
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 11 

от редовно заседание, състояло се на 09.03.2000 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Александър Иванов, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Ивайло Петров, Йосиф 

Сърчаджиев, Светлана Божилова. 

ОТСЪСТВАЛИ: %ням а 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Медиите и Съвета; 

2. Обсъждане на резултатите от "Делфи"; 

3. Лицензиране на кабелни оператори; 

4. Мониторинг % доклад Анета Милкова; 

5. Разни. 

Начало на заседанието 11.15 ч.. водено от Александър Томов % председател 

на Националния съвет за радио и телевизия. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Г%н Томов помоли доц. Лозанов да поясни позициите си, разпространявани в 

пресата и поставящи колегите му от Съвета в негативна светлина. 

Доц. Лозанов припомни изказването си от предишното заседание, когато ясно 

е отбелязал, че Съветът няма и не бива да има политически функции. Две 

години Съветът говори да спре доколкото може навлизането на капитали от 

сенчестата икономика в електронните медии. Според него трябва да се 



тълкуват разширително забраните на чл. 105 от ЗРТ на база генезис на 

капитала чрез публичните регистри, публичния живот на медната и т.н. 

Г%н Иванов припомни, че по негово настояване Съветът е взел решение, което 

е разширено тълкуване на чл. 111, да бъдат изискани декларации по чл. 105 от 

ЗРТ до ниво физически лица. Доц. Лозанов се е обявил против това решение, 

но при невярно съдържание отговорността се поема от физическото лице. Ако 

Съветът вземе решение да направи проверка по същество, то доц. Лозанов да 

каже какви доказателства има. 

Г%н Коруджиев каза, че също е настоявал за такава проверка, но доц. Лозанов 

е изказал мнение, че по чл. 105 Съветът нищо не може да направи. 

Според доц. Лозанов формалната проверка по чл. 105 до физически лица или 

не, не води до генеалогията на капитала, тъй като кандидатите са съобразили 

своята документация с буквата на закона още на входа на лицензирането. За 

него е важно в медийната среда да не навлизат капитали, заплашващи 

свободата на словото, а не наказателната отговорност и полицейска функция. 

НСРТ е взел принципно решение кабелите да се гледат на ниво 

регистрационен режим при регионална лицензия, а за национално 

разпространение изискванията да са по%високи, именно в тях трябва да се 

отчете генеалогията на капитала. Да той е застанал на една "мегаправна" 

позиция на морала, която колегите му не споделят, но никъде не е казвал, че 

те не са. Това са въпроси, които той е поставил на заседание, а след това и 

пред медиите, но не е правил характеристика на Съвета. Това, което в 

момента се извлича от думите му в пресата е по%скоро литературен анализ. 

Според г%н Драганов законът има някаква юридическа логика, която обаче е 

подчинена на формалната. НСРТ е отхвърлил неговото предложение за 

изготвяне на стратегия за развитие на медиите, която би легализирала 

реалния подход. С нея е искал да предложи кабелните оператори да имат само 

местно разпространение на програмата и на това основание би могло да се 

откаже по%голямо разпространение и да се разшири територията на ефирните, 

които минават през конкурс. По този начин биха компенсирали 

недостатъците на ЗРТ. Сега Съветът е силно разколебан и няма политика. Той 



предложи всеки един да напише бележките си по ЗРТ на база практиката си, 

на следващото заседание да поканят доц. Огнянова и да ги обсъдят. 

Г%жа Божилова настоя да бъде извършена проверка по същество по смисъла 

на чл. 105 от ЗРТ от компетентните органи на всички кандидати за издаване 

на лицензия за радио% и телевизионна програма, разпространявана в повече от 

един регион. 

Г%н Иванов смята, че досегашната практика е показала четири основни 

дейности, където Съветът трябва да се рамкира като от особена важност е 

механизма за реализирането им. Според него Съвета трябва да получи по 

официален път проекта за изменение и допълнение на ЗРТ, в противен случай 

той няма да даде становището си по него. 

Националният съвет за радио и телевизия реши на основания чл.32, ал. 1, т. 4 

от ЗРТ да поиска от Министерски съвет да удължи срока за проекта за 

изменение и допълнение на ЗРТ. НСРТ да има възможността да даде 

становище като регулаторен орган в областта на радио% и телевизионната 

дейност, както и да има съгласуваност и с други заинтересовани институции 

като БНР и БНТ, професионални сдружения на радио% и телевизионни 

оператори. 

НСРТ счита, че следва да бъде официално сезиран и включен в работната 

група, подготвяща промените в ЗРТ. 

