
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 
 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 56 

от редовно заседание, състояло се на 21.09.2000 г. 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Александър Иванов, Валентина Радинска, 
доц. Георги Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Ивайло Петров, 
Светлана Божилова.  
 
ОТСЪСТВАЛИ: - Йосиф Сърчаджиев; 
 
ДНЕВЕН РЕД: 
 
Обсъждане на програмните концепции на кандидатите за регионални 
радиооператори – София и Благоевград 
1. Доклад на Александър Иванов за редовността на документите на кандидатите по 

чл. 105 на ЗРТ; 
2. Сравняване на оценките на членовете на Съвета с докладите на проф. Владков и 

Любомир Каримански; 
3. Доклад на Борислав Шабански за окончателно формиране на оценките. 
 
 
Начало на заседанието 11.25 ч., водено от Александър Томов, председател на 
Националния съвет за радио и телевизия и протоколист Снежана Милева. 
 
ПО ТОЧКА ”ПЪРВА”: 
 
Г-н Иванов поясни, че при преглждане юридическата част на документите е 
установил нередности, които могат да се обособят в две групи. 
1. Кандидати, за които е констатирано при проверка в информационна система 

“Делфи”, че са в нарушение на чл. 105, ал. 4, т. 7. По повод изказани съмнения 
относно възможността да се откаже издаване на програмна лицензия на 
основание информацията от “Делфи”, НСРТ се запозна с писмо с вх. № 01-11-06 
от Марио Манджуков, изпълнителен директор на “Информационно обслужване” 
АД (Делфи) с уверение, че системата е електронно копие на регистъра на 
търговските дружества в България. Борислав Шабански допълни, че кандидатите 
са уведомени с регулярно писмо от м. юли т.г. и част от тях са представили 
съдебни решения, които потвърждават наличието на обстоятелства по смисъла 
на чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ. 

2. Кандидати, които са представили нотариално заверен договор за прехвърляне на 
дялове и по този начин твърдят, че са изчистили наличието на обстоятелства по 
чл. 105, ал. 4, т. 7, но не са представили съдебни решение, които да удостоверят 
този факт. 

 
Националният съвет за радио и телевизия реши, че на основание чл. 105, ал. 4, т. 7 
от Закона за радиото и телевизията: “Не могат да кандидатстват за издаване на 
лицензия … юридически лица, в които има съдружници или акционери, които са 
съдружници или акционери и в юридически лица с регистриран предмет “рекламна 
дейност” или осъществяват рекламна дейност”, отказва издаване на програмна 
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лицензия по смисъла на ЗРТ на следните заявители, кандидатствали за 
разпространение на радиопрограма по ефирен път за съответния регион: 
1. "Плевен плюс" АД, Радио плюс  
2. "Контакт инвест холдинг" ЕООД, радио ММ +  
3. "Радио ТВ компания" ООД, радио Велико Търново 
4. "Канал Ком" АД, радио Канал Ком  
5. "Радио ТВ компания" ООД, радио Мега Хит  
6. "Алфа радио" ООД, радио Алфа  
7. "Радио Вива алтернатива" ООД,  програма Алтернатива;  
8. "Плевен плюс" АД, Радио плюс  
9. "Контакт инвест холдинг" ЕООД, радио ММ +  
10. "Радио ТВ компания" ООД, радио Мега Хит  
11. "Радио ФМ плюс" ООД, радио ФМ плюс  
12. "Радио Гея" ЕООД, радио Гея  
13. СД “НН – 90”, радио ФМ юг      
Мотивираните решения ще бъдат изготвени на правна основа от юрисконсултите на 
Съвета и представени за разглеждане и приемане на следващо заседание. 
 
