
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 43 

 
от редовно заседание, състояло се на 04.07.2000 г. 

 
ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Александър Иванов, Валентина Радинска, 
доц. Георги Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Ивайло Петров Светлана 
Божилова.  
 
ОТСЪСТВАЛИ: - Йосиф Сърчаджиев; 
    
ДНЕВЕН РЕД: 
 
1. Лицензии – докладва Б. Шабански; 
2. Проект за становище относно проверката на външните продукции в БНТ – 

докладват Св. Божилова и доц. Лозанов; 
3. Утвърждаване на длъжностните характеристики; 
4. Мониторинг – докладва Ан. Милкова; 
5. Писмо от БНТ относно РТВЦ Пловдив; 
6. Съвместна програма на НСРТ и ДКД за преход от СЕКАМ към ПАЛ – 

докладва проф. Владков; 
7. Разни. 
 
Начало на заседанието 11.10 ч., водено от Александър Томов, председател на 
Националния съвет за радио и телевизия и протоколист Снежана Милева. 
 
ПО ТОЧКА ”ПЪРВА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх. № 18-
02-41 от Борислав Шабански относно състоянието на документите към днешна дата 
на кандидатите за телевизионна програмна лицензия “Телевизия седем дни” АД и 
“Александра Ти Ви” ЕООД по смисъла на чл. 105, ал. 4, т. 7 на ЗРТ – приложена към 
протокола. Петя Захариева направи обобщение, че като резултат към момента в 
документите и при двамата кандидати са налице несъответствия с изискванията на 
чл. 105, ал. 4, т. 7 т.е. съдружници или акционери участват и в дружества, в които в 
предмета на дейност е регистрирана и “рекламна дейност”.  
Камен Янков поясни, че според параграф 7 от Преходните и заключителни 
разпоредби от Измененията и допълненията на Търговския закон…… 
Г-н Иванов поясни, че тези срокове са информативни, налага се административна 
санкция, а фирмата не се закрива. 
Според г-н Драганов от юридическа гледна точка те са неизправни, но смята, че 
текстовете на чл. 105, ал. 4, т. 7 в ЗРТ не са прецизирани, препращат към Търговския 
закон, който е извън сферата на компетентност на Съвета и вече са създали 
достатъчно много неприятности, както на НСРТ така и на операторите. Той 
предлага Съветът да изчака операторите да приведат документите си спрямо 
изискванията на този член тъй като смята, че това е несериозен аргумент за отказ 
още повече, че по програмната част на кандидатите не са имали противоречия. 
Доц. Лозанов припомни, че Съветът е тръгнал по път, за който Иванов е изразил 
несъгласието си още в самото начало. В момента са останали два случая, при които 
явно са положени някакви усилия, но не може да си обясни защо не са направили 
всичко до край. Смята, че не бива да се удължава срока и ако Съветът вземе 
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радикалното решение за отказ, то би трябвало да го връчат публично, за да има 
възможност НСРТ да изложи своята позиция, а операторите да представят своята 
гледна точка. 
Г-н Томов припомни, че вчера (3 юли) на заседанието всички присъстващи с 
изключение на Драганов, който в момента не е бил в залата, са гласували решение за 
отказ на “Телевизия Седем дни” и на “Александра Ти Ви”. Съветът ги чака 
прекалено дълго, за да изпълнят указанията. 
Г-жа Божилова припомни думите си от предишното заседание. Тя смята, че в 
подобна ситуация кореспонденцията трябва да е максимално конкретна. Телевизия 
“Седем дни” има подчертано обществено-политически характер, а на Съвета 
обществото гледа като на политически орган. Едно решение за отказ на телевизия 
“Седем дни” ще се приеме като политическо и би имало неприятни последици за 
НСРТ. 
Г-жа Радинска смята, че явното им нежелание да приведат в ред документацията, 
вероятно има някакъв смисъл. Може би това е умишлено, някаква клопка с цел 
провокация. Трябва добре да обмислят нещата, за да излязат достойно от тази 
ситуация. 
Г-н Иванов: Тук е Петко Тодоров, който каза, че са му искали подкуп. Нека да го 
изслушаме. Има две гледни точки – една юридическа и една по целесъобразност с 
оглед конюнктурата на пазара и евентуален политически резонанс. В юридически 
аспект всичко е ясно. Той не може да каже публично, че НСРТ не спазва ЗРТ. 
Г-н Томов: Аз също не мога.   
 
