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ПОЗИЦИЯ на БОРТ 

 
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - БОРТ: 

/Български опрератори радио и телевизия/ 

 

Изразява позицията на свойте членове във връзка с поставените 

на обществена дискусия тема за въвеждане на задължителна квота  

за българска музика в ефира на радиостанциите в България. 

 

 
 Уважаеми Дами и Господа, 

 

В момента българската музика в ефира е около 5% до 10%, а според добрите практики в 

държави като Полша, Латвия, Румъния и Испания разумният процент е около 50%. Трябва 

да има промяна в Закона за радиото и телевизията, в които няма формулирано понятие 

българска музика, а се говори за европейски произведения.Така твърдят вносителите на 

промените и тези, който подкрепят идеята.Нашата позиция обаче е малко по различна! 

 

Ние от БОРТ сме против тази квота. Защото? 
 

Първо то ва неминуемо ще доведе до скок на таксите за музикално съдържание в 

радиостанциите.Тук бюджета на медиия като БНР например за този ресор е в ПЪТИ  колкото на 

една малка радиостанция в България. От този бюджет отиват към Музикаутор и ПРОФОН не 

малки суми годишно . Къде остава въпросът за бартерните или продуцентските договори, който 

една радиостанция може да има самостоятелно, извън лейбала,представляващ определен 

изпълнител и т.н.Има доста изпълнителили и продуценти , които отстъпват безвъзмездно свои 

произведения  на радиостанциите /DMN Records Germani/. При така поставените условия за 

българска музика в радио ефира излиза ,че реалното програмнот време в което звучи музика за 

сродни права да е примерно   30% ще бъде съкратено значиттелно на около 55% към съответният 

ОКУП. Което само по себе си ощетява изцяло радиостанцията. 

 

 

Също така, ние от БОРТ не виждаме какъв е реално проблема с българската музика при положение 

че локалните програми на БНР излъчват в голяма част от времето си българска музика. ,Има 

профилирани радиостанции  като БГ РАДИО, Зорана, Power FM , Радио БРАВО . България е с 

население по малко от  5млн . (тук изключваме процента не говорещи, и не разбиращи български 

език) Младата и активна аудитория от 18 до 32 не иска БГ музика ве фира малките и разнообразни 

радиостанции в България.Това са дългогодишни проувания на нашите членове. Имаме налични 12 

музикални телевизионни канала с профил българска музика , /БГ Мюзик ,Бокс тв/.  
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В случая, че се  въведе квота за българска  музика,  ние от БОРТ ще го третираме ,като 

вмешателство в програмните концепции на НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ, и в частност техните бизнес 

стратегии ! 

 

При дискусията за нашата позиция,беше засегнат и въпросът за стойността на създаваната, нова и 

в последните 20 години, българска музика.От БОРТ, не желаем да влизаме в този безконечен спор 

,а само да дадем за пример Румъния и световно известните румънски изпълнители и съответно 

музикални произведения ,създадени от северната ни съседка за този период. 

 

Моля, считайте писмото само и единствено като наша позиция, на БОРТ , с която не ангажираме, 

заставяме или приканваме някой да подкрепи или да агитира за нейното съдържание и фактология. 

 

 

Председател: Матей Евтимов 

                                                                                                        (подпис, печат) 


