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С Ъ В Е Т    З А    Е Л Е К Т Р О Н Н И    М Е Д И И 
 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 17 

 

от заседание, състояло се на 15.06.2022 г. 

 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Соня Момчилова – председател, Габриела Наплатанова, Галина 

Георгиева, Пролет Велкова, Симона Велева 

 

Начало на заседанието: 11:00 часа, водено от Соня Момчилова 

Съставил протокола – Мария Гинина 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад на техническа комисия, назначена със Заповед № РД-13-36/2022 г. на 

председателя на Съвета за електронни медии. 

Докладва: Симона Велева, председател на комисията 

 

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

дейност относно: 

а) искане от Фокус - Нунти ООД и Фокус Медия ЕООД за прехвърляне на индивидуални 

лицензии за доставяне на радиоуслуга. 

б) заявления от Р-22 ЕООД, Метрорадио ЕООД, Радио и Телевизия Сити ЕООД, Радио 

Тангра ЕАД, Българска Радиокомпания ЕООД, Радио Контакт България ЕООД, РТЕ НЕТ 

ООД, Гео Адвайзърс ЕООД, Радио Експрес АД, Дарик 90 София ЕООД, Радио Веселина 

ЕАД и СУ Св. Климент Охридски за изменение на разрешения, препратени от Комисията 

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

съобщения. 

Вносител: Доротея Петрова  

Докладва: Райна Радоева 

 

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

дейност относно административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-

01-10 и № НД-01-11 от 2022 г. 

Вносител: Доротея Петрова  

Докладва: Владимир Павлов 
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4. Доклади от Дирекция Обща администрация относно услуги, необходими за дейността на 

Съвет за електронни медии. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Райна Радоева 

 

Разни 

 

Информации 

- Доклад от Райна Дормишкова, Дирекция Лицензионни, регистрационни, правни 

режими и международна дейност относно Решение № 324 от 20.05.2022 г. на 

Министерски съвет. 

 

 

Соня Момчилова откри заседанието и приветства с добри дошли всички, които го 

проследяват на живо. Използва възможността да благодари на съветниците и на 

представителите на администрацията, взели участие в проведената на 14 юни дискусия на 

тема „Отражението върху децата на достъпните за тях риалити формати“. Подчерта, че я 

намира за изключително полезна, макар и закъсняла. Госпожа Момчилова отбеляза, че за 

разлика от АБРО, счита тази дискусия относно съдържанието, което е в състояние да увреди 

психическото, морално и ментално здраве на децата за твърде закъсняла, но много полезна, 

насъщна и  от полза, за да се вземат смели решения, които ще обсъдят в закритата част на 

заседанието, а впоследствие ще бъдат обявени на аудиторията. Благодари за работата и на 

техническата комисия, имаща за задача да извърши проверка на наличността и редовността 

на документите, подадени от кандидатите за генерален директор на БНТ и обяви, че 

предстои да се вземе решение за допускане на кандидатите до изслушване. С това представи 

дневния ред на заседанието и уточни, че след втора точка ще се премине към закрит режим, 

предвид разглеждането на наказателни процедури. Подложи на гласуване така 

предложения дневен ред. 

Пролет Велкова поиска думата за процедурно предложение. 

Предложи в откритата част на заседанието да се включи решение за провеждане на 

дискусия на тема „Плурализъм и дезинформация“. За дата на провеждане посочи 5-ти юли, 

а като подтеми очерта: регулация, саморегулация и как дезинформацията влияе на 

социално-политическата ситуация в България. 

Соня Момчилова отговори, че предложението на госпожа Велкова ще бъде гласувано, но 

би искала да напомни, че трябва да се остави писмена следа, така да се каже – в една 

докладна да се прецизират темите и форматът на дискусията. Благодари на госпожа Велкова 

и подложи на гласуване това предложение, на този етап - на идеен проект. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема дневния ред, заедно с направеното предложение 

за допълнение. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад на техническа комисия, назначена със Заповед № РД-13-

36/2022 г. на председателя на Съвета за електронни медии 
 

Симона Велева – председател на техническата комисия, представи доклада (Приложение 

2). 
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Г-жа Велева предлага Съветът за електронни медии да допусне всички кандидати в до 

следващ етап на Процедурата за избор на генерален директор на Българската национална 

телевизия. По отношение на искането на Светлана Божилова да бъде разгледана и 

публикувана допълнително представената от нея концепция, предлага да бъде допуснат 

първоначалният вариант на концепцията на доц. Божилова. Намира, че 7-дневният срок за 

отстраняване на пропуски не може да бъде използван за предоставяне на нова концепция, 

било то и редакция на първоначалния вариант на концепция.  

