
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 35 

 
от редовно заседание, състояло се на 23.04.2001 г. 

 
ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Валентина Радинска, доц. Георги Лозанов, 
Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Ивайло Петров, Светлана Божилова. 
 
ОТСЪСТВАЛИ: - Йосиф Сърчаджиев. 

 
ДНЕВЕН РЕД: 
 
1. Лицензии за радиооператори – гр. Русе и Благоевград; 
2. Лицензии – гр. Смолян и Кърджали; 
3. Мониторинг; 
4. Разни. 
 
Начало на заседанието 11.10 ч., водено от Александър Томов и протоколист 
Снежана Милева. 
Извън дневния ред г-н Драганов информира на кратко за 13-тата работна среща на 
ЕПРА в Барселона, за която ще докладва допълнително.  
 
ПО ТОЧКА ”ПЪРВА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх. №  18-
02-30 от Борислав Шабански относно постъпилите от ДКД 57 броя заявления за 
издаване на програмни лицензии по смисъла на ЗРТ за осъществяване на радио- и 
телевизионна дейност. 
 
Националният съвет за радио и телевизия разгледа и обсъди документите на 
кандидатите за издаване на програмна лицензия по смисъла на Закона за радиото и 
телевизията за осъществяване на радиодейност с местно разпространение на 
програмата по наземен път на територията на  град РУСЕ. 
Към заявленията са приложени всички изискуеми от чл. 111 на ЗРТ документи, като 
проверката за редовност е осъществена от упълномощено лице на Държавната 
комисия по далекосъобщения по реда на чл. 112 на ЗРТ. 
Националният съвет за радио и телевизия, за да прецени дали е налице готовност за 
създаване и предоставяне за разпространение на предложената от кандидата 
радиопрограма, при разглеждане на документите се ръководи от разпоредбите на 
Закона за радиото и телевизията и от предварително обявените програмни критерии 
в бр. 1 - 2 от 2001 г. на Бюлетина на НСРТ “Програмни критерии при лицензиране 
на регионални ефирни радиооператори” на основание чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 
32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията, Националният съвет за радио и 
телевизия единодушно: 

РЕШИ 
І. ДА ИЗДАДЕ и предлага на Държавната комисия по далекосъобщения проект 
за лицензия за създаване и предоставяне за разпространение на радиопрограма, 
покриваща територията на град  РУСЕ на следните кандидати: 
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1. “Радио Свят” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-1920 за програма “Радио Плюс”; 
2. “Радио Контакт България” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-1894 за програма “Радио 

Контакт”; 
3. Фондация Радио Свободна Европа, вх. № в ДКД 04-13-1992 
 
ІІ. ОТКАЗВА да издаде лицензия за създаване и предоставяне за местно 
разпространение на радиопрограма, покриваща територията на град РУСЕ на 
следните кандидати: 
 
1. “Гларус Р” ООД вх. № в ДКД 04-13-1982; 
2. Обединена Божия Църква вх. № в ДКД 01-13-1678; 
 
 Мотивите са посочени в индивидуалните решение за всеки един от кандидатите. 

 
Националният съвет за радио и телевизия разгледа и обсъди документите на 
кандидатите за издаване на програмна лицензия по смисъла на Закона за радиото и 
телевизията за осъществяване на радиодейност с местно разпространение на 
програмата по наземен път на територията на  град БЛАГОЕВГРАД. 
Към заявленията са приложени всички изискуеми от чл. 111 на ЗРТ документи, като 
проверката за редовност е осъществена от упълномощено лице на Държавната 
комисия по далекосъобщения по реда на чл. 112 на ЗРТ. 
Националният съвет за радио и телевизия, за да прецени дали е налице готовност за 
създаване и предоставяне за разпространение на предложената от кандидата 
радиопрограма, при разглеждане на документите се ръководи от разпоредбите на 
Закона за радиото и телевизията и от предварително обявените програмни критерии 
в бр. 1 - 2 от 2001 г. на Бюлетина на НСРТ “Програмни критерии при лицензиране 
на регионални ефирни радиооператори” на основание чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 
32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията, Националният съвет за радио и 
телевизия единодушно: 

РЕШИ 
І. ДА ИЗДАДЕ и предлага на Държавната комисия по далекосъобщения проект 
за лицензия за създаване и предоставяне за разпространение на радиопрограма, 
покриваща територията на град  БЛАГОЕВГРАД на следните кандидати: 
 
1. “Радио Свят” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-1916 за програма “Радио Плюс”; 
2. ЕТ “Стримон прес – Кирил Пецев” вх. № в ДКД 04-13-1964 за програма “Радио 

Стримон”; 
3. “Радио Контакт България” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-1891 за програма “Радио 

Контакт”; 
4. Фондация Радио Свободна Европа вх. № в ДКД 04-13-1992; 
5. “Ритмо Пловдив” ЕООД, вх. № в ДКД 04-13-1999 за програма “Радио Ритмо”. 
 
