Р Е Ш Е Н И Е № 177
08 септември 2011 г.

Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 08 септември 2011 г.,
разгледа заявление с вх. № 18-00-17/ 02.09.2011 г.
Заявлението е подадено от Българската национална телевизия, ЕИК 000672350,
седалище и адрес на управление град София, ул. Сан Стефано № 29, представлявано от
Вяра Анкова – генерален директор и съдържа искане за изменение на т.1.2 наименование на програмата (от „БНТ Пирин” на „БНТ 2”), както и изменение на
програмните характеристики по т. 6 от индивидуална лицензия за телевизионна дейност
№ 300-00371 от 12.07.2001 г. Към заявлението са приложени решение на УС на БНТ;
свидетелство за регистрация на марка в патентното ведомство; концептуално виждане за
развитието на програмата.
Българската национална телевизия е лицензиран национален обществен доставчик
на аудио-визуални медийни услуги (телевизионен оператор), притежаващ индивидуалнa
лицензия за телевизионна дейност № 300-00371/ 12.07.2001 г., с наименование „БНТ
Пирин”, 12 часа времетраене и област Благоевград, област Кюстендил.
Съгласно чл.32, ал. 1, т. 9 от ЗРТ, СЕМ взема решения за изменение на лицензии за
телевизионна дейност. На основание т. 12.1.1 от горепосочената лицензия, същата се
изменя по инициатива на лицензирания с мотивирано искане, като лицензираният няма
право да извършва никаква дейност в отклонение от условията по лицензията преди
влизането в сила на изменението й.
Съгласно Становище на СЕМ от 14 май 2007 г., при искане за изменение на
индивидуална лицензия, което касае условието по т. 1.2 – “наименование на програмата”,
трябва да бъдат представени доказателства за правото на оператора да използва новото
наименование, а при искане за изменение на индивидуална лицензия, което касае част от
условията по т. 6 – “програмни характеристики”, програмната разработката, обосноваваща
искането следва да съдържа мотиви, относими към изменящите се условия.
След проведените разисквания, СЕМ прие, че исканото изменение е допустимо.
Съветът приема изцяло представената от Управителния съвет на БНТ обосновка. В нея
ясно са отразени условията и възможностите за финансово, техническо и ресурсно
обезпечаване на програмата. Изменението на лицензията е свързано и с реализиране на
заложеното в нея условие за изграждане на обща регионална мрежа с единна програмна
схема, като всеки един от РТВЦ произвежда и излъчва оригинална продукция, която е
част от единен 24-часов канал. По този начин националният обществен доставчик ще
може в по-голяма степен да отговори на изискванията и очакванията на аудиторията
Съгласно чл. 5, т. 3 и т. 4 от ТТРТД – за извършените промени следва да се събере
такса в размер на 2150 лв.
С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал.1, т.9 във връзка с чл. 110, ал.1, т.7 и
чл.125к от Закона за радиото и телевизията и чл.5, т.3 и т.4 от ТТРТД, СЪВЕТЪТ ЗА
ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

РЕШИ
ИЗМЕНЯ индивидуална лицензия за телевизионна дейност № 300-00371/
12.07.2001 г. за област Благоевград, област Кюстендил, притежавана от Българската
национална телевизия, ЕИК 000672350, както следва:
т.1.2 се изменя и добива следната редакция:
„ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да предостави за разпространение програма с
наименование „БНТ 2”.
т.6 се изменя и добива следната редакция:
т.6.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ е длъжен да предоставя за разпространение:
т. 6.1.1. Новини – не по-малко от 12 на сто от дневното програмно време,
ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава не по-малко от 50 на сто от общото програмно
време на новините да бъде за новини с регионална тематика.
т. 6.1.2. Актуални предавания - не по-малко от 25 на сто от седмичното програмно
време.
т. 6.1.3. Образователни предавания - не по-малко от 5 на сто от месечното програмно
време.
т. 6.1.4. Културни, научни, религиозни и други предавания – не по-малко от 30 на сто
месечното програмно време.
т. 6.1.5. Детски и младежки предавания – не по-малко от 7 на сто от месечното
програмно време.
т. 6.1.6. Предавания, подпомагащи интеграцията на групи в неравностойно положение
и на рискови групи – не по-малко от 1.8 на сто от годишното програмно време.
т. 6.1.7. Предавания, предназначени за български граждани, за които българският език
не е майчин – не по-малко от 0.3 на сто от годишното програмно време.
т. 6.1.8. Европейска и българска продукция – не по-малко от 74.9 на сто /българска не
по-малко от 43.5 на сто/, в съответствие с разпоредбата на чл. 19а, ал. 1 от ЗРТ;
т. 6.1.9. Собствена продукция – не по-малко от 50 на сто от общото годишно
програмно време.
т. 6.1.10. Предавания на независими продуценти – не по-малко от 12 на сто и в
съответствие с разпоредбата на чл. 19а, ал. 2 от ЗРТ.
6.1.11. Допълнителни програмни характеристики:
- предвиденият висок процент предавания, отразяващи достиженията и проблемите на
българската култура на регионално равнище;
- предвидената възможност за реализация на единна интегрална програмна схема с
другите телевизионни центрове;