Соня Момчилова се обърна към колегите си с въпрос дали приемат това предложение и 

предостави думата за изказване на госпожа Наплатанова. 

Габриела Наплатанова предложи да бъде върната втората концепция, която доц. Светлана 

Божилова е дала. Всички кандидати се явяват при равни условия и няма как да бъде приета 

вторично подадена концепция, това би било несправедливо спрямо останалите участници в 

процедурата.  

Симона Велева направи процедурно предложение. Първо да се гласува доклада, след това 

направеното от нея предложение или това на госпожа Наплатанова, като подчерта, че 

последната част с нейното предложение, е част от доклада. 

Соня Момчилова отбеляза, че от нейна гледна точка, това също е в някаква степен 

нарушаване на закона и процедурата. Подложи на гласуване доклада на техническата 

комисия. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема доклада на техническата комисия. 

 

Соня Момчилова прикани към гласуване и на предложението на председателя на 

техническата комисия.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Отхвърля молбата на г-жа Светлана Божилова за ползване 

при участието ѝ в конкурса на допълнително представената концепция предвид това, че 

Процедурата не дава възможност за замяна на един документ с друг след изтичане на срока 

за подаване на документи, а единствено за отстраняване на констатирани от СЕМ пропуски 

и недостатъци. 

 

Соня Момчилова обобщи, че молбата на госпожа Божилова няма да бъде взета под 

внимание и предложи да се гласува допускането на всички кандидати, подали документи в 

конкурса, до следващия етап от Процедурата. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Допуска всички кандидати до втори етап от Процедурата 

по избор на генерален директор на Българската национална телевизия – разглеждане на 

документите по същество. 

Списъкът с допуснатите кандидати да се публикува на сайта на СЕМ. 

 

Галина Георгиева поиска думата, за да направи процедурно предложение: съветниците да 

обсъдят варианта кандидатите да бъдат изслушвани по реда на подаване на техните 

документи. 

Габриела Наплатанова изрази принципно съгласие. 
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Симона Велева предлага да бъде подложено на гласуване предложението на госпожа 

Наплатанова за връщане на втората концепция на госпожа Божилова. 

Соня Момчилова отбеляза, че това се разбира от само себе си, но се съгласи да бъде 

гласувано. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Връща на кандидата Светлана Божилова допълнително 

приложената концепция. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад от Дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими 

и международна дейност относно: 

 

а) искане от Фокус - Нунти ООД и Фокус Медия ЕООД за прехвърляне на индивидуални 

лицензии за доставяне на радиоуслуга. 

 

Райна Радоева – за директор Дирекция Обща администрация, представи доклада 

(Приложение 3). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 9, във връзка чл. 106, ал. 2 и 

ал. 3 от Закона за радиото и телевизията и чл. 5, т. 4 от Тарифа за таксите за радио- и 

телевизионна дейност и чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения: 

 

1. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-01 от Фокус 

- Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-01 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-01 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Девин, честота 88.5 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

18.01.2011 г.  

 

2. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-02 от Фокус 

- Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-02 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-02 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Гоце Делчев, честота 88.1 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

26.10.2010 г. 

 

3. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-03 от Фокус 

- Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-03 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-03 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 
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територията на гр. Търговище, честота 107.4 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

15.07.2010 г. 

 

4. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-04 от Фокус 

- Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-04 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-04 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Пазарджик, честота 95.9 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

15.01.2010 г. 

 

5. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-05 от Фокус 

- Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-05 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-05 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Перник, честота 90.3 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

27.07.2010 г. 

