НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 60
от редовно заседание, състояло се на 02.10.2000 г.
ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Александър Иванов, Валентина Радинска, ,
Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Ивайло Петров, Светлана Божилова
ОТСЪСТВАЛИ:

-

доц. Георги Лозанов;
Йосиф Сърчаджиев

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане на проект за програмна лицензия за осъществяване на радиодейност
– ефирно и регионално разпространение;
2. Мотивирани решения за София и Благоевград – отрицателни – докладват
юристите;
3. Мониторинг – докладва Анета Милкова;
4. Разни.
Начало на заседанието 11.10 ч., водено от Александър Томов, председател на
Националния съвет за радио и телевизия и протоколист Снежана Милева.
Извън дневния ред
Националният съвет за радио и телевизия обсъди метода, по който ще се определят
точките за оценяване по приетите на редовно заседание от 25 юли 2000 год.
програмни критерии за национална телевизионна програма с ефирно
разпространение по представената от заявителите документация като окончателното
приемане ще стане на следващото заседание – 3 октомври 2000 год.
Националният съвет за радио и телевизия след като се запозна със съдебно решение
вх. № 07-01-94 и като взе предвид, че не е в процедура на конкурс, реши да направи
изключение и да разгледа документите на “Канал Ком” АД за останалите региони –
Варна, Русе, Стара Загора и Бургас. Националният съвет за радио и телевизия прие,
че са нарушени всички срокове, които Съветът е определил, а това ги поставя в
привилегировано положение спрямо останалите кандидати и реши да им се отнемат
максимален брой точки, съгласно решението си от 8 август 2000 год.
Националният съвет за радио и телевизия ще се запознае с доклада на г-жа
Божилова и г-н Драганов по документите на кандидати за лицензия по смисъла на
ЗРТ за национална телевизионна програма и доклада на г-н Иванов и
юрисконсултите по правната част на тези документи на заседание, което ще се
проведе на 5 октомври 2000 год. Съветът ще прецени допълнително дали е
необходимо да се направи консултация с външен юрист.
Г-жа Божилова настоя документите на кандидати за издаване на програмна
лицензия да бъдат четени от всичките съветници, в противен случай тя няма да
участва в гласуването. Според нея е необходимо да се направи и допълнителна
юридическа консултация от компетентни органи по казуса на “Радио ФМ плюс” АД.

