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Проект  

 

 

 

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ 

 

Заседание – 9 март 2022 г., 11:00 часа 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

 

1. План за дейността на Съвета за електронни медии за 2022 г.  

Вносител: Емилия Станева 

 

2. Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност относно: 

а) заявление от Метрорадио ЕООД за продължаване на сроковете на индивидуални 

лицензии № 1-014-01-05 и № 1-009-01-04 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. 

Ахтопол и гр. Ловеч; 

б) заявление от Инвестор.бг АД за продължаване на сроковете на индивидуални лицензии 

№ 1-001-02-07 и № 1-001-02-08 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Габрово 

и гр. Монтана; 

в) заявление от РТЕ НЕТ ООД за продължаване на срока на индивидуална лицензия № 1-

026-01-12 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Монтана; 

г) заявление от Радио Контакт България ЕООД и Метрорадио ЕООД за прехвърляне на 

индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-014-01-01; 

д) заявление от Българска Радиокомпания ЕООД и Радио Тангра ЕАД за прехвърляне на 

разрешение за осъществяване на електронни съобщения и за изменение на индивидуални 

лицензии № 1-010-01-04 и № 1-011-01-07 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. 

Бургас; 

е) заявление от Българска Радиокомпания ЕООД и Радио и Телевизия Сити ЕООД за 

прехвърляне на разрешение за осъществяване на електронни съобщения и за изменение на 

индивидуални лицензии № 1-010-01-06 и № 1-018-01-03 за територията на гр. Велико 

Търново; 

ж) заявление от МК Студио ЕООД за изменение на разрешения, препратено от Комисията 

за регулиране на съобщенията на основание чл. 30, ал. 1,  т. 13 от Закона за електронните 

съобщения; 

з) заличаване на нелинейни медийни услуги по чл. 125ж от ЗРТ;  

Вносител: Доротея Петрова  

Докладва: Райна Радоева 

 

3. Доклад от Дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност относно Законопроект за българския език  

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Доротея Петрова  
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4. Доклади от дирекция Мониторинг и анализи относно: 

а) наблюдение на аудио- и аудио-визуалното съдържание, отразяващо трагичния случай в 

Спешното отделение към МБАЛ „Христо Ботев“, гр. Враца; 

б) наблюдение на телевизионни програми със специализиран профил – за детска аудитория. 

Вносител:  Зорница Гюрова 

Докладват: Илия Люцканов, Цветелина Стойчева. 

 

5. Доклад от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност и дирекция Мониторинг и анализи относно услугите по заявка и наблюдението им. 

Вносител:  Емилия Станева 

Докладват: Доротея Петрова и Зорница Гюрова 

 

 

Разни 

 

Информации 

 