 

6. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-06 от Фокус 

- Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-06 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-06 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Добрич, честота 89.3 MHz. Срокът на лицензията е 25 г., считано от 

26.07.2001 г. 

 

7. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-07 от Фокус 

- Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-07 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-07 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Хасково, честота 100.4 MHz. Срокът на лицензията е 25 г., считано от 

26.07.2001 г. 

 

8. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-08 от Фокус 

- Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-08 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-08 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Бургас, честота 106.5 MHz. Срокът на лицензията е 25 г., считано от 

09.03.2000 г. 
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9. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-09 от Фокус 

- Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-09 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-09 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Варна, честота 89.5 MHz. Срокът на лицензията е 25 г., считано от 

11.01.2001 г. 

 

10. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-10 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-10 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-10 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Пловдив, честота 89.9 MHz. Срокът на лицензията е 25 г., считано от 

11.01.2001 г. 

 

11. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-11 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-11 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-11 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Велико Търново, честота 102.4 MHz. Срокът на лицензията е 25 г., 

считано от 29.06.2000 г. 

 

12. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-12 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-12 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-12 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Видин, честота 107.7 MHz. Срокът на лицензията е 25 г., считано от 

26.07.2001 г. 

 

13. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-13 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-13 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-13 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Дулово, честота 101.2 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

11.08.2008 г. 

 

14. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-14 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  
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Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-14 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-14 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Кюстендил, честота 96.7 MHz. Срокът на лицензията е 25 г., считано от 

26.07.2001 г. 

 

15. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-15 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-15 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-15 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Благоевград, честота 97.6 MHz. Срокът на лицензията е 25 г., считано от 

23.11.2000 г. 

 

16. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-16 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-16 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-16 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Плевен, честота 103.6 MHz. Срокът на лицензията е 25 г., считано от 

26.07.2001 г. 

 

17. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-17 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-17 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-17 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Смолян, честота 96.8 MHz. Срокът на лицензията е 25 г., считано от 

26.07.2001 г. 

 

18. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-18 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-18 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-18 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Шумен, честота 89.6 MHz. Срокът на лицензията е 25 г., считано от 

26.07.2001 г. 

 

19. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-19 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-19 по отношение Фокус - Нунти ООД.  
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Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-19 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Сливен, честота 101.7 MHz. Срокът на лицензията е 25 г., считано от 

26.07.2001 г. 

 

20. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-20 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-20 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-20 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Петрич, честота 104.5 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

24.07.2012 г. 

 

21. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-21 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-21 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-21 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Сандански, честота 99.0 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

24.07.2012 г. 

 

22. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-22 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-22 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-22 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Симитли, честота 107.7 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

28.08.2012 г. 

 

23. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-23 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-23 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-23 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. София, честота 103.6 MHz. Срокът на лицензията е 25 г., считано от 

09.03.2000 г. 

 

24. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-24 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-24 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-24 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 
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територията на гр. Стара Загора, честота 102.6 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано 

от 11.03.2014 г. 

 

25. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-25 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-25 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-25 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Етрополе, честота 90.4 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

20.05.2014 г. 

 

26. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-26 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-26 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-26 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Асеновград, честота 98.1 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

16.04.2015 г. 

 

27. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-27 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-27 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-27 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Тервел, честота 93.2 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

16.04.2015 г. 

 

28. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-28 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-28 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-28 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Мадан, честота 95.6 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

16.04.2015 г. 

 

29. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-29 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-29 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-29 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Севлиево, честота 97.7 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

07.07.2015 г. 
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30. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-30 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-30 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-30 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Белоградчик, честота 89.0 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

17.09.2015 г. 

 

31. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-31 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-31 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-31 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Враца, честота 87.9 MHz. Срокът на лицензията е 25 г., считано от 

26.07.2001 г. 

 

32. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-32 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-32 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-32 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Балчик, честота 95.0 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

12.01.2016 г. 

 

33. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-33 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-33 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-33 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Казанлък, честота 101.4 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

12.01.2016 г. 

 

34. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-34 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-34 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-34 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Исперих, честота 95.0 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

12.01.2016 г. 

