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С Т А Н О В И Щ Е 
 

 

СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ на свое заседание, проведено на 17 

януари 2012 г., като взе предвид: 

 

І. Закона за електронните съобщения, съгласно който до издаване на разрешения 

за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за 

наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, Комисията за регулиране на 

съобщенията може да издава на регистрирани по реда на Закона за радиото и 

телевизията телевизионни оператори разрешения за ползване на свободен ограничен 

ресурс - радиочестотен спектър, който не е предоставен по реда на § 9а от преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за радиото и телевизията.” (§ 5 от ПЗР); 

 

ІІ. Приетият със ЗИД на ЗЕС (обн. В ДВ 105/ 29.12.2011г.) § 214, съгласно който 

от Комисията довършва процедурата, проведена по реда, определен в правилата по § 5, 

ал. 3 от ПЗР, като издава разрешение за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс - радиочестотен спектър, който е бил обявен за свободен, но не е бил 

предоставен по реда, определен в правилата. Комисията издава разрешението на 

кандидата, който е имал правото да го получи поради най-добри показатели от всички 

лица, подали заявление за издаване на разрешение за същия ограничен ресурс. 

 

ІІІ. Правилата за реда за издаване на разрешения за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на електронни 

съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово 

радиоразпръскване на телевизионни сигнали (обн. ДВ, бр. 30 от 21.04.2009 г.), съгласно 

които лице, кандидатстващо за издаване на разрешение, следва да притежава 

регистрация на програма с общ (политематичен) или специализиран профил по смисъла 

на § 1, т. 28 от допълнителната разпоредба на Закона за радиото и телевизията и с 

продължителност на програмата 24 часа  (чл.5, т.1). 

 

ІV. Закона за радиото и телевизията, съгласно който радио- или телевизионен 

оператор е доставчик на линейни медийни услуги (програми) за радио/ телевизия въз 

основа на програмна схема.  Лицата, които желаят да създават радио- или телевизионни 

програми, подлежат на регистрация 

  

V. Писмо от Комисията за регулиране на съобщенията с вх. номер  10-00-6 от 16 

януари 2012 г. 

 

VІ. Заявление до Комисия за регулиране на съобщенията, подадено от 

ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА АД, ЕИК 115568068 за издаване на разрешение за 

осъществяване на електронни съобщения чрез наземно аналогово радиоразпръскване 

на телевизионни сигнали с вх. № 08-01-465/07.05.09 г. за град София (за телевизионни 

канали  48 и 43), потвърдено с писмо вх. на КРС № 12-01-52/ 11.01.2012 г. 

 

VІІ. ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА АД, ЕИК 115568068 е доставчик на линейни аудио-

визуални медийни услуги (телевизионен оператор) по смисъла на Закона за радиото и 

телевизията.  

Съгласно Решение № 15-00-93/ 30.05.2002 г. на основание §53 от ПЗР на ЗРТ 

(ДВ бр. 96/ 2001 г.) СЕМ служебно регистрира телевизионна програма с наименование - 
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Телевизия Европа; програмен профил - общ (политематичен); продължителност - 24 

часа; териториален обхват – национален. 

 Дружеството притежава и удостоверение за регистрация 01-081, издадено на 20 

май 2009 г. 

 

На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, § 5, ал.4 от ПЗР на 

Закона за електронните съобщения и чл. 8, ал. 2 от Правила за реда за издаване на 

разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен 

спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни 

мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали, 

 

ДАВА СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ: 

 

ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА АД, ЕИК 115568068, създаващо телевизионна програма 

ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА с общ (политематичен) профил и продължителност 24 часа, 

която се разпространява чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и сателит, 

ОТГОВАРЯ на изискванията на чл.5, т.1 от Правилата за реда за издаване на 

разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен 

спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни 

мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на телевизионни сигнали. 

 

 

 

 

ДОЦ. ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 

 

 


