НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 64
от редовно заседание, състояло се на 11.10.2000 г.
ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Александър Иванов, Валентина Радинска,
доц. Георги Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Ивайло Петров, Йосиф
Сърчаджиев, Светлана Божилова.
ОТСЪСТВАЛИ:

- няма

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане на резултатите от събеседването с кандидатите за втора частна
национална телевизия и вземане на решение;
2. Декларации от Българска медийна коалиция и АББРО;
3. Разни.
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”:
Националният съвет за радио и телевизия след проведеното комплексно обсъждане
на редовно заседание от 5 октомври 2000 год. на постъпилите документи с искане за
издаване на лицензия по смисъла на чл. 105 от Закона за радиото и телевизията за
телевизионна дейност: за създаване и предоставяне за разпространение по ефирен път
на програма, насочена към национална аудитория (с национален обхват) установи,
че към заявленията са приложени всички изискуеми от чл. 111 ЗРТ документи, като
проверката за редовност е осъществена от упълномощено длъжностно лице на
Държавната комисия по далекосъобщенията.
Националният съвет за радио и телевизия разгледа обстойно документите на
заявителите. В присъствието на представители на медиите и обществеността, бяха
проведени срещи с кандидатите, отговарящи най-пълно на предварително обявените
програмни критерии, на която те представиха програмните си намерения и концепции.
Националният съвет за радио и телевизия, ръководейки се от приетите на редовно
заседание от 26 юли 2000 год. и публично оповестени чрез БТА “Програмни критерии
при лицензиране на национална телевизионна програма, разпространявана по ефирен
път” и като взе предвид цялостното им представяне, експертните оценки за
технологичната и финансова част по документите, и установи, че отговарят най-пълно
на изискванията за издаване на исканата със заявление лицензия, и на основание на чл.
115, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията единодушно
реши:

Да издаде лицензия за създаване и предоставяне за разпространение на национална
телевизионна програма, разпространявана по ефир и предлага на Държавната
комисия по далекосъобщения проект за телевизионна дейност на следните
кандидати:
1. “Медиа Бродкастинг Сървисиз” АД - заявление № 04-12-7923 по описа на
Държавната комисия по далекосъобщения;
2. “МЕФ Холдинг” АД - заявление № 04-12-7914 по описа на Държавната
комисия по далекосъобщения;
3. “Нова Телевизия – Първи частен канал” АД - заявление № 04-12-7893 по
описа на Държавната комисия по далекосъобщения;
След като Националният съвет за радио и телевизия се запозна с програмните
документи на останалите заявители
реши:
Не удовлетворява искането в частта за разпространение на национална
телевизионна програма по ефирен път и удовлетворява искането в частта за
разпространение на програмата чрез сателит - кабел на следните кандидати:
разпространявана чрез кабел - сателит на следните кандидати:
1. “Емотон” ЕООД по заявление № 04-12-7821 по описа на Държавната комисия
по далекосъобщения;
2. “Топ телевизия” ЕООД по заявление № 04-12-7834 по описа на Държавната
комисия по далекосъобщения;
и реши:
да даде възможност на:
1. “Диема вижън” АД по заявление № 04-12-7915 по описа на Държавната
комисия по далекосъобщения;
2. “Евроком КМ” ООД по заявление № 04-12-7920 по описа на Държавната
комисия по далекосъобщения,
да заявят пред НСРТ желанието си да получат лицензия за създаване и предоставяне
за разпространение на телевизионна програма, насочена към националната
аудитория, разпространявана чрез сателит – кабел.
Националният съвет за радио и телевизия прецени, че следните кандидати не отговарят
на програмните критерии и
Реши:
Отказва издаването на лицензия за създаване и предоставяне за разпространение на
национална телевизионна програма на следните кандидати:
1.
2.
3.
4.
5.

”Елит медиа – България” ООД вх. № в ДКД 04-12-7911;
“Телевизия Седем дни” АД вх. № в ДКД 04-12-7913;
“Бългериа Бродкастинг Сървисиз” ЕООД вх. № в ДКД 04-12-7903;
“Триада Комюникейшън” ЕООД вх. № в ДКД 04-12-7906;
“Пендърс Бехиър” АД вх. № в ДКД 04-12-7910.
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ПО ТОЧКА ”ВТОРА”:
Отложена за следващо заседание.
ПО ТОЧКА ”ТРЕТА”:
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с писмо вх. № 01-09-45 от
Муравей Радев – Министър на финансите и изслуша мнението на Анета Милкова –
началник отдел “Мониторинг” за резултата от направената по случая проверка.
Националният съвет за радио и телевизия счита, че в конкретния случая не са
нарушени основните принципите заложени в ЗРТ, на чието основание може да се
състави акт за административно нарушение.
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с писмо вх. № 08-01-189 от
инж. Иван Станчев, управител на “Росат –кабел” ООД, гр. Велики Преслав и
изслуша мнението на Анета Милкова – началник отдел “Мониторинг” за резултата
от направената по случая проверка.
Националният съвет за радио и телевизия счита, че част от повдигнатите въпроси за
от компетенциите на ДКД, за останала част НСРТ на основание чл. 127, ал. 4 от
Закона за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (ДВ, бр. 79 от
2000 год.) и във връзка с разпространение на телевизионни програми от кабелни
мрежи без сключени договори по ЗАПСП реши да сезира Министерство на
културата – отдел “Управление на авторските и срадни права”.
Край на заседанието 14.10 часа.
Следващо заседание насрочено за 12.10.2000 год. от 13.00 ч.
Приложени документи към протокол № 64 от 11.10.2000 год.
1. Оценките по критериите на първите трима кандидати, получили програмна
лицензия за национална телевизионна програма, разпространявана по ефирен
път.

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ:
Ал. Иванов:

В. Радинска:
..............

Доц. Г. Лозанов:

..............
Д. Коруджиев:

..............
Ив. Петров:

..............
Й. Сърчаджиев:

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

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

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

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

..............
Секретар
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