Г-н Иванов постави за разглеждане въпроса, поставен от него и на предишното 
заседание относно възможността юридически лица, регистрирани като такива по 
чужд правен ред да кандидатстват за издаване на лицензия по смисъла на ЗРТ и като 
пример даде “Метро радио” ЕООД. 
В тази връзка НСРТ изслуша становището на юрисконсулта Камен Янков с вх. № 
18-06-40 и приложено към протокола. 
Националният съвет за радио и телевизия реши, че няма пречка юридическите лица, 
регистрирани в чужбина и представлявани от юридическо лице, регистрирано в 
България, какъвто е случаят с “Метро радио” ЕООД, да се конституират като 
кандидати за издаване на лицензия по смисъла на ЗРТ и чл. 105 от ЗРТ.  
 
ПО ТОЧКА “ВТОРА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с експертното мнение и 
оценките на проф. Владков относно технологичната част в документацията на 
кандидатите като се е ръководил от дадени характеристики на студийната част,  
излъчвателни възможности според ползваните предаватели, преноса на сигнала и 
перспективни планове за изработване на програмата чрез цифрови технологии и 
бележките на старши експерта Любомир Каримански относно финансовите 
възможности за реализация на програмата и перспективите за развитие. (Проф. 
Владков предаде материалите за протокола, а Каримански е нанесъл бележките си в 
документите на заявителите и докладва устно) 
 
ПО ТОЧКА “ТРЕТА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка от Борислав 
Шабански вх. № 18-02-58 съдържаща обобщените резултати от направения анализ 
от членовете на НСРТ по съответните програмни критерии на представената 
документация от кандидатите за издаване на програмна лицензия по смисъла на ЗРТ 
за осъществяване на радиодейност с ефирно разпространение за регионите София и 
Благоевград. 
Националният съвет за радио и телевизия реши да бъдат разгледани и документите 
на кандидати, не спазили срока, обявен от ДКД за участие в конкурса, както и на 
кандидати, не спазили указания срок в чл. 112 на ЗРТ за отстраняване на пропуски и 
недостатъци в документацията и да отнеме точки на кандидатите, които при 
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подаването на документите си не са спазили изискванията на чл. 105, ал. 4, от ЗРТ 
съгласно решение от 08.08.2000 год..  
 
Националният съвет за радио и телевизия разгледа и обсъди комплексно 
документите, представените от кандидатите за издаване на програмна лицензия по 
смисъла на ЗРТ за създаване на радиопрограма, разпространявана по ефирен път с 
регионално покритие, само на заявители получили 50 и повече точки въз основа на 
приетите от Съвета критерии, както и представените експертни становища относно 
правната, технологична и финансова част и реши, че отговарят на изискванията и 
може да бъде издадена програмна лицензия на следните кандидати за регион с 
административен център град СОФИЯ: 

 
1. "Българска радиокомпания" ООД, вх. № в ДКД 04-12-6606, Ретро радио - 

верига, средно 68 т., от 6 съветника; 
2. Р - 22" ЕООД, вх. № в ДКД 04-12-6369, радио Спорт, средно 68 т., от 7 

съветника; 
3. Университетско радио, вх. № в ДКД 04-12-1583, радио Алма Матер, средно 67 

т., от 7 съветника; 
4. "Агенция Нова - М" ЕООД, вх. № в ДКД 04-09-5993, радио Сити, средно 67 т., 

от 8 съветника; 
5. "Инфопрес и Ко" ООД, вх. № в ДКД 04-12-4428, Инфорадио - верига, средно 66 

т., от 6 съветника (след отнемане на 3 т.); 
6. "Ринг СВ" АД, вх. № в ДКД 04-12-6508, радио Ринг плюс, средно 66 т., от 6 

съветника; 
7. "Класик ФМ радио" АД, вх. № в ДКД 04-12-859, радио Джаз ФМ - верига, 

средно 65 т., от 7 съветника (след отнемане на 3 т.);  
8. "Метро радио" ЕООД, вх. № в ДКД 04-09-3367, радио Метро, средно 62 т., от 9 

съветника;  
9. "ОМЬ - 99" ООД, вх. № в ДКД 04-12-4290, радио Романтика - верига, средно 

58 т., от 7 съветника; 
10. "Пегел" ООД, вх. № в ДКД 04-12-2954, радио - Пегел, средно 58 т., от 7 