 

35. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-35 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  
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Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-35 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-35 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Априлци, честота 88.9 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

21.12.2016 г. 

 

36. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-36 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-36 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-36 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Русе, честота 99.7 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

21.12.2016 г. 

 

37. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-37 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-37 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-37 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Кърджали, честота 102.8 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

21.12.2016 г. 

 

38. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-38 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД, ЕИК 206912758.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-38 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-38 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Ихтиман, честота 98.8 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

21.12.2016 г. 

 

39. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-39 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-39 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-39 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Дупница, честота 94.7 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

21.12.2016 г. 

 

40. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-40 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-40 по отношение Фокус - Нунти ООД.  
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Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-40 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Златоград, честота 105.5 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

28.03.2017 г. 

 

41. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-41 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-41 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-41 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Несебър, честота 107.5 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

04.04.2017 г. 

 

42. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-42 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-42 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-42 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Троян, честота 89.5 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

29.08.2017 г. 

 

43. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-43 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-43 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-43 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Велинград, честота 101.2 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

17.07.2018 г. 

 

44. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-44 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-44 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-44 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Ловеч, честота 101.2 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

02.10.2018 г. 

 

45. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-45 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-45 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-45 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 
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територията на гр. Царево, честота 101.4 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

22.05.2019 г. 

 

46. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-46 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-46 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-46 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Пещера, честота 106.3 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

11.09.2019 г. 

 

47. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-47 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-47 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-47 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Созопол, честота 99.4 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

13.11.2019 г. 

 

48. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-48 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-48 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-48 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Свищов, честота 100.0 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

11.03.2020 г. 

 

49. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-01-49 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

01-49 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-01-49 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, с общ политематичен профил, за 

територията на гр. Добринище, честота 88.0 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 

08.04.2021 г. 

 

50. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-02-01 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

02-01 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-02-01 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, със специализиран профил, за аудитория от 

20 до 45 години, формат News and Talk/ Hot AC, за територията на гр. Ботевград, честота 

107.8 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 03.04.2012 г. 

 



14 
 

51. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-02-02 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

02-02 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-02-02 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, със специализиран профил, за аудитория от 

20 до 45 години, формат News and Talk/ Hot AC, за територията на гр. Силистра, честота 

100.2 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 12.07.2011 г. 

 

52. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-02-03 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

02-03 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-02-03 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, със специализиран профил, за аудитория от 

20 до 45 години, формат News and Talk/ Hot AC, за територията на гр. Ябланица, честота 

98.0 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 21.12.2016 г. 

 

53. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-02-04 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

02-04 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-02-04 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, със специализиран профил, за аудитория от 

20 до 45 години, формат News and Talk/ Hot AC, за територията на гр. Обзор, честота 99.6 

MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 13.03.2018 г. 

 

54. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-02-05 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

02-05 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-02-05 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, със специализиран профил, за аудитория от 

20 до 45 години, формат News and Talk/ Hot AC, за територията на гр. Горна Оряховица, 

честота 104.4 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 03.07.2018 г. 

 

55. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-03-01 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

03-01 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-03-01 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, със специализиран профил, за аудитория 

над 35 години, формат Adult Contemporary/ News, за територията на гр. Девня, честота 94.2 

MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 07.10.2014 г. 

 

56. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-03-02 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  
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Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

03-02 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-03-02 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, със специализиран профил, за аудитория 

над 35 години, формат Adult Contemporary/ News, за територията на гр. Кубрат, честота 96.7 

MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 21.04.2015 г. 

 

57. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-03-03 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

03-03 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-03-03 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, със специализиран профил, за аудитория 

над 35 години, формат Adult Contemporary/ News, за територията на гр. Нови пазар, честота 

106.0 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 21.04.2015 г. 

 

58. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-03-04 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-03-

04 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-03-04 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, със специализиран профил, за аудитория 

над 35 години, формат Adult Contemporary/ News, за територията на гр. Попово, честота 

102.6 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 21.04.2015 г. 

 

59. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-03-05 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

03-05 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-03-05 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, със специализиран профил, за аудитория 

над 35 години, формат Adult Contemporary/ News, за територията на гр. Тутракан, честота 

104.5 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 21.04.2015 г. 