ІІ. ОТКАЗВА да издаде лицензия за създаване и предоставяне за местно 
разпространение на радиопрограма, покриваща територията на град 
БЛАГОЕВГРАД на следните кандидати: 
 
1.  “Симха” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-1864; 
 
 Мотивите са посочени в индивидуалните решение за всеки един от кандидатите. 
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Националният съвет за радио и телевизия разгледа и обсъди документите на 
кандидатите за издаване на програмна лицензия по смисъла на Закона за радиото и 
телевизията за осъществяване на радиодейност с местно разпространение на 
програмата по наземен път на територията на  град СОФИЯ. 
Националният съвет за радио и телевизия, за да прецени дали е налице готовност за 
създаване и предоставяне за разпространение на предложената от кандидата 
радиопрограма, при разглеждане на документите се ръководи от разпоредбите на 
Закона за радиото и телевизията и от предварително обявените програмни критерии 
в бр. 1 - 2 от 2001 г. на Бюлетина на НСРТ “Програмни критерии при лицензиране 
на регионални ефирни радиооператори” на основание чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 
32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията, Националният съвет за радио и 
телевизия единодушно: 
 
 

РЕШИ 
І. ДА ИЗДАДЕ и предлага на Държавната комисия по далекосъобщения проект 
за лицензия за създаване и предоставяне за разпространение на радиопрограма, 
покриваща територията на град  СОФИЯ на следните кандидати: 
 
1. “Радио Скиптър” ООД, с вх. № в ДКД 04-13-2084 за програма “Радио 

Скиптър”; 
2. “Орфей медиа ФМ” ООД, с вх. № в ДКД 04-13-1948 за програма “Радио ФЕМ 

ФМ”; 
3. “Радио Контакт България” ЕООД, с вх. № в ДКД 04-13-1890 за програма “Радио 

Контакт”; 
4. “Радио Свят” ЕООД, вх. № в ДКД 04-13-1921 за програма “Радио Плюс”; 
5. “Канал Ком БГ” ООД вх. № в ДКД 04-13-2754 за програма “Радио Канал Ком”. 
 
ІІ. ОТКАЗВА да издаде лицензия за създаване и предоставяне за местно 
разпространение на радиопрограма, покриваща територията на град СОФИЯ на 
следните заявители: 
 
1. “Супер 7” ЕООД,  с вх. № в ДКД 04-13-1805; 
2.  “Галакси 1” ООД с вх. № в ДКД 04-13-1810”; 
3. ЕТ “Радио Катра рекърдс – Калоян Трачев” с вх. № в ДКД 04-13-1947; 
4. “Нет ФМ” ООД вх. № в ДКД 04-13-2129; 
5. “Радио Звезда” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-2072; 
6. “Форте” ООД вх. № в ДКД 04-13-2022; 
7. “Радио Браво” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-2033; 
8. “Радио Вива Алтернатива” вх. № в ДКД 04-13-2061; 
9. “Дженерал Логистик Сървисис” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-2122 
 
 Мотивите са посочени в индивидуалните решение за всеки един от кандидатите. 

 
Националният съвет за радио и телевизия разгледа и обсъди документите на 
кандидатите за издаване на програмна лицензия по смисъла на Закона за радиото и 
телевизията за осъществяване на радиодейност с местно разпространение на 
програмата по наземен път на територията на  град ПЛОВДИВ. 
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Националният съвет за радио и телевизия, за да прецени дали е налице готовност за 
създаване и предоставяне за разпространение на предложената от кандидата 
радиопрограма, при разглеждане на документите се ръководи от разпоредбите на 
Закона за радиото и телевизията и от предварително обявените програмни критерии 
в бр. 1 - 2 от 2001 г. на Бюлетина на НСРТ “Програмни критерии при лицензиране 
на регионални ефирни радиооператори” на основание чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 
32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията, Националният съвет за радио и 
телевизия единодушно: 