ПО ТОЧКА ”ПЪРВА”:
Националният съвет за радио и телевизия прие проекта за лицензия за създаване на
радиопрограма, съобразен с корекциите, взети с решение на редовно заседание от 26
септември 2000 год. и реши да бъдат коригирани текстовете както следва:
12.5.4. С мотивирано решение на НСРТ, при неспазване на заявените програмни
намерения
10.3. Лицензираният се задължава в срок до 30 май да предостави на НСРТ годишен
отчет по всички записани в лицензията програмни параметри
Националният съвет за радио и телевизия обсъди и елементи от предстоящото
създаване на регистър за лицензираните оператори.
ПО ТОЧКА ”ВТОРА”:
Националният съвет за радио и телевизия разгледа и прие, представените от
юрисконсултите мотивирани решения за отказ за издаване на програмна лицензия
по смисъла на ЗРТ за осъществяване на радиодейност с разпространение на
програмата в региони с административни центрове София и Благоевград.
ПО ТОЧКА “ТРЕТА”:
Отложен за следващо заседание – 3 октомври 2000 год.
ПО ТОЧКА “ЧЕТВЪРТА”:
Националният съвет за радио и телевизия проведе среща с Радой Ралин и във връзка
с поставените от него проблеми реши след приключване на процедурата по
лицензирането да проведе среща с Програмния съвет на Българската национална
телевизия.
Националният съвет за радио и телевизия след извършените проверки и обсъждане
на редовно заседание от 25 септември 2000 год., ръководейки се от приетите на
редовно заседание от 13 юни 2000 год. и публично оповестени в бр. 5 - 6 от 2000 г.
на Бюлетина на НСРТ “Програмни критерии при лицензиране на регионални
ефирни радиооператори”, съобразявайки се с реалната медийна обстановка и
интересите на аудиторията и като взе предвид цялостното представяне и установи,
че отговарят на изискванията и имат готовност за създаване и предоставяне за
разпространение на радиопрограма и на основание чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 32,
ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията,
РЕШИ:
Да издаде лицензия за създаване и предоставяне за разпространение на
радиопрограма, покриваща територията на регион с административен център град
ПЛОВДИВ и ще препоръча на комисията по чл. 45 на Закона за далекосъобщенията
във връзка с конкурса за изграждане, поддържане и използване на
далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване, за региона следната класация на
одобрените кандидати:
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1. "Радио Тангра" ООД, вх. № в ДКД 04-09-1957, Радио Тангра, средно 73 т., от 5
съветника;
2. "Р - 22" ЕООД, вх. № в ДКД 04-12-6370, радио Спорт, средно 71 т., от 5
съветника;
3. "Дарик радио" АД, вх. № в ДКД 04-12-7354, Дарик радио, средно 70 т., от 5
съветника;
4. "Инфопрес и Ко" ООД, вх. № в ДКД 04-12-4428, Инфорадио - верига, средно 68
т., от 7 съветника (отнети 3 т. според решение на НСРТ от 08.08.2000 год.);
5. "Класик ФМ радио" АД, вх. № в ДКД 04-12-859, радио Джаз ФМ - верига,
средно 63 т., от 5 съветника (отнети 3 т. според решение на НСРТ от 08.08.2000
год.);
6. "Българска радиокомпания" ООД, вх. № в ДКД 04-12-6606, Ретро радио верига, средно 64 т., от 5 съветника;
7. "Ринг СВ" АД, вх. № в ДКД 04-12-6937, радио Ринг плюс, средно 63 т., от 5
съветника;
8. "ТНН" ООД, вх. № в ДКД 04-12-6840, радио Енерджи, средно 54 т., от 6
съветника;
9. "Радио Експрес" ООД, вх. № в ДКД 04-12-2091, Радио Експрес, средно 55 т., от
5 съветника;
10. "Орфей медиа" ООД, вх. № ДКД 04-09-1686, радио "ФМ плюс", средно 48 т.
(след отнемане на 5 т., съгласно решения от 08.08.2000 год. и 29.09.2000 год.)
11. "Метро радио" ЕООД, вх. № в ДКД 04-09-33364, радио Бе Ге, средно 55 т., от 5
съветника;
12. "ОМЬ - 99" ООД, вх. № в ДКД 04-12-4290, радио Романтика - верига, средно
58 т., от 7 съветника – кандидатства само за програмна лицензия;
13. "Радио Сити" ООД, вх. № в ДКД 04-09-6284, радио Сити - верига, средно 59 т.,
