
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 7 

от извънредно заседание, състояло се на 10.02.2000 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Александър Иванов, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Светлана Божилова. 

ОТСЪСТВАЛИ: ! Йосиф Сърчаджиев; 

! Проф. Тончо Жечев 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане кандидатурите на кандидатите, отпаднали от процедурата 

за национална телевизионна програма (сателит ! кабел), но покрили 

комплексните критерии за оценка на програмните намерения 

Начало на заседанието 12.45 ч., водено от Александър Томов !

председател на Националния съвет за радио и телевизия. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

1. На заседание си от 10 февруари 2000 год. и на основание на 

решението си от 7 февруари 2000 год„ Националния съвет за радио и 

телевизия във връзка със степента, в която кандидатите, отпаднали 

на този етап от процедурата за национална телевизионна програма 



(сателит ! кабел), са покрили комплексните критерии за оценка на 

програмните намерения реши да предложи: 

на "ДЕМО ТВ" ООД, "Ю НИЪН ТЕЛЕВИЖ ЪН" АД, "М C A T " АД И 

"БЪЛГАРИЯ КАБЕЛ ТВ" ООД да издаде лицензни за 

разпространение на телевизионна програма до 14 региона 

и на "ЕУРОКОМ ! ПЛОВДИВ" ООД, "ХЕРОС КОМ Ю НИКЕЙ Ш ЪН" 

ЕООД, "ВЕРЕЯ КАБЕЛ" АД да издаде лицензни за разпространение 

на телевизионна програма до 7 региона. 

2. Предложенията на Националния съвет за радио и телевизия и 

конкретизирането на регионите за разпространение на програмите 

ще бъдат обсъдени на среща с кандидатите на 15 февруари 2000 год. 

3. Във връзка с резултатите от срещата Националният съвет за радио и 

телевизия ще внесе в ДКД мотивирани решение за издаване на 

регионални телевизионни лицензни на тези кандидати заедно с 

мотивираните решения за национални телевизионни програми 

(сателит ! кабел). 

4. Във връзка с възможността операторите, получили регионална 

лицензия да кандидатстват за разпространение на програмата си в 

по!широк обхват, НСРТ реши да разглежда документите им най!рано 

след девет месеца, считано от деня на получаването на лицензията и 

след специализиран мониторинг. Документите на кандидатите, 

получили лицензия за разпространение на програма в 14 региона ще 

се разглеждат с предимство ! след не по!малко от шест месеца. 

Край на заседанието 14.20 часа. 

Приложени документи към протокол № 5 от 01.02.2000 год. няма. 
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ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: 

Д. Коруджиев: 

Св. Божилова 

Ал. Томов в. Драганов 

Председател Секретар 


