
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 38 

 
от редовно заседание, състояло се на 02.05.2001 г. 

 
ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Валентина Радинска, доц. Георги Лозанов, 
Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Ивайло Петров, Йосиф Сърчаджиев, Младен 
Влашки, Светлана Божилова. 
 
ОТСЪСТВАЛИ: - няма 

 
ДНЕВЕН РЕД: 
 
1. Лицензии – Видин, Враца; 
2. Антикризисна програма – окончателно приемане; 
3. Разни. 
 
Начало на заседанието 13.10 ч., водено от Александър Томов и протоколист 
Снежана Милева. 
 
Г-н Томов представи Младен Влашки, назначен с указ от Президента на Р. България 
за довършване мандата на Бойкка Янчева, предсрочно прекратен по нейно желание 
на 6 април 2001 год. 
 
ПО ТОЧКА ”ПЪРВА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх. № 18-
02-31 от Борислав Шабански относно постъпили заявления от ДКД за издаване на 
програмна лицензия по смисъла на ЗРТ за осъществяване на радиодейност. 
(Докладната е приложена към протокола.) 
 
• Националният съвет за радио и телевизия ще се запознае с документацията на 

“Радио ФМ плюс” АД, кандидатстващ за разпространение на програмата в 
Благоевград и ще вземе решение на следващо заседание, съобразявайки се с 
интересите на аудиторията и медийната среда в региона. 

 
 
Националният съвет за радио и телевизия разгледа и обсъди документите на 
кандидатите за издаване на програмна лицензия по смисъла на Закона за радиото и 
телевизията за осъществяване на радиодейност с местно разпространение на 
програмата по наземен път на територията на  град ВИДИН. 
Към заявленията са приложени всички изискуеми от чл. 111 на ЗРТ документи, като 
проверката за редовност е осъществена от упълномощено лице на Държавната 
комисия по далекосъобщения по реда на чл. 112 на ЗРТ. 
Националният съвет за радио и телевизия след проведените проверки и след 
обсъждане, ръководейки се от приетите на редовно заседание от 26 февруари 2001 
год. и публично оповестени в бр. 1 - 2 от 2001 г. на Бюлетина на НСРТ “Програмни 
критерии при лицензиране на регионални ефирни радиооператори” и като взе 
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предвид цялостното представяне установи, че отговарят на изискванията и имат 
готовност за създаване и предоставяне за местно разпространение на 
радиопрограма, покриваща територията на град  ВИДИН следните кандидати: 
 
1. “Ринг СВ” АД, вх. № в ДКД 04-13-2385 за програма “Радио Ринг Плюс”; 
2. “Инфопрес и Ко” ООД, вх. № в ДКД 04-13-2323 за програма “Инфорадио”; 
3. “Мойра” ООД, вх. № в ДКД 04-13-358 за програма “Радио Скай”; 
4. “Канал Ком БГ” ООД, вх. № в ДКД 04-13-2757 за програма “Радио Канал 

Ком”; 
5. “Радио Експрес” АД, вх. № в ДКД 04-13-2041 за програма “Радио Експрес”; 
6. “Пардонови” ООД, вх. № в ДКД 04-13-2420 за програма “Радио Бъдин”; 
 
На този етап от разглеждането НЕ отговарят на изискванията и нямат 
готовност за създаване и предоставяне за местно разпространение на 
радиопрограма, покриваща територията на град ВИДИН следните кандидати: 
 
1. “Радио Веселина” АД, вх. № в ДКД 04-13-2221; 
2. “Радио Контакт България” ЕООД, вх. № в ДКД 04-13-2288; 
3. “Радио телев. Компания” ООД, вх. № в ДКД 04-13- 
 
• Националният съвет за радио и телевизия  ще вземе окончателно решение по 

заявленията на кандидати за издаване на програмна лицензия за осъществяване 
на радиодейност с наземно местно разпространение на програмата на 
територията на град ВИДИН на следващо заседание. 