от 5 съветника – със съответната препоръка като София и Благоевград ;
Националният съвет за радио и телевизия след извършените проверки и обсъждания
на редовни заседания от 18, 21 и 25 септември 2000 год., ръководейки се от
приетите на редовно заседание от 13 юни 2000 год. и публично оповестени в бр. 5 6 от 2000 г. на Бюлетина на НСРТ “Програмни критерии при лицензиране на
регионални ефирни радиооператори” и като взе предвид цялостното представяне и
установи, че не отговарят на изискванията и нямат готовност за създаване и
предоставяне за разпространение на радиопрограма и на основание чл. 115, ал. 1 във
връзка с чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията,
РЕШИ:
Отказва издаването на лицензия за създаване и предоставяне за разпространение на
радиопрограма, покриваща територията на регион с административен център град
ПЛОВДИВ на следните заявители:
1. "Трели" ООД, вх. № в ДКД 04-12-5216, радио Стар ФМ, средно 50 т., от 5
съветника;
2. "Интермашинекс" ООД, вх. № в ДКД 04-12-3597, радио Мила, средно 50 т., от
6 съветника;
3. "Туинс Ко" ООД, вх. № в ДКД 04-12-6389, радио ПП - верига, средно 49 т., от 5
съветника;
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4. "Нов център" ЕООД, вх. № в ДКД 04-12-6588, радио Браво, средно 46 т., от 6
съветника;
5. "Т - Груп" ООД, вх. № в ДКД 04-12-6633, радио Абсолют, средно 46 т., от 7
съветника;
6. "Никнет" ЕООД, вх. № в ДКД 04-09-1813, радио Ритмо, средно 45 т., от 5
съветника;
7. "Булнет комюникейшън" АД, вх. № в ДКД 04-12-6699, радио Канал 3 - верига,
средно 43 т., от 5 съветника;
8. "Катра" ЕООД, вх. № в ДКД 04-12-1857, радио Катра, средно 38 т., от 5
съветника;
9. "Гларус" ООД, вх. № в ДКД 04-09-1707, радио Мелъди - верига, средно 38 т.,
от 6 съветника;
10. "Пионер" ЕООД, вх. № в ДКД 04-12-6945, радио Перун - верига, средно 34 т.,
от 6 съветника;
11. “Плевен плюс” АД, вх. № в ДКД 04-09-1545, Радио плюс,, средно 34 точки;
12. "Радио - 99" ООД, вх. № в ДКД 04-12-5984, радио Контакт, средно 32 т., от 5
съветника;
13. "Ретро" ООД, вх. № в ДКД 04-09-3887, радио Ретро, средно 27 т., от 5
съветника;
14. "Радио ВЕ" ЕООД, вх. № в ДКД 04-12-1699, радио ВЕ, средно 25 т., от 6
съветника;
НЕ ОТГОВАРЯТ на т. 1 от критериите - Правен статут
15. "Контакт инвест холдинг" ЕООД, радио ММ + с вх. № в ДКД 04-12-6524
16. "Радио ТВ компания" ООД, радио Мега Хит с вх. № в ДКД 04-12-6533
17. "Алфа радио" ООД, радио "Алфа" с вх. № в ДКД 04-12-6251
18. "Найс Кар" ЕООД, радио "Щастливеца", вх. № в ДКД 04-12-6450
19. "Олимп" ЕООД, радио "Олимп", вх. № в ДКД 04-09-1755
Националният съвет за радио и телевизия след извършените проверки и обсъждане
на редовно заседание от 25 септември 2000 год., ръководейки се от приетите на
редовно заседание от 13 юни 2000 год. и публично оповестени в бр. 5 - 6 от 2000 г.
на Бюлетина на НСРТ “Програмни критерии при лицензиране на регионални
ефирни радиооператори”, съобразявайки се с реалната медийна обстановка и
интересите на аудиторията и като взе предвид цялостното представяне и установи,
че отговарят на изискванията и имат готовност за създаване и предоставяне за
разпространение на радиопрограма и на основание чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 32,
ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията,
РЕШИ:
Да издаде лицензия за създаване и предоставяне за разпространение на
радиопрограма, покриваща територията на регион с административен център град
ВЕЛИКО ТЪРНОВО и ще препоръча на комисията по чл. 45 на Закона за
далекосъобщенията във връзка с конкурса за изграждане, поддържане и използване
на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване, за региона следната класация
на одобрените кандидати:
1. "Дарик радио" АД, вх. № в ДКД 04-12-7354, Дарик радио, средно 76 т., от 5
съветника;
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2. "Радио Тангра" ООД, вх. № в ДКД 04-09-1951, Радио Тангра, средно 72 т., от 5
