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Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-48 

16 юни 2021 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 16.06.2021 г., 

разгледа заявление с вх. № ЛРР-05 20-00-20/ 18.05.2021 г. 

Заявлението е подадено от МЕТРОРАДИО ЕООД и с него се иска продължаване на 

срока на 2 индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуга с наименование „БГ 

РАДИО“, с политематичен профил и 24-часова продължителност:  

- Индивидуална лицензия № 1-009-01-06 за доставяне на радиоуслуга на територията 

на гр. Габрово, 94.5 MHz, която е със срок от 15 години, считано от датата на издаването ѝ 

– 01.11.2007 г. и  

  - Индивидуална лицензия № 1-009-01-07 за доставяне на радиоуслуга на територията 

на гр. Ямбол, 92.6 MHz, която е със срок от 15 години, считано от датата на издаването ѝ – 

16.04.2007 г 

МЕТРОРАДИО ЕООД е лицензиран търговски доставчик, който по силата на 

притежаваните индивидуални лицензии създава и разпространява на територията на 

24 града програма „БГ РАДИО“. 

Съгласно чл. 109 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), срокът на лицензията 

може да бъде продължен с решение на СЕМ по искане на лицензирания. Намерението за 

продължаване на срока следва да бъде заявено не по-късно от шест месеца преди изтичането 

на срока ѝ, а решението на СЕМ следва да бъде взето в срок до три месеца преди изтичането 

на срока на лицензията. 

Срокът на разрешението за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/ или 

нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване трябва да 

отговаря на срока на лицензията по ЗРТ. Когато лицензията е издадена по реда на чл. 116, 

116а, 116б, 116в и 116г от ЗРТ, Съветът за електронни медии уведомява Комисията за 

регулиране на съобщенията, която в 10-дневен срок продължава срока на издаденото 

разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен 

спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или нови електронни 

съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване. 

В общите условия на индивидуалната лицензия на МЕТРОРАДИО ЕООД, т. 10.1. 

предвижда идентична на законовата разпоредба, че срокът на лицензията се продължава по 

реда и условията на Раздел III, чл. 125 от ЗРТ.  

Съветът, като взе предвид, че МЕТРОРАРАДИО ЕООД има сериозен опит в 

радиодейността и е с доказани възможности за реализиране на програмата; че програма „БГ 

РАДИО“ е уникална за българския ефир програма, с общ (политематичен) профил, 

реализиран чрез специфичен радиоформат, съдържа само българска музика и това я прави 

изключително важна за културната и музикалната среда не само на регионално равнище, но 

и в национален мащаб; че на териториите на гр. Габрово и гр. Ямбол има осигурено 
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достатъчно разнообразие от програми с различен програмен профил; че МЕТРОРАДИО 

ЕООД изпълнява условията на притежаваната от него лицензия и през годините няма 

констатирани нарушения на нейните условия; че доставчикът заплаща в срок дължимите 

годишните такси за надзор, намира, че не са налице пречки да постанови решение, с 

което да удължи срока на двете индивидуални лицензия с по 15 години. 

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

удължаване срока на издадена лицензия се дължи заплащане на такса в размер на 2000 (две 

хиляди) лева. 

С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 109, ал. 1 и чл. 

125 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 Индивидуална лицензия № 1-016-01-06, издадена на МЕТРОРАДИО 

ЕООД, ЕИК 121887866, за доставяне на радиоуслуга с наименование „БГ РАДИО” на 

територията на гр. Габрово, както следва:  

Срокът на лицензията се удължава с 15 години, считано от 01.11.2022 година.  

 

Всички останали разпоредби на Индивидуална лицензия № 1-016-01-06 остават 

непроменени. 

 

II. ИЗМЕНЯ Индивидуална лицензия № 1-016-01-07, издадена на МЕТРОРАДИО 

ЕООД, ЕИК 121887866, за доставяне на радиоуслуга с наименование „БГ РАДИО” на 

територията на гр. Ямбол, както следва:  

Срокът на лицензията се удължава с 15 години, считано от 16.04.2022 година.  

 

Всички останали разпоредби на Индивидуална лицензия № 1-016-01-07 остават 

непроменени. 

 

На основание чл. 5, т. 4 от ТТРТД, МЕТРОРАДИО ЕООД дължи две такси в размер 

на по 2000 (две хиляди) лева за удължаване срока на лицензиите, или общо 4000 (четири 

хиляди) лева.  

 

Таксите се заплащат по банков път или в касата на СЕМ на адрес: град София, бул. 

„Шипченски проход” № 69, в 7-дневен срок от влизане в сила на решението. 

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.  

 

Да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията с оглед предприемане 

на съответните действия за удължаване срока на издадените от нея разрешения за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно 
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аналогово радиоразпръскване № 00039/2007 г. на територията на гр. Габрово и № 

00116/2008 г. за територията на гр. Ямбол в съответствие с чл. 125, ал. 3 от Закона за радиото 

и телевизията.  

 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София област чрез 

Съвета за електронни медии в 14-дневен срок от уведомяването. 

 

 

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 

 