РЕШИ 
І. ДА ИЗДАДЕ и предлага на Държавната комисия по далекосъобщения проект 
за лицензия за създаване и предоставяне за разпространение на радиопрограма, 
покриваща територията на град ПЛОВДИВ на следните кандидати: 
 
1. “Нет ФМ” ООД вх. № в ДКД 04-13-2130 за програма “Радио Нет ФМ”; 
2. “Радио Свят” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-1915 за програма “Радио Плюс”; 
3. “Радио Скиптър” ООД вх. № в ДКД 04-13-2085 за програма “Радио Скиптър”; 
4. ЕТ “Катра Рекърдс – Калоян Трачев вх. № в ДКД 04-13-1945 за програма “Радио 

Катра ФМ”; 
5. “Мила ФМ” ООД вх. № в ДКД 04-13-2004 за програма “Радио Мила”; 
6. “Радио Браво” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-2035 за програма “Радио Браво”; 
7. “Ритмо Пловдив” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-1999 за програма “Радио Ритмо”; 
8. “Орфей Медиа ФМ” ООД вх. № в ДКД 04-13-1949 за програма “Радио ФЕМ 

ФМ”; 
 
ІІ. ОТКАЗВА да издаде лицензия за създаване и предоставяне за местно 
разпространение на радиопрограма, покриваща територията на град ПЛОВДИВ на 
следните кандидати: 
 
1. “Галакси 1” ООД вх. № в ДКД 04-13-1809; 
2. “Радио Контакт България” ЕООД с вх. № в ДКД 01-13-1888; 
3. “Гларус Р” ООД вх. № в ДКД 04-13-1983; 
4. ЕТ “Славина Дес – Гено Бахчевански” вх. № в ДКД 04-13-1994; 
5. “Дикоф” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-2055; 
6. “Форте” ООД вх. № в ДКД 04-13-2021; 
7. “Радио Звезда” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-2074. 
 
 Мотивите са посочени в индивидуалните решение за всеки един от кандидатите. 

 
Националният съвет за радио и телевизия разгледа и обсъди документите на 
кандидатите за издаване на програмна лицензия по смисъла на Закона за радиото и 
телевизията за осъществяване на радиодейност с местно разпространение на 
програмата по наземен път на територията на  град ВАРНА. 
Националният съвет за радио и телевизия, за да прецени дали е налице готовност за 
създаване и предоставяне за разпространение на предложената от кандидата 
радиопрограма, при разглеждане на документите се ръководи от разпоредбите на 
Закона за радиото и телевизията и от предварително обявените програмни критерии 
в бр. 1 - 2 от 2001 г. на Бюлетина на НСРТ “Програмни критерии при лицензиране 
на регионални ефирни радиооператори” на основание чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 
32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията, Националният съвет за радио и 
телевизия единодушно: 
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РЕШИ 
І. ДА ИЗДАДЕ и предлага на Държавната комисия по далекосъобщения проект 
за лицензия за създаване и предоставяне за разпространение на радиопрограма, 
покриваща територията на град ВАРНА на следните кандидати: 
 
1. “Гларус Р” ООД, с вх. № в ДКД 04-13-1984 за програма “Радио Скай”; 
2. “Мила ФМ” ООД, с вх. № в ДКД 04-13-2007 за програма “Радио Мила”; 
3. “Радио Контакт България” ЕООД, с вх. № в ДКД 04-13-1889 за програма “Радио 

Контакт”; 
4. “Радио Свят” ЕООД,  с вх. № в ДКД 04-13-1912 за програма “Радио Плюс.; 
 
ІІ. ОТКАЗВА да издаде лицензия за създаване и предоставяне за местно 
разпространение на радиопрограма, покриваща територията на град ВАРНА на 
следните кандидати: 
 
1.  “България ФМ” ЕООД с вх. № в ДКД 04-13-2009; 
2. “Симха” ЕООД с вх. № в ДКД 04-13-2007; 
3. “Радио Звезда” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-2075; 
4. “Форте” ООД вх. № в ДКД 04-13-2023; 
 
 Мотивите са посочени в индивидуалните решение за всеки един от кандидатите. 

