размер общо на 4000 лв. (четири хиляди) – 

по 2000 лв. (две хиляди) за изменение на всяка една от посочените в т. І и т. II  от 

настоящото решение лицензии. Таксата се заплаща в седемдневен срок от влизане в 
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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.  

 

Решението подлежи на обжалване чрез СЕМ пред Административен съд – 

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

 

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 