- предвидената оригинална продукция с регионална тематика и продължителност 4
(четири) часа дневно, отличаваща се от продукцията, реализирана от другите
регионални центрове на БНТ
6.1.12. Допълнителни услуги.
Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия № 300-00371/ 12.07.2001 г.
остават непроменени.
ОПРЕДЕЛЯ заплащане на такса в размер на 2150 лева (две хиляди сто и петдесет
лв.), съгласно чл.5, т.3 и т.4 от ТТРТД, платима в седемдневен срок от влизане в сила на
решението, по банков път или в касата на СЕМ на адрес: гр. София, бул. ”Шипченски
проход” № 69.
Банковата сметка е:
IBAN BG49 BNBG 9661 3000 1788 01
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ – ЦУ
Длъжностни лица от дирекция Лицензиране и регистриране да отразят промените
в раздел Трети на Публичния регистър на СЕМ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез
Съвета за електронни медии в 14- дневен срок от уведомяването.

Доц. ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ

ИЗМЕНЕНИE
НА ИНДИВИДУАЛНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ТЕЛЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ
№ 300-00371/ 12.07.2001 г.

На основание чл.32, ал.1, т.9 във връзка с чл.110, ал.1, т.7 от ЗРТ и Решение № 177 от 08
септември 2011 г., Съветът за електронни медии ИЗМЕНЯ индивидуална лицензия за
телевизионна дейност № 300-00371/ 12.07.2001 г. за област Благоевград, област
Кюстендил, притежавана от Българската национална телевизия, ЕИК 000672350, както
следва:
...................................................
т.1.2. „ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава да предостави за разпространение програма с
наименование „БНТ 2”.
..................................................
т.6 Програмни характеристики
т.6.1. ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ е длъжен да предоставя за разпространение:
т. 6.1.1. Новини – не по-малко от 12 на сто от дневното програмно време,
ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ се задължава не по-малко от 50 на сто от общото програмно
време на новините да бъде за новини с регионална тематика.
т. 6.1.2. Актуални предавания - не по-малко от 25 на сто от седмичното програмно
време.
т. 6.1.3. Образователни предавания - не по-малко от 5 на сто от месечното програмно
време.
т. 6.1.4. Културни, научни, религиозни и други предавания – не по-малко от 30 на сто
месечното програмно време.
т. 6.1.5. Детски и младежки предавания – не по-малко от 7 на сто от месечното
програмно време.
т. 6.1.6. Предавания, подпомагащи интеграцията на групи в неравностойно положение
и на рискови групи – не по-малко от 1.8 на сто от годишното програмно време.
т. 6.1.7. Предавания, предназначени за български граждани, за които българският език
не е майчин – не по-малко от 0.3 на сто от годишното програмно време.

т. 6.1.8. Европейска и българска продукция – не по-малко от 74.9 на сто /българска не
по-малко от 43.5 на сто/, в съответствие с разпоредбата на чл. 19а, ал. 1 от ЗРТ;
т. 6.1.9. Собствена продукция – не по-малко от 50 на сто от общото годишно
програмно време.
т. 6.1.10. Предавания на независими продуценти – не по-малко от 12 на сто и в
съответствие с разпоредбата на чл. 19а, ал. 2 от ЗРТ.
6.1.11. Допълнителни програмни характеристики:
- предвиденият висок процент предавания, отразяващи достиженията и проблемите на
българската култура на регионално равнище;
- предвидената възможност за реализация на единна интегрална програмна схема с
другите телевизионни центрове;
- предвидената оригинална продукция с регионална тематика и продължителност 4
(четири) часа дневно, отличаваща се от продукцията, реализирана от другите
регионални центрове на БНТ
6.1.12. Допълнителни услуги.

Всички останали условия на индивидуална лицензия № 300-00371 от 12.07.2001 г. остават
непроменени.

Доц. ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ

