
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 7 7 

от редовно заседание, състояло се на 23.12.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, доц. Георги Лозанов, Димитър 

Коруджиев, Иван Драганов, доц. Нели Огнянова, Светлана Божилова, 

проф. Тончо Жечев. 

ОТСЪСТВАЛИ: - Александър Иванов; 

- Йосиф Сърчаджиев 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане на статията, публикувана във в-к "Монитор"; 

2. Мнение на доц. Огнянова за лицензирането на ефирни 

радиооператори без конкурс; 

3. Предложение на г-н Драганов за социологически проучвания; 

4. Докладни от Б. Шабански; 

5. Разни: 

писмо от САБ; 

писмо от АРТ ПРО музика; 

писмо от радио "Класик РМ". 



Начало на заседанието 11.50 ч., водено от Александър Томов -

председател на Националния съвет за радио и телевизия. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Поради отсъствието на г-н Иванов, обсъждането бе отложено. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Доц. Огнянова информира НСРТ, че съвместно с юристите на ДКД е 

обсъдила и е нанесла някои корекции в програмната лицензия съобразно 

с техните бележки и представи попълнените проекти за лицензни на 

трите дружества, кандидатствали за национална ефирна телевизия. 

Националният съвет за радио и телевизия прие корекциите в 

програмната лицензия и трите проекта на лицензия за национална 

ефирна телевизия. 

Доц. Огнянова предложи, предвид уникалността на програмните 

характеристики и общественото значение на програмата на радио 

"Класик РМ", както и във връзка с допълнителността на програмата на 

този оператор към програмата на радио "Свободна Европа", "Класик 

РМ" да бъде разглеждан в групата радиа, която в момента се обсъжда и 

при набиране на нужния бал да получи програмна лицензия заедно с 

радио "Свободна Европа". Обвързаността да бъде отразена в текста на 

лицензните като специфична разпоредба, тъй като радио "Класик РМ" 

ползва честотите на радио "Свободна Европа", което излъчва програма 

от 6 часа. 

НСРТ единодушно прие предложението на доц. Огнянова. Заявленията 

на "Класик РМ" и Фондация "Радио Свободна Европа" бяха разгледани 

и след обсъждане на програмните документи беше взето решение за 

издаване на лицензия по ЗРТ при горните условия: 
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Радио "Класик ФМ Радио" и Фондация "Радио Свободна Европа" -

Регионален обхват - област София-град, област Пловдив, област Варна, 

област Бургас, област Видин, област Плевен, област Стара Загора, 

област Хасково и област Велико Търново. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Националният съвет за радио и телевизия прие предложението на г-н 

Драганов, периодично Съветът да закупува от социологическите 

агенции резултати от мониторинга, който те правят за реклама, 

излъчвана от радио и телевизионните оператори. Първите данни ще 

бъдат закупени от социологическа агенция "Маркет тест". 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с 

допълнително получените документи, отговарящи на 

изискванията и критериите на НСРТ, по смисъла на чл. 105 от ЗРТ 

и реши да бъдат издадени програмни лицензни на: 

Радио "Плевен плюс" АД - Регионално покритие, област Плевен; 

"Радио ЕМ плюс" АД - Регионално покритие, област София-град, 

област Бургас. 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с 

материалите по констатирани нарушения на ЗРТ и реши да бъдат 

съставени Актове за констатирани административни нарушения 

на: 

радио "Мила" - 2 броя и 

"Радио 99"; 

- Националният съвет за радио и телевизия, след като изслуша 

мнението на доц. Огнянова и юристите на ДКД реши, че няма 
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достатъчно доказателствен материал, за да бъде съставен акт за 

административно нарушение на "СКАТ" ООД - кабелна телевизия 

"СКАТ Бургас". 

ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

- Националният съвет за радио и телевизия реши да започне 

процедурата по лицензиране на кандидатите за осъществяване на радио-

и телевизионна програма, разпространяване чрез сателит и по кабелен 

път с национален обхват. В тази връзка да бъде изискана 

документацията и пълен списък на тези кандидати от ДКД. НСРТ, 

според предишно свое решение ще проведе срещи с тези кандидати. 

- НСРТ разгледа писмо вх. № 10-04-8 / 16.12.1999 год. от Стефан 

Илиев, председател на Съюза на артистите в България. 

Националният съвет за радио и телевизия подкрепя усилията за точното 

прилагане на ЗАПСП, включително по отношение на реализирането на 

имуществените права на изпълнителите, както и принципа за 

договаряне с телевизионните оператори за отделно заплащане на 

правата, свързани с прилагането на чл. 76 от ЗАПСП. 

- Националният съвет за радио и телевизия се запозна с писмо вх. 

№ 09-00-1 / 21.12.1999 год. от Момчил Георгиев, председател на "АРТ 

ПРО МУЗИКА" и реши да проведе среща по поставените проблеми през 

месец януари 2000 год. 

Край на заседанието 13.00 часа. 

Следващо заседание насрочено за 04.01.2000 год. от 11.00 ч. 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 77 от 23.12.1999 няма: 



ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: Отсъства Доц. Г. Лозанов: 

Д. Коруджиев: Й. Сърчаджиев: Отсъства 