Националният съвет за радио и телевизия счита, че той е единственият орган, 

който трябва да поеме функциите на координатор при обсъждането и 

обобщаването на мненията и становищата на всички заинтересовани 

институции и организации по предстоящите промени в закона. 

На следващото заседание % 13.03.2000 год. ще бъде поканена доц. Нели 

Огнянова и съвместно с нея ще се обсъдят и гласуват направените от Съвета 

предложения. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Националният съвет за радио и телевизия обсъди резултатите от проверката %

по данни на единната национална информационна система "Делфи", за 



спазването на изискванията на чл. 105 от ЗРТ. Констатирани са редица 

нарушения по прилагането на чл. 105, ал. 4 % тоест нямат право да 

кандидатстват за лицензия юридически лица, в които съдружници или 

акционери са съдружници в търговски дружества, които имат предмет на 

дейност "рекламна дейност". 

Националният съвет за радио и телевизия реши да продължи проверката и ще 

се произнесе след цялостното й приключване. НСРТ е уведомил и 

компетентните органи в Република България за проверка по същество по 

смисъла на чл. 105 от ЗРТ. 

НСРТ реши да бъде извършена проверка по смисъла на чл. 105, ал. 4, т. 7 и за 

"Радио 99" ООД. 

(По решение на НСРТ обсъжданията по втора точка не са протоколирани.) 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка от Б. 

Шабански относно: 

• Попълнени шест броя проекти за лицензни на кандидати за радио% и 

телевизионна дейност, чиито програмни документи по смисъла на чл. 111 

от ЗРТ са утвърдени от НСРТ на редовни заседания в периода май %

декември 1999 год. 

НСРТ възложи на доц. Лозанов да изготви мотивираните решения, след което 

да бъдат изпратени в ДКД. 

• Десет кандидати за издаване на програмна лицензия са отстранили 

пропуски в подадените документи % юридическа и програмна част и в този 

смисъл отговарят и покриват критериите на НСРТ. Документите са 

представени на доц. Лозанов и в съответствие с възприетата процедура 

НСРТ следва да приеме решение за удовлетворяване искането на 

кандидатите, след което да бъдат попълнени техните лицензни; 

Националният съвет за радио и телевизия реши да се подготвят проектите за 

програмни лицензни на: 



1. Община Сливен % вх. № в ДКД 04%09%2441 % кандидат за обществен 

радиооператор, регионално разпространение на програмата чрез кабел; 

2. Община Каварна % вх. № в ДКД 04%09%2899 % кандидат за обществен 

радиооператор, местно разпространение на програмата чрез кабел % гр. 

Каварна; 

3. "Б А Ц " ЕООД % вх. № в ДКД 04%09%1886 % кандидат за телевизионен 

търговски оператор, местно разпространение на програмата гр. Петрич; 

4. "ЕЙ ЕС ЕМ Интернешънъл" ООД % вх. № в ДКД 04%09%2867 % кандидат за 

телевизионен търговски оператор, местно разпространение на програмата 

община Чепеларе и Нареченски минерални бани; 

5. СД "Сатурн % Кусиников и Иванов и сие" % вх. № в ДКД 04%09%1768, 1772, 

1770 и 1771 % кандидат за телевизионен търговски оператор, местно 

разпространение на програмата гр. Летница и с. Каменец; 

6. СД "Сатурн % Стоян и Милена Иванови и сие" % вх. № в ДКД 04%09%1766 и 

1773 % кандидат за телевизионен търговски оператор, местно 

разпространение на програмата гр. Вълчидръм, с. Зафирово, с. Мирково и 

гр. Криводол; 

7. "М C A T " АД % вх. № в ДКД 04%09%1777 % кандидат за телевизионен 

търговски оператор, местно разпространение на програмата % само за гр. 

Варна, специализиран профил % филмов; 

8. " Ю Н П " ЕООД % вх. № в ДКД 04%09%1877 и 1878 % кандидат за 

телевизионен търговски оператор, местно разпространение на програмата 

гр. Рудозем и с. Чепинци, област Смолянска; 

9. "Бумеранг" ЕООД % вх. № в ДКД 04%09% % кандидат за радиооператор, по 
смисъла на § 14 от ЗД, ефирно разпространение на програмата гр. Разлог; 

10. "Рекординг" ООД % вх. № в ДКД 04%09% % кандидат за телевизионен 
търговски оператор, регионално разпространение на програмата област 
Хасково и област Стара Загора; 

• Кандидатът "Диема" АД за издаване на лицензия за телевизионна 

търговска дейност, филмова програма с национално разпространение е 

изпълнил указанията на НСРТ % по смисъла на чл. 5 от ЗРТ и в тази връзка 

в съответствие с възприетата процедура следва да му бъде определена дата 

за среща; 

Националният съвет за радио и телевизия реши да проведе публично 

събеседване с представители на "Центрум Груп Ф илм " АД и "Д иема" АД, на 

което ще бъде обсъден и поставения от Стефан Белов % експерт в отдел 

"М ониторинг" въпрос за излъчвани футболни мачове от "Диема" при 



определен от самите тях монотематичен филмов профил. (Докладната от Ст. 

