
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 39 

 
от редовно заседание, състояло се на 03.05.2001 г. 

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

 
ДНЕВЕН РЕД: 
 
1. Среща с Пламен Джуров във връзка с писмо от CISAC; 
2. Лицензии – гр. Сливен, Шумен; 
3. Разни. 
 
Начало на заседанието 13.10 ч., водено от Александър Томов и протоколист 
Снежана Милева. 
 
 
ПО ТОЧКА ”ПЪРВА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия проведе среща с Пламен Джуров – 
председател на УС на МУЗИКАУТОР и Мариана Лазарова – изпълнителен директор 
по повод, получената в НСРТ резолюция от Европейския Комитет CISAC върху 
проблемите с кабелната ретранслация в България. (Резолюцията е приложена към 
протокола.) 
 
• Националният съвет за радио и телевизия като отчете луфтовете между ЗРТ и ЗД 

по отношение на интелектуалната собственост реши да инициира  провеждане 
на съвместна среща с ДКД и евентуално създаване на междуведомствена 
комисия за контрол по спазването на авторските и сродни права от радио- и 
телевизионни оператори, носители на програмна или далекосъобщителна 
лицензия. 

 
Националният съвет за радио и телевизия счита, че институциите, имащи 
отношение към интелектуалната собственост – НСРТ, ДКД и МК, трябва да 
възприемат за приоритетна европейската практика, в която предимство имат 
дружествата за колективно управление на авторските и сродни права. 
 
Пламен Джуров пое ангажимент да изложи проблемите на дружеството пред ДКД, 
както и да предостави на НСРТ допълнителна документация и справка за 
лицензираните по смисъла на ЗРТ радио- и телевизионни оператори относно 
изпълнението на ангажиментите им по чл. 19 на ЗРТ. 
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На въпроса на г-жа Божилова за скрита приватизация и източване на Златния фонд 
на БНР, г-н Джуров поясни, че тяхното дружество няма връзка с радиото в това 
отношение. 
 
Г-жа Божилова изрази мнение, че в договорите за възлагане на управлението на 
БНР трябва да се включи и надзор на тази дейност. 
 
 
ПО ТОЧКА ”ВТОРА”: 
 
• Националният съвет за радио и телевизия определи за свои представители за 

среща с Централната Избирателна Комисия (ЦИК) г-жа Божилова и г-н Влашки, 
които не присъстваха на останалата част от заседанието. 

 
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 СЛИВЕН. 
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 след проведените проверки и след 
обсъждане, ръководейки се от приетите на редовно заседание от 26 февруари 2001 
год. и публично оповестени в бр. 1 - 2 от 2001 г. на Бюлетина на НСРТ “Програмни 
критерии при лицензиране на регионални ефирни радиооператори” и като взе 
предвид цялостното представяне установи, че отговарят на изискванията и имат 
готовност за създаване и предоставяне за местно разпространение на 
радиопрограма, покриваща територията на град  СЛИВЕН следните кандидати: 
 
1. “Гларус Р” ООД, вх. № в ДКД 04-13-1985 за програма “Скай Радио”; 
2. “Мила ФМ” ОО№, вх. № в ДКД 04-13-2434 за програма “Радио Мила ФМ”; 
3. “Радио Свят” ЕООД, вх. № в ДКД 04-13-1919 за програма “Радио Плюс”; 
4.  “Инфопрес и Ко” ООД, вх. № в ДКД 04-13-2323 за програма “Инфорадио”; 
5.  “Трели” ООД, вх. № в ДКД 04-12-5220 за програма “Радио ФМ Плюс”; 
6. “Радио ТНН” ООД, вх. № в ДКД 04-13-2415 за програма “Радио ТНН”; 
7.  “Метро радио” ЕООД, вх. № в ДКД 04-09-3366 за програма “Бе Ге Радио”; 
8.  “Алфа Радио” ООД, вх. № в ДКД 04-13-2453 за програма “Алфа Радио”; 
9.  Сдружение Християнски Център, вх. № в ДКД 04-12-5423 за програма 

“Библейско Християнско Радио”; 
10. “Омега – 101.7” ООД, вх. № в ДКД 04-09-1680 за програма “Радио Омега”; 
 
На този етап от разглеждането НЕ отговарят на изискванията и нямат 
готовност за създаване и предоставяне за местно разпространение на 
радиопрограма, покриваща територията на град СЛИВЕН следните кандидати: 
 
1. “Т - Груп” ЕООД, вх. № в ДКД 04-13-2400; 
2. “Радио Контакт България” ЕООД, вх. № в ДКД 04-13-2293; 
3. “Ринг СВ” АД, вх. № в ДКД 04-13-2385; 
4. “Радио Сити” ООД, вх. № в ДКД 04-13-2407; 
5. “Българска радиокомпания” ООД, вх. № в ДКД 04-1384; 



 3

6. “Радио телев. компания” ООД, вх . № в ДКД 04-13-2494; 
7. “Радио Експрес” АД, вх. № в ДКД 04-13-2043; 
8. “Лакс Медиа” ООД, вх. В ДКД 04-13-2518.  
 
 
• Националният съвет за радио и телевизия  ще вземе окончателно решение по 

заявленията на кандидати за издаване на програмна лицензия за осъществяване 
на радиодейност с наземно местно разпространение на програмата на 
територията на град СЛИВЕН на следващо заседание. 