съветника;
3. "Инфопрес и Ко" ООД, вх. № в ДКД 04-12-4428, Инфорадио - верига, средно 68
т., от 7 съветника (след отнемане на 3 т. по решение на НСРТ от 08.08.2000 год.);
4. "Ринг СВ" АД, вх. № в ДКД 04-12-6944, радио Ринг плюс, средно 68 т., от 5
съветника;
5. "ТНН" ООД, вх. № в ДКД 04-09-3778, радио ТНН, средно 55 т., от 5 съветника;
6. "Т - Груп" ООД, вх. № в ДКД 04-12-1786, радио Зиг - Заг, средно 58 т., от 6
съветника;
7. "Българска радиокомпания" ООД, вх. № в ДКД 04-12-6606, Ретро радио верига, средно 64 т., от 5 съветника;
8. "Орфей медиа" ООД, радио вх. № ДКД 04-09-1686 "ФМ плюс" средно 48 т. –
след отнемане на 5 т.
9. "Радио Експрес" ООД, вх. № в ДКД 04-12-2095, Радио Експрес, средно 61 т., от
6 съветника;
10. "Фаворит - 44" ЕООД, вх. № в ДКД 04-12-544, радио Фаворит, средно 50 т., от 5
съветника;
11. "Метро радио" ЕООД, вх. № в ДКД 04-09-3369, радио Бе Ге, средно 66 т., от 5
съветника;
Националният съвет за радио и телевизия след проведените проверки и обсъждания
на редовни заседания от 18, 21 и 25 септември 2000 год., ръководейки се от
приетите на редовно заседание от 13 юни 2000 год. и публично оповестени в бр. 5 6 от 2000 г. на Бюлетина на НСРТ “Програмни критерии при лицензиране на
регионални ефирни радиооператори” и като взе предвид цялостното представяне и
установи, че не отговарят на изискванията и нямат готовност за създаване и
предоставяне за разпространение на радиопрограма и на основание чл. 115, ал. 1 във
връзка с чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията,
РЕШИ:
Отказва издаването на лицензия за създаване и предоставяне за разпространение на
радиопрограма, покриваща територията на регион с административен център град
ВЕЛИКО ТЪРНОВО на следните заявители:
1. "Класик ФМ радио" АД, вх. № в ДКД 04-12-859, радио Джаз ФМ - верига,
средно 66 т., от 5 съветника;
2. "ОМЬ - 99" ООД, вх. № в ДКД 04-12-4290, радио Романтика - верига, средно
58 т., от 7 съветника;
3. "Трели" ООД, вх. № в ДКД 04-12-5216, радио Стар ФМ, средно 57 т., от 6
съветника;
4. "Туинс Ко" ООД, вх. № в ДКД 04-12-6389, радио ПП - верига, средно 49 т., от 5
съветника;
5. "Бумеранг ФМ" ЕООД, вх. № в ДКД 04-12-4645, радио Бумеранг, средно 45 т.,
от 5 съветника;
6. "Булнет комюникейшън" АД, вх. № в ДКД 04-12-6699, радио Канал 3 - верига,
средно 43 т., от 5 съветника;
7. "Янтра транс" ЕООД, вх. № в ДКД 04-09-1990, радио Царевец, средно 40 т., от 6
съветника;
8. "Нов център" ЕООД, вх. № в ДКД 04-12-6587, радио Браво, средно 40 т., от 6
съветника;
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9. "Резонанс" ЕООД, вх. № в ДКД 04-12-6424, радио Резонанс, средно 39 т., от 5
съветника;
10. "Радио Веселина" АД, вх. № в ДКД 04-12-6263, радио Веселина, средно 38 т., от
6 съветника;
11. "Радио - 99" ООД, вх. № в ДКД 04-12-5984, радио Контакт, средно 35 т., от 5
съветника;
12. "Радио Седем дни" ЕООД, вх. № в ДКД 04-09-1972, радио Хит - 7, средно 28 т.,
от 5 съветника;
13. "Плевен плюс" АД, вх. № в ДКД 04-09-1545, Радио плюс - верига – средно 34 т.
НЕ ОТГОВАРЯТ на т. 1 от критериите - Правен статут
14. "Контакт инвест холдинг" ЕООД, радио ММ + , вх. № в ДКД 04-12-6521;
15. "Радио ТВ компания" ООД, радио Мега Хит , вх. № в ДКД 04-12-6535;
16. "Алфа радио" ООД, радио "Алфа" с вх. № в ДКД 04-12-6241
Край на заседанието 15.00 часа.
Следващо заседание насрочено за 03.10.2000 год. от 11.00 ч.
Приложени документи към протокол № 60 от 02.10.2000 год. няма:
ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ:
Ал. Иванов:
Доц. Г. Лозанов:

В. Радинска:
..............
Отсъства
..............

Ив. Петров:

..............
Д. Коруджиев:
Й. Сърчаджиев:

..............

..............
Отсъства
..............

Св. Божилова:
..............
Ал. Томов

Ив. Драганов
..............
Председател

..............
Секретар
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