
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-71 
 

02 септември 2020 г. 

 

Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 02.09.2020 г., 

разгледа Искане с вх. № ЛРР-11 20-00-53/ 17.08.2020 г. от Медиа Продакшънс ЕООД за 

откриване на процедура по чл. 116е от Закона за радиото и телевизията. 

 Съветът взе предвид, че: 

- към настоящия момент липсва официален документ, който да отразява 

държавната политика, свързана с наземното цифрово радиоразпръскване на 

радиопрограми – по аналогия с Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно 

радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, приет от Министерски съвет; 

- с Решение № 391/ 08.07.2019 г. Министерски съвет е приел проект на 

Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 

2019 – 2022 г., в която се сочи, че „през следващите години следва националният 

регулатор да продължи периодично да проучва чрез обществени консултации пазарния 

интерес за изграждане на национална обществена мрежа за наземно цифрово 

радиоразпръскване на радиосигнали по стандарта Т-DAB/Т-DAB+ (Terrestrial Digital 

Audio Broadcasting). За реализиране на тази възможност за България са защитени 34 

радиочестотни разпределения в радиочестотната лента 174-230 MHz. Комисията за 

регулиране на съобщенията и Съветът за електронни медии следва да предприемат 

действия за улесняване въвеждането на цифровите технологии в наземното 

разпространение на радиопрограми.”; 

- С Решение № 112/ 14.03.2019 г. КРС е приела Регулаторна политика за 

управление на радиочестотния спектър, където в т. 2.2. са изложени аргументи по 

отношение на въвеждането на цифровото радиоразпръскване на радиосигнали. В 

Решението е отбелязано следното: 

„… Важно е да се посочи, че при успешна координация на честотния ресурс в 

обхват 174-230 MHz, ще могат да се формират 6 национални мрежи и 28 регионални 

(за София-град - 10 мрежи; за Варна-град - 6 мрежи и за зони Пловдив, Смолян и Стара 

Загора - по 4 мрежи). Разпределението на честотния ресурс, с който България 

разполага за изграждане на цифрови радиомрежи (T-DAB/Т-DAB+), зависи от 

политиката и/или стратегията на държавата по отношение на вида и количеството 

мрежи (национални, регионални или местни), което е обвързано и със съдържанието на 

програмите и е в пряка зависимост от потребностите на страната ни. 

… Във връзка с горното е инициирано създаването на междуведомствена работна 

група с участие на представители на Комисията за регулиране на съобщенията и 

Съвета за електронни медии с оглед изготвяне на официален документ, отразяващ 

държавната политика в областта на наземното цифрово радиоразпръскване на 

радиосигнали. 

След разработването на държавна политика и/или стратегия по отношение на 

цифровото радиоразпръскване на радиопрограми, и след лицензиране на радиопрограми, 

които да се разпространяват по цифров способ, Комисията за регулиране на 
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съобщенията ще предприеме съответните действия по предоставяне на 

радиочестотен спектър за изграждане на цифрови радиомрежи (T-DAB/Т-DAB+).” 

- с Решение № 255/ 09.07.2020 г. Комисията за регулиране на съобщенията отказва 

на друго лице откриване на процедура по издаване на разрешение за ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово 

радиоразпръскване (T-DAB+) на територията на гр. София с основен мотив липсата на 

държавна политика в областта на наземното цифрово радиоразпръскване на 

радиосигнали; 

- в Закона за радиото и телевизията е предвидено процедурата по чл. 116е да 

завърши с издаване на лицензия само за телевизионна дейност, но не и такава за 

радиодейност. 

Предвид изложеното, Съветът за електронни медии намира, че освен фактическата 

невъзможност радиоуслугата да бъде разпространявана чрез електронна съобщителна 

мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване, съответно аудиторията да има достъп до 

нея, не е налице и правна възможност – с оглед разпоредбата на чл. 116е, ал. 9 от ЗРТ, 

СЕМ да открие процедура с цел издаване на индивидуална лицензия за радиодейност. 

СЕМ намира за необходимо да отбележи, че разпоредбите на Раздел IIа на Глава 

шеста от ЗРТ, приети със ЗИД на ЗРТ (ДВ, бр. 14/ 2009 г., изм. бр. 12/ 2010 г.), са 

резултат от първия План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно 

радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, приет с решение по т. 24 от протокол 

№ 5 от заседанието на Министерски съвет на 30 декември 2009 г. Предвид поетите от 

държавата международни ангажименти за въвеждане на цифровото телевизионно 

радиоразпръскване, нормативните промени (относно издаване на лицензии) са насочени 

основно към обезпечаване на телевизионното съдържание, което да се разпространява 

чрез т.нар. мултиплекси. 

В подкрепа на изложените по-горе съображения е и константната практика на 

Върховния административен съд, отразена в Решение № 4687/ 22.04.2020 г. по адм. дело 

№ 9670/ 2019 г.; Решение № 10196/ 24.07.2020 г. по адм. дело № 2045/ 2020 г.; Решение 

№ 10301/ 27.07.2020 г. по адм. дело № 13384/ 2019 г. 

 

С оглед горното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 във връзка с невъзможността да 

бъде издадена лицензия за радиодейност по аргумент на чл. 116е, ал. 9 от Закона за 

радиото и телевизията, Съветът за електронни медии  

 

Р Е Ш И: 

 

 ОТКАЗВА да открие по искане на Медиа Продакшънс ЕООД, ЕИК 131429461, 

процедура за издаване на лицензия за радиодейност за регионална програма, която може 

да бъде разпространявана чрез електронни съобщителни мрежи за наземно цифрово 

радиоразпръскване. 

 

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 


