
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-36 

5 май 2022 г. 

 

           Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 05.05.2022 г., разгледа 

Заявление с вх. № ЛРР-05 20-00-10/ 22.02.2022 г. 

Заявлението е подадено от Българска Радиокомпания ЕООД и Радио Тангра ЕАД и 

съдържа искане за даване на съгласие КРС да прехвърли Разрешение за осъществяване на 

електронни съобщения № 00528/ 17.06.2008 г. за територията на град Бургас от първия на 

втория молител, както и да бъде променен RDS кода от 8388 (идентифициращ програма 

„Радио 1 Рок”) на 838А (идентифициращ програма „Вероника”). При положително решение 

по предходното изречение – да бъде заличена от Индивидуална лицензия № 1-010-01-04 

честотата на разпространение на програма „Радио 1 Рок” за територията на гр. Бургас – 105.9 

MHz, и да бъде вписана в Индивидуална лицензия № 1-011-01-07 за доставяне  на 

радиоуслуга с наименование „Вероника” на територията на гр. Бургас.  

Съветът за електронни медии, след преглед на представените документи и след 

обсъждане на относимите факти и обстоятелства, прие за установено следното: 

Българска Радиокомпания ЕООД притежава Индивидуална лицензия № 1-010-01-04 за 

доставяне на радиоуслуга с наименование „Радио 1 Рок” на територията на гр. Бургас. 

Съгласно приетата от Съвета форма на лицензия, в нея изрично се посочва честотата, на 

която се разпространява радиопрограмата – в случая 105.9 MHz. 

Радио Тангра ЕАД притежава Индивидуална лицензия № 1-011-01-07 за доставяне на 

радиоуслуга с наименование „Вероника” за гр. Бургас. Програмата не се разпространява на 

територията на това населено място поради липса на свободен честотен ресурс, съответно 

на издадено от КРС разрешение. 

         С Решение № РД-05-20/ 09.03.2022 г. СЕМ е дал съгласие за прехвърляне на 

Разрешение за осъществяване на  електронни съобщения № 00528/ 17.06.2008 г., както и за 

промяна RDS кода от 8388 на 838А. С Решение № 122/ 14.04.2022 г. Комисията за 

регулиране на съобщенията е прехвърлила цитираното разрешение от Българска 

Радиокомпания ЕООД на Радио Тангра ЕАД.  

Настъпилите от постановените административни актове последици – преустановяване 

излъчването на програма „Радио 1 Рок” на територията на гр. Бургас, честота 105.9 MHz и 

стартиране излъчването на радиопрограма „Вероника” на същата честота, водят до промяна 

в издадените от Съвета индивидуални лицензии. 

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

телевизията, Съветът за електронни медии 

 

Р Е Ш И: 

 

І. ЗАЛИЧАВА от Индивидуална лицензия № 1-010-01-04, издадена на Българска 



Радиокомпания ЕООД, честотата на разпространение на радиопрограма „Радио 1 Рок” на 

територията на гр. Бургас - 105.9 MHz. 

 

ІІ. ВПИСВА в Индивидуална лицензия № 1-011-01-07, издадена на Радио Тангра ЕАД, 

честота на разпространение на радиопрограма „Вероника” на територията на гр. Бургас - 

105.9 MHz. 

 

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ. 

 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред Административен 

съд – София област в 14-дневен срок от уведомяването.  

 

 

 

 

СОНЯ МОМЧИЛОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 


