
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 7 6 

от редовно заседание, състояло се на 20.12.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Александър Иванов, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, доц. Нели Огнянова, 

Светлана Божилова, проф. Тончо Жечев. 

ОТСЪСТВАЛИ: - Йосиф Сърчаджиев 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане резултатите от срещата с УС на БНТ 

2. Обсъждане на международната дейност на Съвета; 

3. Обсъждане лицензирането на ефирни радиооператори без конкурс; 

4. Обсъждане на проекта за наредба по чл. 116; 

5. Разни. 

Начало на заседанието 11.30 ч., водено от Александър Томов -

председател на Националния съвет за радио и телевизия. 



Извън дневния ред г-н Томов информира Съвета за заключителното 

заседание на Комисията за оценяване и класиране на подадените 

документи по конкурса за издаване на индивидуална лицензия за 

изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа и 

телевизионно радиоразпръскване с национално покритие на основание 

чл. 45 от ЗД. Конкурсът е спечелен от "Болкан нюз корпорейшън"АД, 

на второ и трето място са класирани съответно "ТУ - 2" ООД и "Медиа 

бродкастинг сървисиз" АД. 

В тази връзка доц. Огнянова пое ангажимент за следващото заседание 

да предостави в завършен вид програмните им лицензни. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Националният съвет за радио и телевизия обсъди повдигнатите от г-жа 

Попова проблеми, касаещи съхранението на Телевизионния фонд, 

технологичното обновление на БНТ, разпространението на сателитна 

програма "България", статута и развитието на регионалните 

телевизионни центрове. 

Националният съвет за радио и телевизия изрази неодобрение към 

програмната политика на БНТ по повод излъчения документален филм 

"Исус" по Канал 1. В тази връзка НСРТ възложи на г-н Коруджиев и 

проф. Жечев да проведат разговор с програмния директор на БНТ -

Светла Петрова и членове на програмния съвет. 

Забележка: Поради ангажимент проф. Жечев напусна заседанието. 

Националният съвет за радио и телевизия принципно прие 

предложението на г-н Драганов за създаване на постоянна работна 

група за развитие на електронните масмедии в България. (Проектът с 

целите и задачите, изготвен от проф. Владков, е приложен към 

протокола.) 
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Националният съвет за радио и телевизия реши да бъде създадена 

динамично променяща се с условията във времето национална 

платформа за развитие на електронните масмедии в съответствие с 

изискванията на стандартите, решенията и развитието в страните на 

Европейския съюз в съответствие с националните условия в посока 

наземно разпръскване, кабелни системи, директно сателитно 

разпръскване, както и нормативна база, включваща новите програмно-

технологически изисквания, рекламно-търговски дейности, защита на 

авторските права, достъп под условие. 

Националният съвет за радио и телевизия възложи на проф. Владков да 

разработи: 

- решение на въпросите за необходимата степен на регулация (твърд / 

мек подход) за новата програмно-сервизна интерпретация; 

- стратегия за дигитално радио БАВ (и дигитализация на 

средновълновия и късовълновия сектор в по-късен период); 

- стратегия за дигитална телевизия (БУВ); 

- мултимедийна платформа; 

- препоръки за дигиталната студийно-производствена среда. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с проекта на Румен 

Михайлов, главен експерт "Международна дейност" в НСРТ. Три са 

основните направления, по които ще се развива международната 

дейност: проучване на опита в медийното регулиране и оптимизиране 

структурата на НСРТ; популяризиране дейността на Съвета чрез 

бюлетина и обновяване на Х^ЕВ-страницата; сътрудничество с 

регулаторните органи от други страни. 

Г-жа Божилова ще даде на следващо заседание конкретни предложения. 



Г-н Иванов ще представи на следващо заседание разработена концепция 

и програма с приоритети и разпределение на функциите. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Националният съвет за радио и телевизия обсъди и реши да бъде 

издадена програмна лицензия на следните радиооператори с ефирен 

способ на разпространение: 

1. "Трели" ООД - радио "РМ плюс" - Регионално покритие - Стара Загора. 

2. "Никика 90" ООД - радио "Южен бряг" - Регионално покритие - Бургас. 

3. "Радио Тангра" ООД - Регионално покритие - София. 

4. "ОМЪ" СД - радио "Белла" - Петрич. Местно покритие. 

5. "Темпо" АД - радио "Темпо" - Русе. Местно покритие 

6. "Радио ТНН" ООД - радио "ТНН - Пловдив". Регионално покритие. 

7. "Гларус Р" ООД - Регионално покритие - Бургас. 

8. "Канал Ком" ООД - Пловдив, Регионално покритие - Пловдив. 

9. "Форте" ООД - Местно покритие - Шумен. 

10. "Бимако" ООД - Сливен - радио "Бимако". Местно покритие - Сливен. 

11. "Нов център" ЕООД - радио "Браво". Регионално покритие - Варна и Шумен. 

12. "Сигнал плюс" ЕООД - Регионално покритие - София. 

13. "Дарик радио" АД - Регионално покритие - София - Враца. 

14. ТП "Профунк" ООД - радио "Дойче веле" - Местно покритие - София. 

15. "Би Би Си радио Ком България" ЕООД - Местно покритие - София. 

16. "Р Ф И - България" ЕООД - радио "Интернасионал Франс" - Местно покритие -

София. 

НСРТ реши по предложение на г-н Иванов и г-жа Божилова (доц. 

Огнянова е против, по нейно мнение подписаната декларация, както 

изисква законът, е достатъчна) да бъде изискана допълнителна 

информация за състава на съдружниците в дружествата-съдружници и 

съответни декларации с оглед прозрачност и структура на капитала от 

следните кандидати: 
1. "Радио РМ плюс" АД - Местно покритие - София и Бургас. 
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2. "Радио Експрес" АД - Регионално покритие - гр. София. 

3. "Радио ВИВА" ООД - Местно покритие - гр. София. 

4. Агенция "Атлантик" ООД - Регионално покритие за: Варна - радио "Атлантик -

Варна"; Пловдив - радио "Атлантик - Пловдив", Бургас - радио "Атлантик -

Бургас". 

5. Агенция "Витоша" ЕООД - радио "Витоша - Атлантик" София. Регионално 

покритие. 

6. "Плевен плюс" АД - "Радио плюс" - Плевен. Регионално покритие. 

7. "Морска информационна агенция АЛФА радио" ООД - радио "Алфа" - Варна. 

Местно покритие. 

8. "Радио Бумеранг" Кооперация - Местно покритие - Разлог. 

9. Радио "Седем дни" ЕООД - Регионално покритие - София. 

10. "Радио Веселина" АД - Регионално покритие - Пловдив, Ямбол и Стара Загора. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

Обсъждането бе отложено. Доц. Огнянова пое ангажимент за следващо 

заседание да представи бележките си по проекта за наредба по чл. 116 

от ЗРТ. 

ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

Нямаше разисквания. 

Край на заседанието 14.35 часа. 

Следващо заседание насрочено за 23.12.1999 год. от 11.00 ч. 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 76 от 20.12.1999: 

1. Проект от проф. Емил Владков на работна група за развитие на 

електронните медии. 
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ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: Доц. Г. Лозанов: 

Д. Коруджиев: Й. Сърчаджиев: 

Доц. Н. Огнянова: 

Проф. Т. Жечев: 

Св. Божилова 

Ал. Томов 


