
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 3 2 

от редовно заседание, състояло се на 03.05.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Иванов, Александър Томов, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, доц. Нели Огнянова, 

Светлана Божилова, проф. Тончо Жечев 

ОТСЪСТВАЛИ: & Йосиф Сърчаджиев 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане на резултатите от мониторинга за отразяване на войната; 

2. Проект за решение за налагане санкция на медии, нарушили 

разпоредбите на ЗРТ & докладва Шабански; 

3. Обсъждане на радио& и телевизионни програми, излъчвани по 

сателитен път на БНР и БНТ; 

4. Разни: 



ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Данните от мониторинга за отразяване на войната в Югославия ще 

бъдат обсъдени на заседанието в понеделник & 10 май 1999 год. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Борислав Шабански представи доклад за констатираните нарушения от 

радио& и телевизионни оператори. (Докладът е приложен към 

протокола.) 

НСРТ определи срок за предоставяне на изисквани от Съвета материали 

от радио& и телевизионните оператори (РТО) както следва: 

• на територията на гр. София & до седем дни, 

• за провинцията & до четиринадесет дни. 

Тези срокове да се вписват в писмата, с които се изискват записи от 

операторите. 

НСРТ реши да взема своите решения за налагане на санкции на радио& и 

телевизионни оператори след като прослуша или изгледа записа, 

изпратен от РТО (до развиване на собствен център за мониторинг) & в 

случай, че и на основание на записа бъдат установени нарушения на 

ЗРТ, като това да бъде протоколирано. 

НСРТ реши да наложи имуществена санкция на основание чл. 126, ал. 1 

от ЗРТ на: 

• Радио "Атлантик" � Варна & за нарушение разпоредбите на чл. 14 

от ЗРТ & в минимален размер & 2 000 000 лв. (два милиона лева); 

• Радио "Ю жен бряг" � Бургас & за нарушение разпоредбите на чл. 

14 от ЗРТ & в минимален размер & 2 000 000 лв. (два милиона лева); 

• Радио "Ти Ен Ен" � Пловдив & за нарушение разпоредбите на чл. 

14 от ЗРТ & в минимален размер & 2 000 000 лв. (два милиона лева); 



• Телевизия "Верея" � Стара Загора & за излъчени реклами в обем 

над допустимия от ЗРТ & чл. 86, ал. 5 (в програма, излъчена на 2 

април т.г. между 19.30 и 20.00 ч.) & в минимален размер & 2 000 000 

лв. (два милиона лева); 

• Телевизия "Юниън Телевижън" � София & за нарушение 

разпоредбите на чл. 14 от ЗРТ & в минимален размер & 2 000 000 лв. 

(два милиона лева); 

• "Нова Телевизия" � София & в размер от 3 000 000 лв. (три милиона 

лева) & протокол № 26 от 01.04.1999 год. взето решение за налагане 

на имуществена санкция въз основа на доклад от г&жа Илинчева за 

неправомерно излъчване на филмова програма & чл. 19, чл. 10, ал. 1, 

т. 8 и спонсориране на централна новинарска емисия & чл. 90, ал. 4 от 

ЗРТ. 

• Българско Национално Радио & за излъчване на предаване, 

нарушаващо изискванията на ЗРТ за защитата на непълнолетните, 

преди 23 часа & в размер от 3 000 000 лв. (три милиона лева) 

Извлечение от протокол № 23 от 22.03.1999 год. 

"На основание чл. 20, ал. 1 и 2 от ЗРТ, НСРТ реши да бъде наложена 

санкция на БНР, по смисъла на чл. 126, тъй като за пореден път 

нарушава чл. 10, ал. 1, т. 6, чл. 17, т. 2 и 3 от ЗРТ в предаването "Без 

контрол", излъчвано по програма "Хоризонт" (в случая конкретно 

предаването, излъчено на 10 март т. г.)" 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Г&н Драганов припомни, че по силата на Решение на Министерски съвет 

пред Съвета на Европа официално за медиите отговарят НСРТ и ДКД, а 

от 2 май 1999 год. БНТ излъчва програма "България" по сателит, без 



Съветът да е разгледал програмната схема на сателитната програма на 

БНТ. Това, което са изпратили от БНТ, е крайно недостатъчно. В ДКД 

също не е постъпила необходимата документация, по данни от Мартин 

Захариев & административен секретар. 