 
 
Националният съвет за радио и телевизия разгледа и обсъди документите на 
кандидатите за издаване на програмна лицензия по смисъла на Закона за радиото и 
телевизията за осъществяване на радиодейност с местно разпространение на 
програмата по наземен път на територията на  град ВРАЦА. 
Към заявленията са приложени всички изискуеми от чл. 111 на ЗРТ документи, като 
проверката за редовност е осъществена от упълномощено лице на Държавната 
комисия по далекосъобщения по реда на чл. 112 на ЗРТ. 
Националният съвет за радио и телевизия след проведените проверки и след 
обсъждане, ръководейки се от приетите на редовно заседание от 26 февруари 2001 
год. и публично оповестени в бр. 1 - 2 от 2001 г. на Бюлетина на НСРТ “Програмни 
критерии при лицензиране на регионални ефирни радиооператори” и като взе 
предвид цялостното представяне установи, че отговарят на изискванията и имат 
готовност за създаване и предоставяне за местно разпространение на 
радиопрограма, покриваща територията на град  ВРАЦА следните кандидати: 
 
1. “Мила ФМ” ОО№, вх. № в ДКД 04-13-2437 за програма “Радио Мила”; 
2. “Инфопрес и Ко” ООД, вх. № в ДКД 04-13-2323 за програма “Инфорадио”; 
3. ЕТ “Нем – Генов”, вх. № в ДКД 04-09-1713 за програма “Радио Силвър”; 
4. “Радио Експрес” АД, вх. № в ДКД 04-13-2046 за програма “Радио Експрес”; 
5. СД “Видеотон – Експрес”, вх. № в ДКД 04-13-2483 за програма “Радио Хемус”  
 
На този етап от разглеждането НЕ отговарят на изискванията и нямат 
готовност за създаване и предоставяне за местно разпространение на 
радиопрограма, покриваща територията на град ВРАЦА следните кандидати: 
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1. “Радио Веселина” АД, вх. № в ДКД 04-13-2226; 
2. “Радио Контакт България” ЕООД, вх. № в ДКД 04-13-2286; 
3. “Радио телевизионна  компания” ООД, вх. № в ДКД 04-13-2508; 
 
 
• Националният съвет за радио и телевизия  ще вземе окончателно решение по 
заявленията на кандидати за издаване на програмна лицензия за осъществяване на 
радиодейност с наземно местно разпространение на програмата на територията на 
град ВРАЦА на следващо заседание. 
 
• Националният съвет за радио и телевизия реши да изиска допълнителна и пълна 
информация относно структурата на капитала на “Радио Експрес” АД. 
 
 
ПО ТОЧКА ”ВТОРА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия обсъди отново проекта за Антикризисна 
програма за управлението на Българско национално радио, приложен към 
протокола. 
• Националният съвет за радио и телевизия прие предложението на г-н Томов от 

текста на т. 3.1. да отпадне думата “Възстановяване” 
 
3.1.1. Експертна оценка на състоянието на програмите на БНР “и възстановяване” 
на професионалните им стандарти и кадровия им потенциал с цел спешно излизане 
от кризата. 
 
Доц. Лозанов бе против и настоя да се запази старата редакция на т. 3.1. 
 
• Националният съвет за радио и телевизия прие предложението на г-н Драганов и 

след т. 3.1. следва т. 3.1.2. със следния текст: 
 
3.1.2. Провеждане на тестове за оценка на способностите за работа в екип за 
ръководните длъжности в БНР. 
 
• Националният съвет за радио и телевизия прие предложението на г-жа Божилова 

и след т. 3.5. следва т. 3.5.2. със следния текст: 
 
3.5.2. Консултации с утвърдени обществени мeдии като BBC, ARD и други и от 
Европейската организация на обществените медии със седалище Женева. 
 
Националният съвет за радио и телевизия прие окончателно редактирания вариант 
на АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА за управлението на Българско национално радио 
и реши тя да бъде неразделна част от договорите за възлагане на управлението по 
смисъла на чл. 56 от ЗРТ, които ще бъдат сключени с генералния директор и 
членовете на управителния съвет на националното радио. 
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АНТИКРИЗИСНА ПРОГРАМА 

за управлението на Българско национално радио 
 

1. Принципи на управление: 
1.1. Ясно разграничаване на административно-стопанското управление от 
програмно-творческия процес и свързаните с него решения. 
1.2. Взимане на програмни решения, изрично съобразени с: 
1.2.1. доказана обществена потребност и присъствие на всички обществено 
значими гледни точки в програмите на БНР; 
1.2.2. професионален анализ и оценка; 
1.2.3. рейтинг на предавания и водещи. 
1.3. Определяне и разграничаване на професионалните роли. 
1.4. Защита на персонифицираната журналистика. 
1.5. Ефективно участие на професионалната общност в управлението на БНР на 
основата на саморегулацията - изработване, приемане и съобразяване, включително 
и от Управителния съвет на БНР, с правила, дефиниращи ясно правата и 
задълженията на журналистите. 
1.6. Изключване на персонифицирането на конфликта през последните месеци в 
БНР при взимането на решения. 
 