 
Националният съвет за радио и телевизия разгледа и обсъди документите на 
кандидатите за издаване на програмна лицензия по смисъла на Закона за радиото и 
телевизията за осъществяване на радиодейност с местно разпространение на 
програмата по наземен път на територията на  град БУРГАС. 
Националният съвет за радио и телевизия, за да прецени дали е налице готовност за 
създаване и предоставяне за разпространение на предложената от кандидата 
радиопрограма, при разглеждане на документите се ръководи от разпоредбите на 
Закона за радиото и телевизията и от предварително обявените програмни критерии 
в бр. 1 - 2 от 2001 г. на Бюлетина на НСРТ “Програмни критерии при лицензиране 
на регионални ефирни радиооператори” на основание чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 
32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията, Националният съвет за радио и 
телевизия единодушно: 
 

 
РЕШИ 

І. ДА ИЗДАДЕ и предлага на Държавната комисия по далекосъобщения проект 
за лицензия за създаване и предоставяне за разпространение на радиопрограма, 
покриваща територията на град БУРГАС на следните кандидати: 
 
1. “Скиптър” ООД, с вх. № в ДКД 04-13-2009 и програма “Радио Скиптър”; 
2. “Мила ФМ” ООД, с вх. № в ДКД 04-13-2008 и програма “Радио Мила”; 
3. “Радио Браво” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-2032 за програма “Радио Браво”; 
 
ІІ. ОТКАЗВА да издаде лицензия за създаване и предоставяне за местно 
разпространение на радиопрограма, покриваща територията на град БУРГАС на 
следните кандидати: 
 
1. “Радио Свят” ЕООД,  с вх. № в ДКД 04-13-1914; 
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2. “Радио Контакт България” ЕООД с вх. № в ДКД 04-13-2086 
3. “Радио Звезда” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-2073; 
4. “Форте” ООД вх. № в ДКД 04-13-2024; 
5. “Глас” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-2071; 
6. “Канал Ком БГ” ООД вх. № в ДКД 04-13-2756 
 
 Мотивите са посочени в индивидуалните решение за всеки един от кандидатите. 

 
Националният съвет за радио и телевизия разгледа и обсъди документите на 
кандидатите за издаване на програмна лицензия по смисъла на Закона за радиото и 
телевизията за осъществяване на радиодейност с местно разпространение на 
програмата по наземен път на територията на  град ВЕЛИКО ТЪРНОВО. 
Националният съвет за радио и телевизия, за да прецени дали е налице готовност за 
създаване и предоставяне за разпространение на предложената от кандидата 
радиопрограма, при разглеждане на документите се ръководи от разпоредбите на 
Закона за радиото и телевизията и от предварително обявените програмни критерии 
в бр. 1 - 2 от 2001 г. на Бюлетина на НСРТ “Програмни критерии при лицензиране 
на регионални ефирни радиооператори” на основание чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 
32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията, Националният съвет за радио и 
телевизия единодушно: 

РЕШИ 
І. ДА ИЗДАДЕ и предлага на Държавната комисия по далекосъобщения проект 
за лицензия за създаване и предоставяне за разпространение на радиопрограма, 
покриваща територията на град ВЕЛИКО ТЪРНОВО на следните кандидати: 
 
1. “Радио Свят” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-1910 за програма “Радио Плюс”; 
2. “Радио Браво” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-2034 за програма “Радио Браво”; 
3. “Радио Контакт България” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-2034 за програма “Радио 

Контакт”; 
4. ЕТ “Вес – Емилия Василева вх. № в ДКД 04-13-2076 за програма “Радио 

Бумеранг”; 
5. “Макс Саунд” ООД вх. № в ДКД 04-13-1962 за програма “Модерно радио”; 
 
ІІ. ОТКАЗВА да издаде лицензия за създаване и предоставяне за местно 
разпространение на радиопрограма, покриваща територията на град ВЕЛИКО 
ТЪРНОВО на следните кандидати: 
 
1. ЕТ “Йоми – Йордан Йорданов” вх. № в ДКД 01-13-1874; 
 
 Мотивите са посочени в индивидуалните решение за всеки един от кандидатите. 

 
Националният съвет за радио и телевизия разгледа и обсъди документите на 
кандидатите за издаване на програмна лицензия по смисъла на Закона за радиото и 
телевизията за осъществяване на радиодейност с местно разпространение на 
програмата по наземен път на територията на  град СТАРА ЗАГОРА. 
Националният съвет за радио и телевизия, за да прецени дали е налице готовност за 
създаване и предоставяне за разпространение на предложената от кандидата 
радиопрограма, при разглеждане на документите се ръководи от разпоредбите на 
Закона за радиото и телевизията и от предварително обявените програмни критерии 
в бр. 1 - 2 от 2001 г. на Бюлетина на НСРТ “Програмни критерии при лицензиране 
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на регионални ефирни радиооператори” на основание чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 
32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията, Националният съвет за радио и 
телевизия единодушно: 

