
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 12 

от редовно заседание, състояло се на 13.03.2000 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Александър Иванов, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Ивайло Петров, 

Светлана Божилова. 

ОТСЪСТВАЛИ: - Йосиф Сърчаджиев 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане на резултатите от "Делфи"; 

2. Обсъждане на предложения за изменение и допълнение на Закона за 

радиото и телевизията; 

3. Разни. 

Начало на заседанието 11.20 ч., водено от Александър Томов -

председател на Националния съвет за радио и телевизия. 

Извън дневния ред по предложение на г-н Драганов, на основание чл. 

12, т. 1 и 2 и чл. 12 т. 4 от Лицензията за радио- и/или телевизионна 

дейност, Националният съвет за радио и телевизия прие 

актуализираната поправка, съгласувана с Д. Добрев, Ан. Андреев и Б. 

Кожухаров, членове на ДКД, на изисквания към техническото качество 

на предаванията и програмите, съгласно чл. 33, т. 10 от ЗРТ. (приложени 

към протокола) 



ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Г-н Шабански запозна НСРТ с резултатите до момента от извършваната 

проверка по смисъла на чл. 105 от ЗРТ чрез базата данни на 

Информационна система "Делфи". 

Доц. Лозанов припомни, че ЗРТ не забранява на радио- и 

телевизионните оператори рекламна дейност, т.е. набирането и 

производството на реклама за собствени нужди и цели. Той предложи да 

се дефинира ясно какво попада под забраната за "рекламна дейност" и 

тя да не се прилага, когато става въпрос за дялово участие или съдружие 

в други медии. Съветът трябва да регламентира пазара, а не да лови 

престъпници. Той е против да се обявяват резултатите от проверката 

пред медиите, преди да се обсъдят със самите оператори. 

Г-н Драганов каза, че в този смисъл има конкретно предложение за 

промяна в ЗРТ: "... или осъществяват рекламна дейност, чрез агенции, 

които обслужват рекламни бюджети на крупни рекламодатели." 

Според г-н Иванов НСРТ трябва да се обърне към съответните органи за 

проверка по същество по всички точки на чл. 105, ал. 4, а не само по т. 

7, отнасяща се до рекламната дейност. 

Г-жа Божилова настоя за проверка по същество за движението на 

капиталите. Според нея НСРТ издава лицензия за програма и трябва да 

се даде възможност на операторите да изчистят собствеността. 

Националният съвет за радио и телевизия потвърди решението си за 

издаване на програмни лицензни на обявените до момента радио- и 

телевизионни оператори, покрили критериите на Съвета. В същото 

време поради необходимост от довършване на проверката по чл. 105, ал. 

4т . 1-9, НСРТ реши: 

Отлага за неопределен срок изпълнението на своето решение за 

издаване на програмна лицензия на осем от кандидатите за 

разпространение на телевизионна програма в повече от седем региона 
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чрез сателит - кабел, на базата на констатирани вече нарушения по чл. 

105, ал. 4, т. 7, както и изпращането на съответните документи в ДКД, 

придружени с проект за лицензия, до окончателното приключване на 

проверката. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

На разискванията присъства доц. Нели Огнянова, която запозна НСРТ с 

мотивите и предложенията по същество на Министерство на културата 

и направеното от него предложение относно проект на Закон за 

изменение и допълнение на ЗРТ. 

Националният съвет за радио и телевизия изрази следното становище: 

1. Счита, че направените предложения са свързани единствено с 

хармонизацията на ЗРТ с европейското законодателство. Това е един 

постоянен и закономерен процес, който се подкрепя от НСРТ по 

принцип. В същото време НСРТ като национален регулаторен орган и 

на база досегашния си опит и практика ще направи конкретни 

предложения за изменение и допълнение на ЗРТ, които ще разгледа и 

обсъди на следващото си заседание - 16.03.2000 год. Тези предложения 

по същество ще представляват конкретен опит за законодателно 

преодоляване на съществуващите противоречия, неясноти и липса на 

механизми в ЗРТ, като на тях ще бъде дадена необходимата обществена 

гласност, за да може да бъде взето в предвид мнението на всички 

заинтересовани органи и институции. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Г-н Томов и г-н Иванов информираха Съвета за проведеното заседание 

на Оперативното бюро по масмедии. 
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На основание Решение № 81 от 12.02.1999 год. на Министерски съвет, 

компетентни органи в Република България относно прилагането на 

Европейската конвенция за трансгранична телевизия са НСРТ и ДКД. 

Във връзка с практическото изпълняване на своите правомощия в тази 

област НСРТ реши: 

1. Да проведе срещи с г-н Стоян Райчевски и г-н Антони Славински за 

обсъждане досегашната дейност на Оперативното бюро по масмедии. 

2. Чрез МВнР да се уведоми по дипломатически път Съвета на Европа, 

че регулаторния орган е НСРТ и да изпраща цялата информация и 

кореспонденция в Съвета за организация, координация и контрол. 

НСРТ реши да проведе публични събеседвания на 15.03.2000 год. от 

11.00 ч. с "Диема" и от 12.00 ч. с "Центрум Груп" 

Край на заседанието 13.30 часа. 

Следващо заседание насрочено за 16.03.2000 год. от 11.00 ч. 

Приложени документи към протокол № 12 от 13.03.2000 год.: 

1. Актуализиран вариант на изисквания към техническото качество на 

предаванията и програмите съгласно чл. 33, т. 10 от ЗРТ; 

2. Мотиви и проект за Закон за изменение и допълнение на ЗРТ от МК; 

3. Мотиви и проект за Закон за изменение и допълнение на ЗРТ от Св. 

Божилова; 

4. Предложение за поправки на ЗРТ от Ив. Драганов; 

5. Предложение за промени в ЗРТ от Й. Сърчаджиев. 



ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: 

Д. Коруджиев: 

Й. Сърчаджиев: Отсъства Св. Божилова: 
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