
 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-13 
 

2 март 2023 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 2 март 2023 г., 

разгледа Заявление с вх. № ЛРР-05 20-00-8/ 13.02.2023 г., допълнено с писмо от 21.02.2023 г. 

Заявлението е подадено от Керемидчиев и Райкова и сие ООД и съдържа искане за 

удължаване на срока на Индивидуална лицензия № 1-025-01-01 за доставяне на радиоуслуга 

с наименование „Радио 999“, със специализиран програмен профил – за аудитория до 30 

години, формат CHR (Contemporary Hit Radio), 24-часова продължителност и местен 

териториален обхват – гр. Ямбол, честота 95.5 MHz. 

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 (КРС), 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, издадена на Керемидчиев и Райкова и 

сие ООД, 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.  

За да се произнесе, Съветът взе предвид следното: 

Индивидуална лицензия № 1-025-01-01 е издадена след проведен от СЕМ конкурс със 

срок от 15 години, считано от датата на издаването ѝ – 17.03.2008 г., съответно КРС е издала 

разрешение за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа 

за наземно аналогово радиоразпръскване за същия срок, т.е. искането за удължаването на 

срока ѝ е подадено извън срока по чл. 125, ал. 1 от ЗРТ. 

По отношение на индивидуалната лицензия – от издаването ѝ през 2008 г. до настоящия 

момент са извършени следните промени: в наименованието на дружеството, на което 

първоначално е издадена, в наименованието на програмата, в програмния профил, в 

програмните характеристики.   

По отношение на поведението на доставчика – след дадени еднократно указания за 

спазване на условията на лицензията през 2010 г., срещу него няма констатирани други 

нарушения както на лицензията, така и на разпоредбите на Закона за радиото и телевизията. 

Доставчикът е заплащал в срок дължимите годишни такси за надзор, както и в 

комуникацията си с регулатора е предоставял коректно исканата информация. 



По отношение на радиосредата – на територията на гр. Ямбол, освен програма „Радио 

999“ се разпространяват радиопрограми със следните профили: 

- политематични: „БГ Радио“ „Радио България Он Ер/ Bulgaria On Air“ „Радио 

Веселина“ (формат Ethno Pop Music), както и националните програми на БНР 

„Хоризонт“ и „Христо Ботев“, националната „Дарик Радио България“ и регионалните 

програми на БНР „Радио Бургас“ и „Радио Стара Загора“;  

- със специализиран профил за аудитория от 20 до 45 години: „Енджой/ N-Joy“ 

- със специализиран профил за аудитория над 35 години, формат рок музика - „Зи-

Рок/ Z-Rock“. 

Доставчикът Керемидчиев и Райкова и сие ООД с неговата програма „Радио 999“ е 

единственият местен доставчик, който не е част от конкретна радиоверига. 

Като мотиви към искането си за продължаване на срока на лицензията доставчикът е 

декларирал, че разполага с финансов, технически и кадрови ресурс програмата да продължи 

излъчването си на територията на гр. Ямбол, спазвайки всички нормативни изисквания; че 

програмата заема челно място в ефира на града и региона, като осигурява пълноценна местна, 

регионална, национална и световна информация; че доставчикът разполага с най-модерната 

висококачествена техника и поддържа качествена музикална плейлиста във формат CHR. 

Неспазването на срока по чл. 125, ал. 1 от ЗРТ е отчетено като виновно поведение на 

служител, на който е наложено съответното дисциплинарно наказание, като доставчикът 

категорично заявява намерението си да продължи разпространението на програмата.  

Предвид горното Съветът намира, че независимо от по-късно подаденото заявление за 

удължаване на срока на лицензията, следва да вземе положително решение по искането на 

лицензианта за удължаване на срока ѝ, но намира, че той следва да бъде удължен със същия 

срок – с 15 години, а не с максимума от 20 години, както е поискал доставчика. При 

извършване на тази преценка СЕМ взе предвид и наложилата се през последните години 

практика Съветът да удължава сроковете на изтичащите лицензии с по 15 години, какъвто е 

и срокът на по-голямата част от издадените след конкурс разрешителни актове – срок, който 

се е оказал оптимален, за да може дадена програма да развие своя капацитет, да привлече и 

задържи аудитория от съответната възраст, за която е предназначена, да претърпи някакви 

промени, ако такива са необходими предвид развитието на радиосредата.  

С оглед горното 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  

 

РЕШИ: 

 

Изменя Индивидуална лицензия № 1-025-01-01, издадена на Керемидчиев и Райкова и 

сие ООД, ЕИК 205664726, за доставяне на радиоуслуга с наименование „Радио 999“ на 

територията на гр. Ямбол, честота 95.5 MHz, както следва: 

Срокът на лицензията се удължава с 15 години, считано от 17.03.2023 г. 

Всички останали разпоредби на Индивидуална лицензия № 1-025-01-01 остават 

непроменени.  

На основание чл. 5, т. 4 от ТТРТД, Керемидчиев и Райкова и сие ООД дължи такси в 

размер на по 2000 (две хиляди) лева за удължаване срока на лицензията.  

Таксата се заплаща 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 издаденото от нея разрешение за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно 

аналогово радиоразпръскване № 00111/ 27.03.2008 г. на територията на гр. Ямбол в 

съответствие с чл. 125, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията.  

 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

Административен съд – София област в 14-дневен срок от датата на съобщаването му.  

 

 

 

СОНЯ МОМЧИЛОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 


