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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  Николай Тодоров Мелемов – Кмет на Община Смолян 

     
ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на регистрация на Община Смолян 
за доставяне на радиоуслуга с наименование “Общинско радио Смолян“. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

           С Решение № 462 от 24.11.2009 г. Съветът за електронни медии е 
извършил регистрация на Община Смолян за доставяне на радиоуслуга с 
наименование „Общинско радио Смолян“, програмата е с местен обхват и 
продължителност 12 часа, като срока на лицензията е до 15 години. 
От 2012 г. до настоящия момент радиоуслугата не се осъществява, но 
регистрацията на  Община Смолян като доставчик не е прекратена.  
Разпоредбата на чл. 102 от Закона за радиото и телевизията  предвижда 
доставчиците на радиоуслуги/аудио-визуални медийни услуги да заплащат 
първоначални лицензионни такси, както и годишни лицензионни такси. 
Наличието на регистрация и вписване  в публичния регистър на радио програма 
с наименование/търговска марка „Общинско радио Смолян“ е основание 
председателят на Съветът за електронни медии да издаде Акт за установяване 
на публично държавно вземане за дължими такси съгласно Тарифата за таксите 
за радио и телевизионна дейност, независимо от фактът, че услугата не се 
предоставя, както и основание други институции и юридически лица да 
изискват от Община Смолян да заплаща съответните такси във връзка с 
упражняване на авторски права.  
Съгласно чл. 121, ал.1, т. 4 от Закона за радиото и телевизията лицензията се 
прекратява предсрочно по искане на лицензианта.  
Предвид гореизложеното, предлагам Община Смолян да подаде заявление за 
прекратяване на лицензията, с цел да се предотврати заплащането на ежегодни 
лицензионни и други такси за дейност, която не се осъществява. 

                                                                                                                                                       
Предвид гореизложеното и на основание  чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл. 121, ал. 
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1, т.4 от Закона за радиото и телевизията, предлагам на Общински съвет да 
приеме следните. 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

          1. Дава съгласие Община Смолян да подаде заявление за предсрочно 
прекратяване на регистрацията на Община Смолян за доставяне на 
радиоуслуга с наименование „Общинско радио Смолян“, с местен обхват и 
продължителност 12 часа. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши 
необходимите действия по изпълнение на горното решение. 

 
 
 
ВНОСИТЕЛ:����  
                 Николай Мелемов 
                    Кмет на Община Смолян 