Белов е приложена към протокола.) 

• По повод жалбата на Стефчо Славов % ЕТ "Алди" за отказано му право на 

отговор по смисъла на чл. 18 от ЗРТ, управителят на "Топ Ти В и " % Шумен 

изпрати исканите от НСРТ обяснения. В тях той не отрича допуснатото 

нарушение, извинява се за него като е приложил и изпратено извинение до 

жалбопо давателя. 

НСРТ реши да се изготвят мотивираните решение от г%жа Божилова за отказ 

на радио% и телевизионни оператори със слаби и некоригирани програмни 

документи. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка от 

Анета Милкова относно дейността на отдел "М ониторинг" за периода 25.02 %

06.03.2000 год. % приложена към протокола. 

• Националният съвет за радио и телевизия реши да бъдат изпратени 

материалите в ДКД за издаване на наказателни постановления по Акт № 

15%02%06 от 23.02.2000 год., съставен от Веска Никова % експерт в 

направление "Лицензни и контрол на радио% и телевизионната дейност", 

на радио "Веселина" за нарушение на чл. 82, ал. 1 от ЗРТ, извършено на 9 

февруари 2000 год.; 

• Националният съвет за радио и телевизия реши да бъдат съставени актове 

за констатирани административни нарушения на радио "Практика", ал. 1, 

радио "Хит седем", радио "Канал К о м " и "Нова телевизия"; 

• Националният съвет за радио и телевизия реши да бъде изпратено 

предупредително писмо до телевизия "2001" за констатирано нарушение 

на чл. 82, ал. 1 и 2; 

• Националният съвет за радио и телевизия реши експерти от отдел 

"М ониторинг" да направят проверка в контролните центрове на "Нова 
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телевизия" и на телевизия "Евроком" по констатирани нарушения, за 

които Съветът не разполага със запис. 

Г%н Драганов направи предложение НСРТ да закупи видеокасетофони % пет 

броя, необходими за работата на експертите. 

Г%н Иванов се обяви против и поясни, че ръководството на БНТ е обещало да 

предостави безвъзмездно на НСРТ същото количество видеокасетофони. 

По предложение на г%н Драганов НСРТ реши да се проведе съвместна среща с 

представители от БНТ, за уточняване на техническите параметри на 

предложените видеомагнетофони и изисквания на ДКД, от където са обещали 

да осигурят работно помещение за експертите от отдел "М ониторинг". 

Националният съвет за радио и телевизия по предложение на г%н Коруджиев 

реши да бъдат направени записи на излъчваните в нарушение на чл. 76 и чл. 

17, ал. 3 от ЗРТ обяви от телевизия "Седем дни", след което да бъде сезирана 

прокуратурата. 

ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

Националният съвет за радио и телевизия разгледа писмо вх. № 03%00%05 от 

Лиляна Попова, генерален директор на БНТ % приложено към протокола. 

• Националният съвет за радио и телевизия, след като се запозна с мнението 

на г%н Иванов, че няма правна пречка, реши да бъдат подписани, 

предложените от УС на БНТ, Допълнителни споразумения към 

Договорите за възлагане на управлението на БНТ, считано от 01.01.2000 

год. като бъде включен допълнителен текст, че структурата и функциите 

на обществените медии не разрешават на ръководството да изпълнява 

никакви други функции освен управленските. 

Националният съвет за радио и телевизия разгледа писмо вх. № 01%09%08 от 

Никола Диков, началник отдел "Специализирани организации в 

телекомуникациите" при Министерство на транспорта и съобщенията (МТС). 

• Националният съвет за радио и телевизия реши на заседанието на 

Оперативното бюро по масмедии към МТС да присъстват г%н Томов и г%н 

Иванов. 



• Националният съвет за радио и телевизия се запозна с писмо вх. № 09%03%

01 от Мариана Лазарова, изпълнителен директор на Музикаутор относно 

механизма на отстъпване на авторски и сродни права за кабелно 

разпространение на телевизионни програми и реши да бъде изискано 

юридическо становище по поставените въпроси от Емил Лозев, началник 

отдел "Авторски и сродни права" при Министерство на културата и 

Розалина Апостолова, изпълнителен директор на Булакт. 

