
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-94 

8 ноември 2022 г. 

 

Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 08.11.2022 г., разгледа 

искания с вх. № ЛРР-10 20-00-44/ 02.11.2022 г. от Радио Експрес АД, ЕИК 831053592, и вх. 

№ ЛРР-10 20-00-51/ 02.11.2022 от  Агенция Атлантик ЕООД, ЕИК 831905305. Исканията са 

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

на конкурс за издаване на лицензия за осъществяване на радиодейност чрез ползване на 

индивидуално определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез 

налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 

радиоразпръскване за град Белоградчик. 

Съветът, след проведените обсъждания и като взе предвид желанието на 

заинтересованите лица, подали искания по чл. 116, ал. 2 от ЗРТ, прие, че са изпълнени 

законовите изисквания за откриване на процедура за провеждане на конкурс.  

С оглед горното, Съветът реши да открие по инициатива на Радио Веселина ЕАД и 

Агенция Атлантик ЕООД процедура, като изиска от КРС да предостави информация 

относно техническите параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване. 

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 13 и чл. 116, ал. 2 и ал. 3 от Закона 

за радиото и телевизията, Съветът за електронни медии 

 

Р Е Ш И: 

 

ОТКРИВА по инициатива на Радио Експрес АД, ЕИК 831053592 и Агенция 

Атлантик ЕООД, ЕИК 831905305, процедура за провеждане на конкурс за издаване на 

индивидуална лицензия за осъществяване на радиодейност чрез ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/или 

нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град 

Белоградчик. 

ИЗИСКВА от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно 

техническите параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване на 

радиопрограма за град Белоградчик, включително свободните радиочестоти, допустими 

мощности на излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима 

техническа информация.  

 

 

 

 

СОНЯ МОМЧИЛОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 