 

60. Прехвърля Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-03-06 от 

Фокус - Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

Прекратява действието на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-023-

03-06 по отношение Фокус - Нунти ООД.  

Издава на Фокус Медия ЕООД Индивидуална лицензия № ЛРР-01-1-083-03-06 за доставяне 

на радиоуслуга с наименование „Радио Фокус“, със специализиран профил, за аудитория 

над 35 години, формат Adult Contemporary/ News, за територията на гр. Приморско, честота 

93.4 MHz. Срокът на лицензията е 15 г., считано от 15.05.2018 г. 

 

На основание чл. 106, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията да бъде уведомена Комисията 

за регулиране на съобщенията за предприемане на действия за прехвърляне на 

Разрешенията за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен 

спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа 
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за наземно аналогово радиоразпръскване за посочените по-горе 60 населени места от Фокус 

- Нунти ООД на Фокус Медия ЕООД.  

 

Определя заплащане на 60 бр. такси в размер, съгласно чл. 5, т. 4 от Тарифата за таксите за 

радио- и телевизионна дейност.  

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

След влизане в сила на решението, заверен препис от същото да бъде изпратен на 

Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

б) заявления от Р-22 ЕООД, Метрорадио ЕООД, Радио и Телевизия Сити ЕООД, Радио 

Тангра ЕАД, Българска Радиокомпания ЕООД, Радио Контакт България ЕООД, РТЕ НЕТ 

ООД, Гео Адвайзърс ЕООД, Радио Експрес АД, Дарик 90 София ЕООД, Радио Веселина 

ЕАД и СУ Св. Климент Охридски за изменение на разрешения, препратени от Комисията 

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

съобщения. 

 

Райна Радоева – за Директор Дирекция Обща администрация, представи доклада 

(Приложение 3). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения: 

Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване на разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 00540/ 17.06.2008 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 

аналогово радиоразпръскване на територията на гр. София, издадено на Р-22 ЕООД, както 

следва: 

1. Изменя се Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа“. 

2. Изменя се Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения: 

Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване на разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 00151/ 17.04.2008 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 

аналогово радиоразпръскване на територията на гр. София, издадено на Метрорадио ЕООД, 

както следва: 

1. Изменя се Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа“. 

2. Изменя се Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 
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Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения: 

Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване на разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 00564/ 17.06.2008 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 

аналогово радиоразпръскване на територията на гр. София, издадено на Радио и Телевизия 

Сити ЕООД, както следва: 

1. Изменя се Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа“. 

2. Изменя се Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения: 

Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване на разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 00568/ 17.06.2008 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 

аналогово радиоразпръскване на територията на гр. София, издадено на Радио Тангра ЕАД, 

както следва: 

1. Изменя се Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа“. 

2. Изменя се Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения: 

Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване на разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 00525/ 17.06.2008 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 

аналогово радиоразпръскване на територията на гр. София, издадено на Българска 

Радиокомпания ЕООД, както следва: 

1. Изменя се Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа“. 

2. Изменя се Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения: 

Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване на разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 00556-006/ 26.04.2022 г. за 
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ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 

аналогово радиоразпръскване на територията на гр. София, издадено на Метрорадио ЕООД, 

както следва: 

1. Изменя се Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа“. 

2. Изменя се Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения: 

Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване на разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 02012/ 05.02.2015 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 

аналогово радиоразпръскване на територията на гр. София, издадено на РТЕ НЕТ ООД, 

както следва: 

1. Изменя се Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа“. 

2. Изменя се Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения: 

Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване на разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 01890/ 08.08.2013 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 

аналогово радиоразпръскване на територията на гр. София, издадено на Гео Адвайзърс 

ЕООД, както следва: 

1. Изменя се Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа“. 

2. Изменя се Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения: 

Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване на разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 00322/ 26.05.2008 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 

аналогово радиоразпръскване на територията на гр. София, издадено на Радио Експрес АД, 

както следва: 

1. Изменя се Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа“. 
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2. Изменя се Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения: 

Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване на разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 00420/ 03.06.2008 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 

аналогово радиоразпръскване на територията на гр. София, издадено на Дарик 90 София 

ЕООД, както следва: 

1. Изменя се Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа“. 

