
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 3 8 

от редовно заседание, състояло се на 01.06.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Иванов, Александър Томов, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Йосиф Сърчаджиев, 

Светлана Божилова, проф. Тончо Жечев 

ОТСЪСТВАЛИ: % доц. Нели Огнянова 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Лицензиране на кабелните РТО, получили оценка от НСРТ % резюме 

и доклад на Шабански; 

2. Констативен протокол по 126 чл. за БНР; 

3. Обсъждане на получените списъци за освобождаване от такса за 

радио% и телевизионна дейност; 

4. Обсъждане на становище по проекта за Закон за достъп до 

обществената информация; 

5. Обсъждане на данните от мониторинга върху информационните 

емисии на БНТ и БНР; 

6. Типология за програмната част на лицензията % Божилова ; 

7. Разни: 



ПО ТОЧКА "ПЪРВА"; 

НСРТ се запозна с докладна от Борислав Шабански относно заявленията 

за издаване на лизенция за радио% и телевизионна дейност. (Докладната 

е приложена към протокола.) 

НСРТ реши, разглеждайки документите на кандидатите за лицензиране, 

всеки да отбелязва мотивите си и забелязани особености. 

Като се има предвид, че общините имат политическа ориентация и 

радио% и телевизионните оператори реално биха могли да бъдат 

разпространители на пропаганда, НСРТ реши, че всички общински 

радио% и телевизионни оператори ще бъдат лицензирани при 

задължително изискване, да формират на обществен принцип орган на 

управление, различен от ръководството на общината. Доц. Лозанов 

предложи общинските медии да бъдат лицензирани единствено като 

обществени, тъй като това произтича от ангажиментите им към цялото 

население на общините. 

След като г%н Шабански докладва по процеса на лицензиране досиета, 

разгледани от членовете на НСРТ, НСРТ реши, че в програмно 

отношение отговарят на изискванията на ЗРТ и могат да бъдат 

лицензирани следните кандидати: 

Община Русе % радиооператор, Община Габрово % радиооператор, 

Община Пещера % радиооператор, Община Горна Оряховица %

радиооператор, ЕТ "Ер%Ен%Инженеринг % Николай Райков" %

телевизионен търговски оператор в с. Ахелой и ЕТ "К , К и К %

Красимир Каменов" % телевизионен търговски оператор. 

Кандидатите за лицензиране непокрили критериите на НСРТ и 

изискванията на ЗРТ за издаване на лицензия за радио% и телевизионна 

дейност, с които контактна група от Съвета ще проведе среща са: ЕТ 



"Пантера" % Бургас, Попово кабел, "П рима" % Варна, ЕТ "Ивайло 96" %

Видин, ЕТ "Телекам" % Аксаково. 

П О Т О Ч К А " В Т О Р А " : 

Г%н Драганов предложи във връзка с изготвянето на констативни 

протоколи и съставяне на актовете за установяване на административни 

нарушения, доц. Нели Огнянова и г%н Иванов да проведат инструктаж 

на упълномощените със заповед, за това лица. 

По предложение на г%н Томов се проведе разискване относно 

договорните задължения на Петя Захариева, Мария Тодорова и 

Мирослав Ангелов и извършената от тях работа. 

Според г%н Иванов те вършат работа на ДКД. Той е против да им се 

поставят задачи извън компетенцията на Съвета, особено при 

ограничените финансовите възможности на НСРТ, не приема работата 

им и не е съгласен да се продължат договорите им. Г% н Драганов 

възрази и заяви, че това де факто е работа, която трябва да се свърши в 

интерес на ДКД и НСРТ и, че тази работа по%рано е вършена от доц. 

Огнянова, която има по%приоритетни задачи. По нейно предложение са 

назначени тези юристи и г%н Иванов тогава се е съгласил. Доц. Лозанов 

допълни, че, доколкото е наблюдавал работата на младите юристи, те с 

готовност са изпълнявали всички поставени задачи и са проявявали 

правна култура и разбиране към спецификата на работата в НСРТ. 

НСРТ реши да бъдат продължени договорите на Петя Захариева, Мария 

Тодорова и Мирослав Ангелов за един месец като се разшири обхвата 

на задълженията им. На следващото заседание, по настояване на г%н 

Иванов, да представят в писмен вид процедурата по издаване на 

административните актове. 
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НСРТ се запозна със съдържанието на Акт № 001 от 01.06.1999 год., 

съставен от Петър Ванев при свидетели Борислав Шабански и Анета 

Краевска, за установяване на административно нарушение по смисъла 

на чл. 126 от ЗРТ, съставен на основание на чл. 36, ал. 1 от Закона за 

Административни нарушения и наказания, на основание чл. 43, ал. 4 от 

същия закон бе изпратен на БНР с придружително писмо изх. № 

189/01.06.1999 год. (Копие от акта е приложено към поротокола.) 

Според доц. Лозанов актосъставители трябва да бъдат само експертите в 

отдел "М ониторинг" и членовете на НСРТ, така както вече НСРТ реши 

на едно от предишните си заседания. Актът не може да бъде съставен от 

Петър Ванев, защото той реално не е участвал в процедурата по 

констатирането на нито едно нарушение и неговият подпис под този 

акт фактически е фалшификат. 