РЕШИ 
І. ДА ИЗДАДЕ и предлага на Държавната комисия по далекосъобщения проект 
за лицензия за създаване и предоставяне за разпространение на радиопрограма, 
покриваща територията на град СТАРА ЗАГОРА на следните кандидати: 
 
1. “Радио Свят” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-1913 за програма “Радио Плюс”; 
2. “Т - Груп” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-1954 за програма “Радио Пристис”; 
3. “Радио Контакт България” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-1892 за програма “Радио 

Контакт”; 
 
ІІ. ОТКАЗВА да издаде лицензия за създаване и предоставяне за местно 
разпространение на радиопрограма, покриваща територията на град СТАРА 
ЗАГОРА на следните кандидати: 
 
1. ЕТ “Бип – Гено Бахчевански” вх. № в ДКД 04-13-2088; 
 
 Мотивите са посочени в индивидуалните решение за всеки един от кандидатите. 

 
ПО ТОЧКА ”ВТОРА”: 
 
Отложена за следващо заседание – 24 април 2001 год. 
 
ПО ТОЧКА ”ТРЕТА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх. № 18-
03-42 от Анета Милкова относно резултати от проведения мониторинг по лицензии 
на телевизионни оператори. Докладната е приложена към протокола. 
Националният съвет за радио и телевизия реши да удовлетвори искането на 
“Юниън телевижън” АД и “М Сат” АД за промяна в издадените им лицензии за 
осъществяване на телевизионна дейност като в частта им обхват на разпространение 
се запише национално разпространение на съответните  телевизионни програма 
“ДЕН” и “М САТ” чрез кабел – сателит..  
Двете програми ще бъдат подложени на шестмесечен мониторинг за спазване на 
параметрите от резширените лицензии. 
 
Националният съвет за радио и телевизия реши да бъде обогатена програмната част 
на лицензиите за осъществяване на телевизионна дейност с национално 
разпространение на програмата, издадени по смисъла на чл. 115 от ЗРТ с 
допълнително формулирани характеристики и параметри. 
 
Националният съвет за радио и телевизия взе следното  

СТАНОВИЩЕ 
За самопромоциите в радио- и телевизионните програми 

 
Според легалното определение м § 1, т. 25 от Преходните и заключителните 
разпоредби на Закона за радиото и телевизията, което е имплементирано в закона от 
т. 39 от Преамбюла на Директивата 97/36/ЕС, самопромоцията е форма на 
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рекламиране, при която операторът рекламира своите собствени стоки, услуги или 
програми. 
Оттук става ясно, че законодателят разграничава три вида самопромоция: на 
собствени стоки, на собствени услуги и на собствени програми. Всички те обаче са 
общо дефинирани като форма на рекламиране. 
Следователно, всички общи правила, които законът установява за рекламата, 
важат и за самопромоцията като нейна особена форма. 
Този извод се потвърждава и от чл. 81 от ЗРТ, който по отношение на 
самопромоцията на собствени програми и на собствени услуги (но не и по 
отношение на самопромоцията на собствени стоки) изключва ограниченията 
относно рекламата, предвидени в чл. 74, ал. 2 и в чл. 86 от ЗРТ (т.е. самопромоциите 
на собствени програми и на собствени услуги не са ограничени по времетраене). От 
разпоредбата на чл. 81 по аргумент на противното (argumentum a contrario) следва, 
че всички останали ограничения, които законът установява за рекламата, се отнасят 
и до самопромоцията изобщо. 
 
ПО ТОЧКА ”ЧЕТВЪРТА”: 
 
Нямаше разисквания. 
 
Край на заседанието 13.20 часа. 
 
Следващо заседание насрочено за 24.04.2001 год. от 13.00 ч. 
 
Приложени документи към протокол № 35 от 23.04.2001 год.: 
 
1. Докладна записка вх. № 18-02-30 от Борислав Шабански; 
2. Докладна записка вх. № 18-03-42 от Анета Милкова. 
 
 
 
ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 
 

  В. Радинска:  
   . . . . . . . . . . . . . .  
Доц. Г. Лозанов:  Д. Коруджиев:  
 . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . .  
Ив. Петров:  Й. Сърчаджиев: Отсъства 
 . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . .  
Св. Божилова:    
 . . . . . . . . . . . . . .    
    
Ал. Томов  Ив. Драганов  
 . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . .  
 Председател  Секретар 

 