• Националният съвет за радио и телевизия се запозна с предложение от 

Националната обсерватория по комуникации на Република Нигерия за 

присъединяването на НСРТ към Съюза на регулаторните органи в 

областта на комуникациите на франкофонските страни и реши да изиска 

допълнителна информация за дейността и условията за членство. За 

бъдещи контакти ще отговарят г%н Коруджиев и г%жа Божилова. 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с поканата на 

организацията на Средиземноморските аудиооператори за участие в Седмата 

й годишна конференция, която ще се състои в Казабланка от 25 до 29 април 

2000 год. и определи за участие в нея Ал. Иванов и Ив. Драганов. 

• Националният съвет за радио и телевизия се запозна с писмо вх. № 07%00%

02 от Румен Спасов и счита, че изработването на радио%телевизионни 

програми предназначени за излъчване само чрез интернет и излъчвани 

само и единствено чрез интернет не представлява радио%телевизионна 

дейност и не подлежи на регулация по смисъла на Закона за радиото и 

телевизията. (Писмото е приложено към протокола.) 

НСРТ се запозна с копие от жалбата на Тодор Тодоров, изпратена до "София 

Кабел" и реши да я препрати по компетентност в ДКД. 

• НСРТ разгледа писмо с вх. № 07%03%02 от община Ловеч по повод 

предаване на радио "Л иани" и реши да се предаде в отдел "М ониторинг" 

за проверка по случая и мнение от доц. Лозанов. 

По предложение на г%н Драганов, Националният съвет за радио и телевизия 

реши, изпълнявайки обществените си ангажименти посочени в чл. 20 от ЗРТ, 

да изиска писмена информация от кандидатите за разпространение на 

телевизионна програма в повече от един регион относно намеренията, 
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създадените условия или съществуващия регламент по спазването на чл. 8, 

чл. 9 и чл. 10 на ЗРТ, както и възприетите принципи, създадените механизми 

и сформираните органи на управление на медийната дейност: обществен 

съвет, програмен съвет, управителен съвет или други; техния поименен 

състав, също така и индивидуални декларации от лицата участващи в тях и 

правилниците, вътрешноредакционните статути, професионално%етичните 

кодекси или други документи, регламентиращи взаимоотношенията между 

редакционните и творчески състави по смисъла на чл. 11 от ЗРТ. 

• Националният съвет за радио и телевизия разгледа писмо от Александър 

Димитров и счита, че излъчването на рекламна информация чрез 

телевизори/монитори на публични места, излъчващи независимо един от 

друг чрез местни източници на видео сигнал без осъществяване на 

предаване на информация на разстояние не подлежи на регулация по 

смисъла на Закона за радиото и телевизията. (Писмото е приложено към 

протокола.) 

Г%н Иванов предложи да се даде обява в ежедневник за конкурса за набиране 

на персонал, а ако НСРТ не разполага с достатъчно средства той ще заплати 

необходимата такса. 

Г%н Драганов пое ангажимент да направи необходимата справка, но според 

него публикацията в бюлетина е напълно достатъчна, тъй като се 

разпространява сред наи%специализираната аудитория. 

НСРТ ще вземе окончателно решение на следващото си заседание %

20.03.2000 год. 

Г%н Сърчаджиев, който е избран за член на НСРТ от 38%то Народно събрание 

и има постоянно местожителство с. Синеморец, област Бургаска постави 

въпрос дали съществува законова форма за заплащане на пътните му разходи. 

Според г%н Иванов в законово отношение няма пречка НСРТ да изплаща 

пътните разходи на г%н Сърчаджиев. 

Г%н Драганов предложи г%жа Янева, главен счетоводител на НСРТ и г%н 

Иванов заедно да направят справка и да докладват на следващото заседание %

20.03.2000 год. 



Край на заседанието 13.30 часа. 

Следващо заседание насрочено за 13.03.2000 год. от 11.00 ч. 

Приложени документи към протокол № 11 от 09.03.2000 год.: 

1. Докладна записка от Стефан Белов; 

2. Докладна записка вх. № 18%03%10 от Анета Милкова; 

3. Писмо вх. № 03%00%05 от Лиляна Попова, генерален директор на БНТ; 

4. Писмо вх. № 09%03%01 от Мариана Лазарова, изпълнителен директор на 

Музикаутор; 

5. Писмо вх. № 07%00%02 от Румен Спасов относно интернет радио; 

6. Писмо от Александър Димитров относно рекламен проект; 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: 

Д. Коруджиев: 

Й. Сърчаджиев: 

Ал. Томов 
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