Проф. Жечев каза, че по решение на НСРТ, Петър Ванев може да 

състави Акт за установяване на административно нарушение. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

По мнение на доц. Лозанов, НСРТ трябва да предаде списъците за 

освобождаване на такса за радио% и телевизионна дейност на НЕК, без 

оглед на това до къде са стигнали преговорите по договора между НЕК 

и НСРТ, за да може да изпълни задълженията си по ЗРТ. 

Драганов предложи Съвета да вземе решение, че предвид огромната 

структура и сложната организация по събирането на тези такси от 

наличната мрежа на НЕК, която включва, мрежа от бюра, но и 

инкасатори на комисионна в по%малките селища, и че под това се 

разбира съответната служба на НЕК, и това прави комисионната по 

събирането на таксите присъщо необходим разход, без който не би 

имало приходи. Да се приеме, че необходимият софтуер и 
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отпечатването на квитанции е също присъщо необходим разход и като 

такъв трябва да се признае. Той да бъде сметнат като комисионна на 

НЕК. Предвид казаното от г%н Иванов, че сумата за софтуер и 

квитанции е 800 000 милиона лева/три пъти повече от бюджета на 

НСРТ/ г%н Драганов предложи да се поиска от МФ и МС целево 

кредитиране за НЕК, като безлихвен заем. 

След проведената дискусия, НСРТ реши, да се организира среща с 

проф. Шушулов % председател на Съвета на директорите на НЕК, 

Муравей Радев % министър на финансите и Елиана Масева % началник 

отдел "П равен" при МС за обсъждане и решаване на възникналите 

спорни въпроси, за което бе помолен г%н Коруджиев. 

НСРТ реши на следващо заседание да утвърди получените списъци с 

предложения за освобождаване от такса по чл. 97 от ЗРТ, след което да 

бъдат публикувани като приложение на бюлетина. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

Г%н Сърчаджиев и г%жа Божилова предадоха бележките си по проекта за 

Закон за достъп до обществената информация, на г%н Иванов, който ще 

ги обобщи в проек за становище. 

ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

НСРТ се запозна с резултатите от наблюдението за спазване на 

принципите на всестранност и плурализъм в информационните емисии 

на БНТ и БНР за периода 1 % 3 0 април 1999 г. (Двата документа са 

изпратени на съответните медии и са приложени към протокола.) 
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ПО ТОЧКА "Ш ЕСТА": 

НСРТ определи работна група в състав % г%жа Божилова, доц. Лозанов и 

г%н Драганов, която да определи типологията на профилите на 

одобрените за лицензиране документи. (Самата типология ще бъде 

разгледана на следващото заседание.) 

ПО ТОЧКА "СЕДМ А": 

• НСРТ се запозна с докладна от г%н Драганов относно окончателното 

приемане на Правилника за устройството и дейността на НСРТ, в 

който би трябвало да се включат и процедури за различните 

дейности на Съвета неуредени от ЗРТ, както и отговорностите на 

всеки член на НСРТ. (Приложена е към протокола.) 

НСРТ реши Драганов да представи формулирани конкретни текстове, 

които Съвета да разгледа на заседание на 8 юни т.г. 

• Във връзка с предизборната ситуация и предвид налични средства в 

Оперативното бюро по масмидии, НСРТ взе решение да предложи на 

Оперативното бюро по масмедии да командирова г%жа Светлана 

Божилова във Висшия аудиовизуален съвет % Франция, със задача да 

се запознае с контрола на електронните медии в предизборна 

ситуация. 

Входяща поща не е разглеждана. 

Следващото заседание бе насрочено за 8 юни 1999 г. от 14.00 ч. 
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При дневен ред: 

1. Типология за програмната част на лицензията % докладва г%жа 

Божилова; 

2. Предложение от г%н Драганов за допълнение на Правилника на 

3. Програмната концепция на сателитен канал "България" % докладват 

проф. Жечев и доц. Лозанов.; 

4. Програмна концепция на Канал 1 % докладва г%жа Божилова; 

5. Проект за становище по проекта за Закон за достъп до обществената 

информация; 

6. Разни. 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 38 от 01.06.1999: 

1. Докладна записка с вх. № 290/01.06.1999 год. от Борислав Шабански; 

2. Копие от Акт № 001 за установяване на административно нарушение 

3. Резултати от мониторинг БНР % информационни емисии за м. Април; 

4. Резултати от мониторинг БНТ % информационни емисии за м. Април; 

5. Докладна от г%н Драганов. 

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

до 1 юли 1999 год. 

НСРТ; 

от БНР; 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: доц. Г. Лозанов: 
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Д. Коруджиев: Й. Сърчаджиев: А 

доц. Н. Огнянова: Отсъства Св. Божилова: 

проф. Т. Жечев: 

Председател на НСРТ:!///< Секретар на НСРТ%
/////, /~ / 

Ал. Томов Ив. Драг^ншГ" 
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