2. Изменя се Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения: 

Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване на разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 00242/ 15.05.2008 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 

аналогово радиоразпръскване на територията на гр. София, издадено на Радио Веселина 

ЕАД, както следва: 

1. Изменя се Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа“. 

2. Изменя се Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения: 

Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване на разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 01550/ 16.07.2009 г. за 

ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно 

аналогово радиоразпръскване на територията на гр. София, издадено на СУ Св. Климент 

Охридски, както следва: 

1. Изменя се Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа“. 

2. Изменя се Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 
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Соня Момчилова прикани членовете към гласуване на предложението на г-жа Велкова за 

организиране на дискусия. 

Галина Георгиева поиска думата за коментар. Припомни, че на проведена между 

членовете вътрешно-експертна среща се е обърнала към останалите съветници за 

прозрачност в желанието за организация на кръгли маси и дискусии, и е помолила госпожа 

Пролет Велкова в писмен вид – по мейл или да входира в деловодство, както е удобно за 

нея, разписана идеята й за това какво се цели с организирането на една подобна кръгла маса. 

Отбеляза, че застава зад всяко предложение и активност на членовете на Съвета за 

електронни медии, но би искала, с оглед желанието да дискутират темата, членовете и тя 

конкретно, да са запознати предварително с мотивите и аргументите, с които това искане 

се внася като част от дневния ред. Госпожа Георгиева акцентира, че не би искала 

изказването ѝ да се разбира погрешно и подчерта, че то е свързано единствено и само в 

оперативен порядък, така че да успеят да постигнат една прозрачност и търсеният резултат 

да е с пет гласа и да е от името на Съвета за електронни медии.  

Соня Момчилова допълни, че смята, че госпожа Велкова ще напише своята докладна и ще 

запознае със съдържанието ѝ съветниците - чрез мейл или както прецени за подходящо. 

Пролет Велкова смята, че това се подразбира и предстои. 

Соня Момчилова благодари. 

Галина Георгиева отбеляза, че в този смисъл, ще подкрепи предложението на госпожа 

Велкова и посочи също, че председателят на СЕМ задава тона за начина, по който на 

заседание да се внасят промени по дневния ред. Допълни, че това е още една страна на 

въпроса, който дискутират. 

Соня Момчилова поясни, че е очаквала до днес да се появи някаква докладна и допуска, 

че това е просто липса на рутина, така че ще се учат взаимно и счита, че съвсем скоро няма 

да има подобни поводи за противопоставяне. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема предложението за провеждане на дискусия на тема 

„Плурализъм и дезинформация в условия на война“. Дата на провеждане: 05.07.2022 г. 

(вторник).  

Допълнително да се предостави и обсъди информация за структура, теми, участници.    

 

Соня Момчилова обяви, че заседанието продължава с доклади от Дирекция Лицензионни, 

регистрационни, правни режими и международна дейност относно 

административнонаказателни производства, поради което се преминава в закрит режим. 

Благодари на всички  проследили заседанието онлайн. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади от Дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими 

и международна дейност относно административнонаказателни производства, образувани 

с АУАН № НД-01-10 и № НД-01-11 от 2022 г. 

 

- АУАН № НД-01-10 от 2022 г. 

 

Владимир Павлов – юрисконсулт, представи доклада (Приложение 4). 

 

Соня Момчилова благодари и отбеляза, че абсолютно влиза в положението и не би искала 

да оспорват и да са някаква пречка за творческите, креативни пориви от страна на 
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създателите на формата, но когато реквизити и декори са брандирани, това е очевидно и би 

следвало да се вземат мерки, без всякакво съмнение. Госпожа Момчилова поясни, че не 

смята темата за приключила с този доставчик. Съжалява, ако се създава впечатление за 

тенденциозност, но не мисли, че е така. Лично тя няма нито страх, нито комплекс от това 

да бъдат упрекнати в подобно нещо. Добави, че СЕМ не спи и ще продължи да го доказва 

