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Р Е Ш Е Н И Е  № РД - 05 - 54 

17 юни 2020 г. 

 

Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 17.06.2020 г., 

разгледа искане с вх. № ЛРР-05-20-00-43/29.05.2020 г.  

Искането е подадено от БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО, ЕИК 

000672343, чрез генералния директор Андон Балтаков и съдържа искане за изменение 

на Индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги: № 1-063-01-03 с 

наименование „Радио Благоевград”, № 1 - 063 - 01 - 04 с наименование „Радио Бургас”, 

№ 1-063-01-07 с наименование „Радио Пловдив”, № 1-063-01-06 с наименование „Радио 

Видин”и № 1-063-01-10 с наименование „Радио Шумен”. Към искането са приложени: 

протокол от заседание на УС на БНР, проведено на 11 май 2020 г. с взето решение за 

исканите изменения; нови програмни схеми и подробни анотации на предаванията и на 

петте регионални програми, финансова обосновка и документ за платена такса за 

разглеждане на документите, съгласно чл. 5, т. 1 от ТТРТД.  

БНР притежава:  

Индивидуална лицензия № 1-063-01-03 за доставяне на радиоуслуга с 

наименование „Радио Благоевград”, регионален териториален обхват за областите 

Благоевград, Кюстендил и Перник и дневна продължителност 18  часа (от 06.00 до 

24.00 часа);  

Индивидуална лицензия № 1-063-01-04 за доставяне на радиоуслуга с 

наименование „Радио Бургас”, регионален териториален обхват за областите Бургас, 

Сливен и Ямбол и дневна продължителност 15 часа (от 06.00 до 21.00 часа);  

Индивидуална лицензия № 1-063-01-07 за доставяне на радиоуслуга с 

наименование „Радио Пловдив”, регионален териториален обхват за областите 

Пловдив, Пазарджик и Смолян и дневна продължителност 18 часа (от 06.00 до 24.00 

часа);  

Индивидуална лицензия № 1-063-01-06 за доставяне на радиоуслуга с 

наименование „Радио Видин”, регионален териториален обхват за областите Видин, 

Враца и Монтана и дневна продължителност 18 часа (от 06.00 до 24.00 часа);  

Индивидуална лицензия № 1-063-01-10 за доставяне на радиоуслуга с 

наименование „Радио Шумен”, регионален териториален обхват за областите Шумен, 

Разград, Силистра и дневна продължителност 18 часа (от 06.00 до 24.00 часа).  

Съветът след преглед на представените документи, установи, че са изпълнени 

формалните изисквания на закона и на Съвета, и не са налице пречки да допусне 

исканото изменение.  

Продължителността на програмите е реквизит на лицензиите за радиодейност. 

Съгласно ТТРТД, чл. 5, т. 3 за извършване на промени в условията на лицензия за 

радиодейност се дължи заплащане на такса в размер на 150 лв.  
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С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 9, във връзка чл. 110, ал. 1, т. 

7 и чл. 125к от Закона за радиото и телевизията и чл. 5, т. 3 от Тарифа за таксите за 

радио и телевизионна дейност, Съветът за електронни медии  

 

Р Е Ш И: 

 

І. ИЗМЕНЯ в специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне на 

радиоуслуга № 1-063-01-03 с наименование „Радио Благоевград”, притежавана от 

Българското национално радио, ЕИК000672343, продължителността на програмата, 

както следва:  

 

„ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата ежедневно, с 

продължителност 24 часа.” 

 

Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия № 1-063-01-03 остават 

непроменени. 

 

ІІ. ИЗМЕНЯ в специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне на 

радиоуслуга № 1-063-01-04  с наименование „Радио Бургас”, притежавана от 

Българското национално радио, ЕИК000672343, продължителността на програмата, 

както следва:  

 

„ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата ежедневно, с 

продължителност 24 часа.” 

 

Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия № 1-063-01-04 остават 

непроменени. 

 

III. ИЗМЕНЯ в специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне на 

радиоуслуга № 1-063-01-07 с наименование „Радио Пловдив”, притежавана от 

Българското национално радио, ЕИК000672343, продължителността на програмата, 

както следва:  

 

„ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата ежедневно, с 

продължителност 24 часа.” 

 

Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия № 1-063-01-07 остават 

непроменени. 

 

IV. ИЗМЕНЯ в специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне на 

радиоуслуга № 1-063-01-06 с наименование „Радио Видин”, притежавана от  

 

Българското национално радио, ЕИК000672343, продължителността на програмата, 

както следва:  

 

„ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата ежедневно, с 

продължителност 24 часа.” 

Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия № 1-063-01-06 остават 

непроменени. 
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 V. ИЗМЕНЯ в специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне на 

радиоуслуга № 1-063-01-10 с наименование „Радио Шумен”, притежавана от 

Българското национално радио, ЕИК000672343, продължителността на програмата, 

както следва:  

 

„ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да доставя радиоуслугата ежедневно, с 

продължителност 24 часа.” 

 

Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия № 1-063-01-10 остават 

непроменени. 

 

 VI. ОПРЕДЕЛЯ Българското национално радио да заплати такса в размер на по 

150 лева (сто и петдесет) за всяко изменение или общо 750 (седемстотин и петдесет) лв.  

 

Таксата е дължима в седемдневен срок от влизане в сила на решението, в брой – 

в касата на СЕМ на адрес – гр. София, бул. Шипченски проход 69, ет.6, или по банков 

път. 

Банковата сметка на съвета е: 

IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01 

BIC BNBGBGSD 

Банка БНБ – ЦУ 

 

 Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промените в раздел Трети на 

Публичния регистър. 

 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

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

 

 

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 

 

 