Доц. Лозанов поясни, че във връзка с решение на Съвета за среща с 

Лиляна Попова & генерален директор на БНТ, е провел разговор, при 

който г&жа Попова е предложила да се срещне с желаещите членове на 

НСРТ в сградата на БНТ на 5 май като за съвместно обсъждане са 

уточнили три пункта: 

• разпространение на програмата на БНТ & Канал едно & чрез кабелни 

оператори; 

• проекта за бюджет на БНТ; 

• разпространение на нова самостоятелна програма на БНТ чрез 

сателит. 

НСРТ реши като общ принцип срещи с ръководства на медиите да се 

осъществяват на територията на Съвета. Да се предложи на 

ръководството на БНТ срещата с ръководството на БНТ да се проведе 

на 5 май от 11.00 ч., на която да се обсъдят възникналите проблеми и да 

се изискат необходимите документи и материали. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

• По повод писмо с вх. № 240/30.04.1999 год., в което Светлана 

Петрова & програмен директор на БНТ, протестира срещу 

изявленията на някои членове на Съвета, доц. Лозанов представи 

своя доклад, като каза, че не желае да ангажира Съвета, а само да се 

разпространи и неговото мнение по случая. (Двата документа са 

приложени към протокола.) 



• Във връзка с писмо вх. № 243/03.05.1999 год. от ст.н.с.,д&р Емил 

Лозев & секретар на (СЗАПСП) Съвета за закрила на авторското 

право и сродните му права при М С, НСРТ реши на заседанието на 

СЗАПСП да присъства Иво Драганов. Въпросът за информация 

относно хода на лицензирането на кабелните оператори и ефирни 

телевизии е от компетенциите на ДКД, тъй като тя издава 

лицензията. (Писмото е приложено към протокола.) 

• Разгледано бе писмо с вх. № 239/03.04.1999 год. от Кмета на община 

Карнобат с молба за информация относно програмните ангажименти 

на търговските и обществени РТО. (Писмото е приложено към 

протокола.) 

• Писмо с вх. № 238/29.04.1999 год., НСРТ реши да бъде препратено 

на УС на БНР тъй като е от неговата компетенция. (Писмото е 

приложено към протокола.) 

• Писмо с вх. №244/03.05.1999 год. от Марио Тагарински & Министър 

на държавната администрация с молба за становище по 

Законопроекта за достъп до обществената информация. НСРТ 

възложи на Александър Иванов да изготви проекта на становището. 

Следващото заседание бе насрочено за 5 май 1999 г. от 11.00 ч. 

При дневен ред: 

1. Среща с ръководството на БНТ. 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 32 от 03.05.1999: 

1. Доклад от Борислав Шабански; 

2. Писмо с вх. № 240/30.04.1999 год. от Светла Петрова & програмен 

директор на БНТ; 
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3. Доклад от доц. Георги Лозанов по повод писмото от Светла Петрова; 

4. Писмо с вх. № 243/03.05.1999 год. от ст.н.с.д&р Емил Лозев &

секретар на СЗАПСП при МС; 

5. Писмо с вх. № 239/30.04.1999 год. от инж. Чанко Запрянов & Кмет на 

община Карнобат; 

6. Писмо с вх. № 238.29.04.1999 год. от инж. Павел Колев. 

Запис от заседанието, който съгласно решение на НСРТ, да се съхранява 

до 3 юни 1999 год. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: 

Д. Коруджиев: 

доц. Н. Огнянова: 

проф. Т. Жечев: 
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Председател на НСРТ 
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9 /, Секретар на НСРТ: 

Ал. Томов Ив. Драганов 
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