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М Е М О Р А Н Д У М 

 

 Денес, на 12.03.2015 г.,во град Софија, Република Бугарија  беше потпишан 

Меморандум за соработка   помеѓу: 

1. Бугарската Асоциација на Кабелски Комуникациони Оператори (БАККО) 

претставувана од  Претседател на УС на БАККО  Г-дин Димитар Радев (од едната 

страна),   

и  

2. Јавно радиодифузно претпријатие Македонска Радио и Телевизија, 

претставувана од Директорот на МРТ Г-дин Марјан Цветковски,  и 

3. Македонско-Бугарската Трговска комора од Скопје, претставувана од Извршен 

директор Г-дин Горазд Чомовски  (од друга страна).  

 

Договорните страни потписнички на овој Меморандум  се согласија за следното: 

 

 Како репрезентативна организација во сферата на распространување на 

телевизиските програми Бугарската Асоциација на Кабелски Комуникациони 

Оператори (БАККО) дава поддршка на своите членови за соодветна иницијатива во 

Советот за Електронски Медии на Република Бугарија и Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни и медиумски услуги во Република Македонија за реципрочното 

распространување на програмата на Бугарската Национална Телевизија на 

територијата на Република  Македонија, како и на програмата на Јавното 

радиодифузно претпријатие  Македонска радио и телевизија (МРТ) на територијата на 

Република Бугарија.  

 Согласност на волјите на сите учесници во овој важен чин е за добрососедски 

меѓудржавни односи, и  преку  популаризирање на  културата, историјата и актуелните 

теми од јавно-политичкиот и социјален живот на двете земји  на програмите на јавните 

телевизии  да придонесе за  подобрување на информираност на двете нации,  како  и 

продлабочување на добрите односи меѓу двете соседни држави. 

 

 БАККО, во својство на репрезентативна организација  во телекомуникациска 

индустријата во Бугарија, ќе соработува во интерес на  распространување на 

програмата на МРТ на територијата на Република Бугарија, како и  ќе ги информира 
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претпријатијата-членови на БАККО и ќе соработува за потпишување на индивидуални 

договори за распространување по кабел, сателит и IPTV. 

 Од своја страна и во содејството со Македонско-Бугарската Трговска комора, Јавното 

радиодифузно претпријатие Македонска Радиотелевизија се согласува за  

безвозвратно емитување на нејзината програма на територијата на Република 

Бугарија од страна на  сите членови на БАККО, како и на други оператори на 

платформи за телевизиско емитување, кои сакат да ја емитуват нејзината програма, 

доколку тоа не е во спротивност со договорената  волја за соработка  меѓу зејмите, на 

начин предвиден со овој меморандум за соработка. 

 Трите страни се согласни со својата оценка за големото и јавно значење на овој 

почеток на соработка кој е во интерес  на граѓаните, стопанските субекти и државните 

администрации на двете зејми,  и се согласни да ги ангажираат  сите свои сили и 

ресурси за започнување  на емитување на програмите на двете национални телевизии 

до домаќинствaта на целата територија на државите потписнички на овој 

Меморандум.. 

Оваа соработка ќе се реализира во име на пријателството и заедничкото разбирање 

меѓу државите. 

 

Овој меморандум се потпишува во 3 (три) примерока по еден за секоја странка. 

 

Софија, 12 Март 2015 година 

 

За БАККО: 

…………………………………………… 

Димитар Радев, Претседател на УС на БАККО 

 

За МРТ: 

 …………………………………………….. 

Директор на МРТ Марјан Цветковски 

 

Македонско Бугасрка Стопанска Комореа 

……………………………………. 

Претседател Зоре Темелковски 

 


