НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 66
от редовно заседание, състояло се на 17.10.2000 г.
ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Александър Иванов, Валентина Радинска,
доц. Георги Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Ивайло Петров,
Светлана Божилова.
ОТСЪСТВАЛИ:

- Йосиф Сърчаджиев.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане на кандидатите за първо частно национално радио;
2. Обсъждане на декларации от Българска медийна коалиция и АББРО;
3. Разни.
Начало на заседанието 13.20 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 разгледа и обсъди обстойно документите на
заявителите, представените програмни намерения и концепции, допълнителните
разяснения по време на проведените срещи с кандидатите на 16 октомври т.г. в
присъствието на представители на медиите и обществеността.
Националният съвет за радио и телевизия, ръководейки се от приетите на заседание от 7
септември 2000 год. и публично оповестени чрез БТА “Програмни критерии при
лицензиране на първи частен национален радиооператор” 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
реши:
Да издаде лицензия за създаване и предоставяне за разпространение на национална
радиопрограма чрез ефир на:
“Дарик радио” ООД № 04-12-8575 по описа на ДКД и
“Инфопрес и Ко” АД № 04-12-8582 по описа на ДКД.
* Светлана Божилова и доц. Георги Лозанов са на мнение, че за национално
разпространение лицензия трябва да получи само “Дарик радио” ООД. “Инфопрес и
Ко” няма защитен политематичен профил и конкретика на ниво предавания, а
уникалността на идеята е представена много добре, но на регионално ниво.
ПО ТОЧКА ”ВТОРА”:
След като се запозна с писмо с вх. № 10-00-02 от Ясен Бояджиев, председател на
Българската медийна коалиция и писмо, придружено от декларация с вх. № 10-01-16
от Константин Марков, председател на Управителния съвет на АББРО във връзка с

процедурата по лицензиране на регионални и национални радио и телевизионни
оператори, Националният съвет за радио и телевизия реши да проведе среща с
представители на двете организации за обсъждане на поставените от тях въпроси на
25 октомври 2000 год. По този повод г-н Томов обърна внимание на съветниците да
се запознаят с всички документи на кандидатите за лицензиране.
ПО ТОЧКА ”ТРЕТА”:
Нямаше разисквания.
Край на заседанието 14.40 часа.
Следващо заседание насрочено за 20.10.2000 год. от 11.00 ч.
Приложени документи към протокол № 66 от 17.10.2000 год.
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