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ПРОТОКОЛ № 27 
 

от заседание на НСРТ, което се проведе на 29 март 2001 г. 
 
 
 
Присъстваха: Александър Томов – и.д. председател, Иво Драганов – секретар, 
Валентина Радинска, доц. Георги Лозанов, Светлана Божилова, Димитър 
Коруджиев, Ивайло Петров. 
Отсъстваха: Йосиф Сърчаджиев, Бойка Янчева. 
 
Заседанието протече при следния 
 

Дневен ред: 
 

1. Лицензии – докладва Борислав Шабански. 
2. Писмо до КНСБ. 
3. Разни 

 
 
г-н Александър Томов даде думата на Борислав Шабански да докладва. 
 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: 
 
След като изслуша доклада на г-н Борислав Шабански НСРТ реши да 

бъдат издадени програмни лицензии за осъществяване на телевизионна и 
радиодейност на следните кандидати: 
1. “Ивайло телевизия Казанлък” ООД, вх. № в ДКД 04-09-1769 – програма 

“Телевизия Казанлък”, разпространение чрез кабел, местно покритие 
община Казанлък. /Документите на кандидата за ефирно разпространение 
ще бъдат разгледани при обявяване на конкурс за честота в региона/. 

2. “Ястреб Инвест” ООД, вх. № в ДКД 04-09-1861 – телевизионна програма 
“Странджа”, разпространение чрез кабел, местно покритие община Елхово, 
област Ямболска. /Документите на кандидата за ефирно разпространение ще 
бъдат разгледани при обявяване на конкурс за честота в региона/. 

3. “Ястреб Инвест” ООД, вх. № в ДКД 04-09-1861 – радиопрограма 
“Странджа”, разпространение чрез кабел, местно покритие община Елхово, 
област Ямболска. 

4. “Варна кабел инженеринг” ЕООД, вх. № в ДКД 04-12-5194 – 
телевизионна програма “Канал 8, разпространение чрез кабел, регионално 
покритие /областите Варна, Бургас, Шумен, Добрич/. 

 
НСРТ реши за останалите заявители, посочени в докладна от 

Борислав Шабански вх. № 18-02-24 да бъдат изпратени писма с искане за 
отстраняване на пропуските в представените от кандидатите документи. 

 
ПО ТОЧКА ВТОРА: 
 
г-н Александър Томов прочете проект за писмо-отговор до КНСБ.  
Доц. Лозанов изрази мнение, че това писмо е излишно. 
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Г-н Томов помоли доц. Лозанов да огледа още веднъж писмото. 
 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: 
 
1. Съветът се запозна с писмото от “Канал 2001” във връзка с подадени 

документи за програмен лиценз. Установено е, че заявеното като програма в 
документите коренно се различава от излъчваната програма. 
НСРТ реши да се проведе среща с представители на “Канал 2001” на 5 
април 2001 г. от 13.30 часа. 

2. НСРТ се запозна с писмо от ДАРИК РАДИО относно ретранслиране на 
живо звук от пленарната зала при гласуване промените в Избирателния 
закон. 
Този въпрос е единствено в правомощията на ДКД. 
 
 

Александър Томов ………… Димитър Коруджиев ……… 
Иво Драганов ……………… Ивайло Петров …………….. 
доц. Георги Лозанов ……… Валентина Радинска ……… 
Светлана Божилова ……… 