и съжалява, че този въпрос се е превърнал в риторичен във времето, а задача на Съвета е да 

го опровергае. Заяви, че са бдителни и все по-внимателно ще гледат. Отбеляза, че скоро 

предстои доклад и за друг доставчик, който допуска недоглеждания по подобни теми, така 

че тя лично няма никакви опасения от този характер. Уточни, че в т. Разни ще сподели и 

други свои намерения по отношение на този формат.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление на БТВ МЕДИА ГРУП ЕАД за нарушение на чл. 75, ал. 1, изречение второ 

от ЗРТ – излъчване на скрито търговско съобщение. Размерът на санкцията да бъде 

определен над определения от закона минимум (5000.00 лв.). 

 

-АУАН № НД-01-11 от 2022 г. 

 

Владимир Павлов – юрисконсулт, представи доклада (Приложение 5). 

 

Соня Момчилова благодари и отбеляза, че тук също биха могли да бъдат упрекнати в 

тенденциозност. Обърна внимание, че в акта  има две констатирани нарушения.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Относно установеното административно нарушение на чл. 

17а, ал. 1 от ЗРТ във връзка с т. 27 и т. 35 от Критериите за оценка на съдържание, което е 

неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, 

нравствено и/или социално развитие на децата, приети по реда на чл. 32, ал. 5 от ЗРТ (отм., 

ДВ, бр. 109/ 22.12.2020 г.) във връзка с § 57, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗРТ, ДВ, бр. 109/ 2020 

г., в сила от 22.12.2020 г.), приема случаят за маловажен. 

 

Относно установеното административно нарушение на чл. 17, ал. 2 от ЗРТ в частта: 

„предоставяне на разпространение на предавания, внушаващи национална нетърпимост“, 

възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно постановление на Фондация „Алфа 

2018“. Размерът на санкцията да бъде определен над определения от закона минимум 

(15 000.00 лв.). 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклади от Дирекция Обща администрация относно услуги, 

необходими за дейността на Съвет за електронни медии. 

 

- Постъпили оферти от социологически агенции 

 

Емилия Станева – главен секретар, представи доклада (Приложение 6) 

 

Емилия Станева напомни, че Галъп Интернешънъл Болкан АД, в срока за подаване на 

оферти, е информирал Съвета, че в момента на терен провеждат свое собствено проучване, 

което включва въпроси относно източниците на информация за войната в Украйна, 
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обсъждани и от съветниците. Цената, предложена от агенцията, в случай, че Съветът реши 

да използва резултатите от това проучване, е значително по-ниска от тази за самостоятелно 

проучване.   

Соня Момчилова обобщи, че са обсъдили четирите оферти на четири социологически 

агенции: Алфа Рисърч ООД, Галъп Интернешънъл Болкан АД, Маркет линкс ООД и 

Изследователски център Тренд ООД. Отбеляза, че предвид времето, което ще отнеме едно 

изследване, датата, на която трябва да се проведе дискусията, предложена от госпожа 

Велкова, данните, с които биха искали да разполагат към този момент, се откроява 

предложението на агенция Галъп Интернешънъл Болкан АД, която до дни ще бъде готова с 

данни, които покриват въпросите, обсъждани от СЕМ. Галъп ще направи специално за 

Съвета адаптация на картината, която отразява изследването и то ще бъде предоставено и 

лично анализирано от господин Първан Симеонов, който представлява агенцията. Госпожа 

Момчилова подчерта, че съзнават, че е твърде кратък срокът и изрази благодарност към 

всички агенции, които са реагирали оперативно, били са кооперативни.   

Симона Велева, с оглед на това да уточни дали е разбрала правилно, изложи следните 

констатации: Галъп Интернешънъл Болкан АД прави предложение за предоставяне на 

резултати от проучване на терен, което върви в момента и е по подобни индикатори на 

заданието на СЕМ; цената, която ще се плати, ще остойностява анализ, доклад, изводи, 

препоръки, графична визуализация на данните и е в пъти по-ниска от първоначално 

предложената от Галъп Интернешънъл Болкан АД цена, както и в пъти по-ниска от 

предложените цени на конкурентите с оглед на факта, че това проучване върви в момента. 