2. Органи на управление, гарантиращи спазването на принципите: 
2.1. Обществен съвет, включващ представители на неправителствени организации, 
институции и академични структури в областта на медиите и културата (специално 
отговорен за спазването на принцип 1.2.1). 
2.2. Програмен съвет, включващ по един представител на всяка от програмите на 
БНР, както и външни медийни експерти (специално отговорен за спазването на 
принцип 1.2.2, 1.2.3 и 1.4). 
2.3. Редколегии, избрани пряко на общи събрания (специално отговорни за 
спазването на принцип 1.5). 
2.4. Арбитражна комисия, включваща по един представител на работещите в БНР и 
на УС, както и един външен юрист (специално отговорна за спазването на принцип 
1.6). 
2.5. Съвет за техническо развитие, специално отговорен за критическата оценка на 
започналата в БНР технологическа реформа и продължаването й. 
2.6. Съвет за стопанско развитие, специално отговорен за реализацията на 
интелектуалната собственост, принадлежаща на БНР. 
 
3. Етапи: 
3.1.1. Експертна оценка на състоянието на програмите на БНР на професионалните 
им стандарти и кадровия им потенциал с цел спешно излизане от кризата. 
3.1.2. Провеждане на тестове за оценка на способностите за работа в екип за 
ръководните длъжности в БНР. 
3.2. Приемане на нови документи за управлението на БНР по чл. 62, които да 
гарантират спазването на принципите по точка 1 и конституирането на органите на 
управление по точка 2. 
3.3. Конституиране на органите по точка 2. 
3.4. Пристъпване към реформа за превръщането на БНР в съвременна обществена 
медиа - на програмно, технологично и кадрово ниво, която се осъществява във 
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взаимодействието на всички органи за управление, според ясно определени зони на 
тяхната компетентност. 
3.5.1. Включване на БНР в международни програми за квалификация на кадрите с 
цел съобразяване на работата им с професионалните модели на европейските 
обществени медии. 
3.5.2. Консултации с утвърдени обществени мeдии като BBC, ARD и други и от 
Европейската организация на обществените медии със седалище Женева. 
 
 
(Към протокола са приложени проекта на Антикризисната програма и 
пояснителните бележки по нея.) 
 
• Националният съвет за радио и телевизия прие предложението на доц. Лозанов и 

реши от 7 май 2001 год. – понеделник да започне внасяне и обсъждане на устни 
предложени от членове на НСРТ за избор на генерален директор на БНР.   

 
• Г-жа Божилова предложи на следващото заседание НСРТ да обсъди следните 

въпроси: 
- резултатите от социологическото проучване на “Алфа рисърч”; 
- график за избор на нов генерален директор на БНР; 
- избор на председател на НСРТ. 
 
 
ПО ТОЧКА ”ТРЕТА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх. № 18-
04-14 от Дончо Папазов относно необходимите стъпки за създаване на фонд “Радио 
и телевизия” и прие предложения текст за писмо до Иван Костов – Министър 
Председател на Република България. Докладната е приложена към протокола. 
 
Край на заседанието 15.20 часа. 
 
Следващи заседания насрочени както следва:  
 
3 май 2001 год. от 13.00 ч.  
- лицензиране на радиооператори за разпространение на програма в градовете 

Сливен и Шумен; 
- среща с представители на МУЗИКАУТОР; 
 
7 май 2001 год. от 11.00 ч.  
- организационно заседание; 
 
  
 
 9 май 2001 год.  
– лецинзиране на радиооператори за разпространение на програмата в градовете 
Добрич, Хасково и Кюстендил. 
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Приложени документи към протокол № 38 от 02.05.2001 год.: 
 
1. Докладна записка вх. № 18-02-31 от Борислав Шабански; 
2. Проект за антикризисна програма за управлението на БНР; 
3. Бележки по антикризисната програма от г-н Драганов; 
4. Докладна записка вх. № 18-04-14 от Дончо Папазов; 
 
 
ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 
 

В. Радинска:  Доц. Г. Лозанов:  
   . . . . . . . . . . . . . .  
Д. Коруджиев:  Ив. Петров:  
 . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . .  
Й. Сърчаджиев:  Мл. Влашки:  
 . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . .  
Св. Божилова:    
 . . . . . . . . . . . . . .    
    
Ал. Томов  Ив. Драганов  
 . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . .  
 Председател  Секретар 

 