съветника; 
11. "Астра" ЕООД, вх. № в ДКД 04-12-4127, радио Астра, средно 55 т., от 8 

съветника; 
12. "Радио ТНН" ООД, вх. № в ДКД 04-09-3771, радио ТНН, средно 54 т., от 7 

съветника;  
13. "УКВ Практика" ЕООД, вх. № в ДКД 04-12-6508, радио Практика, средно 50 т., 

от  7 съветника; 
14. "Радио Веселина" АД, вх. № в ДКД 04-09-1701, радио Веселина, средно 43 т., от 

7 съветника; 
 
и за регион с административен център БЛАГОЕВГРАД: 
1. "Дарик радио" АД, вх. № в ДКД 04-12-7359, Дарик радио, средно 72 т., от 6 

съветника; 
2. "Инфопрес и Ко" ООД, вх. № в ДКД 04-12-4428, Инфорадио - верига, средно 66 

т., от 6 съветника (след отнемане на 3 т.); 
3. "Класик ФМ радио" АД, вх. № в ДКД 04-12-859, радио Джаз ФМ - верига, 

средно 65 т., от 7 съветника (след отнемане на 3 т.);  
4. "Ринг СВ" АД, вх. № в ДКД 04-12-6942, радио Ринг плюс, средно 65 т., от 7 

съветника; 
5. "Радио Тангра" ООД, вх. № в ДКД 04-09-1956, Радио Тангра, средно 63 т., от 7 

съветника; 
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6. "ОМЬ - 99" ООД, вх. № в ДКД 04-12-4290, радио Романтика - верига, средно 
58 т., от 7 съветника; 

7. "Радио Експрес" ООД, вх. № в ДКД 04-12-2099, Радио Експрес, средно 57 т., от 
6 съветника; 

8. "Метро радио" ЕООД, вх. № в ДКД 04-12-5706, радио Ве Ге, средно 57 т., от 6 
съветника;  

9. "Вайтъл - И" ЕООД, вх. № в ДКД 04-12-5036, радио Вега плюс, средно 53 т., от 
6 съветника; 

10. "Трели" ООД, вх. № в ДКД 04-12-5212, радио Стар ФМ, средно 50 т., от 6 
съветника;  

11. Американски университет, вх. № в ДКД 04-09-1883, радио Аура, средно 49 т., от 
7 съветника; 

12. "Туинс Ко" ООД, вх. № в ДКД 04-12-6389, радио ПП - верига, средно 44 т., от 6 
съветника; 

 
"Радио Сити" ООД, вх. № в ДКД 04-09-6284, радио Сити - верига, средно 58 т., от 
7 съветника – НСРТ намира програмната концепция за интересна и специфична и 
като отчита обществената потребност от информация и съобразявайки се с 
готовността на кандидатът да започне дигитално излъчване, прие предложението на 
г-н Драганов да препоръча на Държавната комисия по далекосъобщения и на 
комисията по чл. 45 на ЗД, да се предостави на заявителя честота по 
автомагистралния пръстен на страната, когато бъде изградена такава. 
 
Националният съвет за радио и телевизия реши да разгледа и приеме мотивираните 
решения за издаване на програмна лицензия на одобрените кандидатите за регион 
София и Благоевград на заседание на 26.09.2000 год. в присъствието на 
наблюдатели. Проектите на мотивираните решения ще бъдат изготвени от 
юрисконсултите по график, определен в докладната записка от Шабански. 
  
Край на заседанието 14.20 часа. 
Следващо заседание насрочено за 25.09.2000 год. от 11.00 ч.  
 
Приложени документи към протокол № 56 от 21.09.2000 год.  
1. Докладна записка с вх. № 18-02-58 от Б. Шабански; 
2. Сравнителна оценка по технологичните критерии от проф. Владков; 
3. Писмо с вх. № 01-11-06 от Марио Манджуков, изпълнителен директор на 

“Информационно обслужване” АД (Делфи); 
4. Становище с вх. № 18-06-40 от К. Янков, юрисконсулт. 
 
ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 
 

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