Госпожа Велева се обърна към госпожа Момчилова с въпрос дали, предвид изложеното, 

предложението ѝ е да подкрепят тази нова оферта на Галъп Интернешънъл Болкан АД. 

Соня Момчилова благодари за уточнението и допълни, че предвид  размерите на бюджета, 

с който трябва да се съобразяват, и активната дейност, която им предстои напред, е добре 

да вземат и финансовите параметри предвид, да не каже на първо място. Поясни, че се взема 

под внимание, разбира се, и качеството на работата на социолозите. Предложи да пристъпят 

към гласуване. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема предложението на „Галъп интернешънъл болкан“ 

АД за предоставяне на резултати от текущо проучване по индикатори, подобни на заданието 

на Съвета. 

 

- Закупуване на допълнителен модул към софтуерния продукт ПОЛИКОНТ 

 

Емилия Станева – главен секретар, представи доклада (Приложение 7) 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се закупи допълнителен модул „Финансов контрол“ 

към софтуерния продукт ПОЛИКОНТ, съгласно предоставената оферта от „С+С 

Аутоматион“ ООД. 

 

 

-Профилактика на климатичната система 

 

Емилия Станева – главен секретар, представи доклада (Приложение 8) 
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Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Във връзка с поддръжката на климатичните системи в 

Съвета (40 броя) и свързаната с това ежегодна профилактика, същата да бъде извършена, 

както следва: 

- Профилактика на 38 бр. климатици – от фирма Д енд Д Клима ЕООД, съгласно 

представената оферта; 

- Профилактика на 2 бр. климатици в сървърното помещение със специфични технически 

характеристики – от фирма  Джи и ей ЕООД, съгласно представената оферта. 

 

 

ПО ТОЧКА ИНФОРМАЦИИ: Доклад от Райна Дормишкова, Дирекция Лицензионни, 

регистрационни, правни режими и международна дейност относно Решение № 324 от 

20.05.2022 г. на Министерски съвет (Приложение 9). 

 

 

СЕМ прие за информация. 

 

 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: Отпуск на председателя на СЕМ. 

 

Соня Момчилова помоли да ѝ бъде гласуван платен годишен отпуск за дните 16-ти и 17-

ти юни, като предложи в този период да я замества госпожа Галина Георгиева.  

Галина Георгиева благодари  за доверието.   

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Г-жа Галина Георгиева – член на СЕМ, да замества г-жа 

Соня Момчилова – председател на СЕМ, от 16 до 17 юни 2022 г., когато председателят ще 

ползва платен отпуск. 

 

Соня Момчилова, в края на заседанието, изрази благодарност към колегите си и отбеляза, 

че вървят към дух на създаване на атмосфера на екипност, взаимен респект, уважение и 

единомислие. 

 

 

 

Соня Момчилова закри заседанието. 

 

 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 17 

1. Дневен ред; 

2. Протокол на техническа комисия с изх. № РД-21 24-00-12/ 10.06.2022 г.; 

3. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-16/ 14.06.2022 г.; 

4. Доклад от Вл. Павлов с изх. № ПД-08 30-12-43/ 13.06.2022 г.; 

5. Доклад от Вл. Павлов с изх. № ПД-08 30-12-44/ 13.06.2022 г.; 
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6. Доклад от Р. Радоева с изх. № АСД-09 30-08-11/ 14.06.2022 г.; 

7. Доклад от Р. Радоева с изх. № АСД-09 30-08-10/ 14.06.2022 г.; 

8. Доклад от Р. Радоева с изх. № АСД-09 30-08-9/ 14.06.2022 г.; 

9. Доклад от Р. Дормишкова с изх. № ПД-08 30-12-45/ 14.06.2022 г. 

 

 

 

Соня Момчилова 

Председател на СЕМ  

 

...........................  Пролет Велкова 

 

 

…………….. 

 

Габриела 

Наплатанова  

    

   ……….….….….  

     

    Симона Велева  

            

            …...………… 

 

 

Галина Георгиева         ………………… 

 

 

  

   

   

  Старши специалист:       …………………   

  Мария Гинина               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