 
 
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 ШУМЕН. 
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 след проведените проверки и след 
обсъждане, ръководейки се от приетите на редовно заседание от 26 февруари 2001 
год. и публично оповестени в бр. 1 - 2 от 2001 г. на Бюлетина на НСРТ “Програмни 
критерии при лицензиране на регионални ефирни радиооператори” и като взе 
предвид цялостното представяне установи, че отговарят на изискванията и имат 
готовност за създаване и предоставяне за местно разпространение на 
радиопрограма, покриваща територията на град  ШУМЕН следните кандидати: 
 
1. “Т - Груп” ЕООД, вх. № в ДКД 04-13-2398 за програма “Радио Пристис”; 
2. “Радио Свят” ЕООД, вх. № в ДКД 04-13-1917 за програма “Радио Плюс”; 
3. “Ринг СВ” АД, вх. № в ДКД 04-13-2385 за програма “Радио Ринг Плюс”; 
4. Фондация Радио Свободна Европа, вх. № в ДКД 04-13-1992; 
5. “Инфопрес и Ко” ООД, вх. № в ДКД 04-13-2323 за програма “Инфорадио”; 
6. “Метро радио” ЕООД, вх. № в ДКД 04-09-3362 за програма “Бе Ге Радио”; 
7. “Темпо” АД, вх. № в ДКД 04-13-2455 за програма “Радио Темпо”; 
8. “Българска радиокомпания” ООД, вх. № в ДКД 04-1384 за програма “Ретро 

Радио”; 
9.  “Алфа Радио” ООД, вх. № в ДКД 04-13-2454 за програма “Алфа радио”; 
 
На този етап от разглеждането НЕ отговарят на изискванията и нямат 
готовност за създаване и предоставяне за местно разпространение на 
радиопрограма, покриваща територията на град ШУМЕН следните кандидати: 
 
1. “Радио Веселина” АД, вх. № в ДКД 04-13-2228; 
2. “Радио Контакт България” ЕООД, вх. № в ДКД 04-13-2290; 
3. “Радио Сити” ООД, вх. № в ДКД 04-13-2408; 
4. “Радио ФМ плюс” АД, вх. № в ДКД 04-13-2244; 
5. “Радио ТНН” ООД, вх. № в ДКД 04-13-2416; 
6. “Радио телев. компания” ООД, вх . № в ДКД 04-13-2505; 
7. “Радио Експрес” АД, вх. № в ДКД 04-13-2050; 
8. “Радио Звезда” ЕООД, вх. № в ДКД 04-13-2231; 
9. “Лакс Медиа” ООД, вх. В ДКД 04-13-2521  



 4

 
 
 
• Националният съвет за радио и телевизия  ще вземе окончателно решение по 

заявленията на кандидати за издаване на програмна лицензия за осъществяване 
на радиодейност с наземно местно разпространение на програмата на 
територията на град ШУМЕН на следващо заседание. 

 
 
• Националният съвет за радио и телевизия разгледа и обсъди допълнително 

получени документи 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 
градовете ВРАЦА и ПЛЕВЕН. 

 
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 след проведените проверки и след 
обсъждане, ръководейки се от приетите на редовно заседание от 26 февруари 2001 
год. и публично оповестени в бр. 1 - 2 от 2001 г. на Бюлетина на НСРТ “Програмни 
критерии при лицензиране на регионални ефирни радиооператори” и като взе 
предвид цялостното представяне установи, че отговарят на изискванията и имат 
готовност за създаване и предоставяне за местно разпространение на 
радиопрограма, покриваща територията на град   
 
• ПЛЕВЕН – Община Плевен, вх. № в ДКД 0413-3373 за програма “Радио 

Плевен” и за град 
• ВРАЦА – “Информационен център” ЕООД, вх. № в ДКД 04-13-2726 за програма 

“Радио Враца”. 
 
 
ПО ТОЧКА ”ТРЕТА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх. № 18-
04-18 от Владимир Тодоров, завеждащ “Международна дейност” във връзка с 
отправена молба от Секретаря на ЕПРА, НСРТ да предложи теми за обсъждане на 
поредната среща, която ще се проведе в Малта през м. септември 2001 год. 
(Докладната е приложена към протокола.) Г-н Драганов и доц. Лозанов поеха 
ангажимента да формулират теми за обсъждане на поредната среща на ЕПРА 
относно политическата реклама, виртуалната реклама, интелектуалната собственост. 
 
Г-н Драганов предложи Националния съвет за радио и телевизия да вземе решение, 
което да даде възможност на радио- и телевизионни оператори, получили програмна 
лицензия по смисъла на ЗРТ за разпространение на програмата по ефирен път, да 
имат право да разпространяват програмата си и чрез кабел.  
 
 
Край на заседанието 14.30 часа. 
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Следващи заседания насрочени за: 
 
- 07.05.2001 год. от 11.00 ч. 
- 09.05.2001 год. от 13.00 ч. 
 
 
Приложени документи към протокол № 39 от 03.05.2001 год.: 
 
1. Писмо и резолюция от Европейския Комитет CISAC върху проблемите с 

кабелната ретранслация в България.  
 
 
ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 
 

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

 