НСРТ реши да изслуша Петко Тодоров – председател на УС на “Телевизия Седем 
дни” АД. Петко Тодоров бе придружен от Лора Йосифова и Иван Колев акционери 
в “Телевизия Седем дни” АД. 
П. Тодоров: Вчера в 17.30 ч. говорих по телефона с Шабански и той ми каза, че ако 
има нещо ще ми се обади, а след това научих, че сте решили  да ни дадете отказ. 
Това е некоректно.  
Шабански: Няма некоректност от моя страна. С Петко Тодоров и Иван Колев съм се 
срещал само веднъж след срещата им с Томов на 23 юни по повод писмо на Съвета 
и им представих всички данни от Делфи за двете дружества, в които има “рекламна 
дейност”. 
П. Тодоров: Ето в писмото ни пише (писмото е внесено в деловодството на НСРТ 
след започване на заседанието с вх. № 08-01-164 и е приложено към протокола). Ние 
всичко сме си представили. После ми каза, че иска актуалното състояние на “Медия 
7”, после поиска актуално състояние за “Титер Инженеринг” – ние ги представихме. 
Звъня непрекъснато и ми казва, че няма проблеми. 
Шабански: Не съм изразявал никакво отношение – има или няма проблем. 
Божилова: Имате ли писмо, в която пише… 
П. Тодоров: Не сме получавали писма от Шабански. 
Доц. Лозанов: Нали на срещата на 7 април аз ви казах да направите справка в 
Делфи, Защо не го направихте? 
Л. Йосифова: Според търговския закон дружествата, които не са увеличили 
капитала си, ги закриват автоматично. 
Иванов: В писмото пише: “Титер Инженеринг ООД, в която Лора Йосифова има 
само един дял, няма увеличен капитал"” а след това “както се вижда от 
декларацията на Лора Йосифова тя де юре и де факто не притежава дялове в 
Титер Инженеринг”… Как така, има или няма дял? 
Л. Йосифова: Нямам вносна бележка и аз не знаех, че има дял там…. 
Иванов: Значи това е фалшиво съдебно решение. По същество: за закриване на 
фирма и при решение за ликвидация има стойност публикация в Държавен вестник, 
за промяна в предмета на дейност – съдебно решение, а не писмо за намерения, 
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каквото вие сте ни представили. Колко време ви е необходимо, за да ни представите 
тези документи, за да се изчисти досието ви?  
Шабански: Вие сте ни написали, че ноември месец 1998 год. е подадено заявление 
за ликвидация, а сега ни давате удостоверение за актуално състояние… 
П. Тодоров: Има внесена молба за ликвидация и подлежи на прокурорско закриване. 
Иванов: За ликвидация трябва решение на общото събрание. Имате ли такъв 
протокол и публикация в ДВ? 
П. Тодоров: По търговския закон…. 
Иванов: Там са дадени само информативни и препоръчителни срокове. Ние сме 
толерантни с вас, кажете колко време ви е необходимо? 
Л. Йосифова: Аз не мога да поема ангажимент за срокове, не познавам хората от 
това дружество, не знам… 
Иванов: Продавате си дяла и излизате от фирмата. 
П. Тодоров: Шабански каза, че няма нищо друго. Неговата неискреност…  Колеги 
ми казаха да идвам в НСРТ с касетофон и да си правя запис, но аз не го правя. 
Обадиха ми се, че ще ни откажете… 
Г-жа Божилова: Аз искам да знам, кажете ни, кой ви каза? 
П. Тодоров: Обадиха ми се от “Нощен труд”, че тази сутрин ще вземете решение за 
отказ. 
Г-жа Божилова: Кой от “Нощен труд”? Те откъде знаят? 
П. Тодоров: Къртица. И слава богу, че имахме къртица иначе нямаше да знаем и 
днес щяхте да ни откажете. 
Доц. Лозанов: Дадохме безкрайно дълги срокове. Знаете, че в програмно отношение 
ние вече сме решили. Почти всички оператори се справиха с тези срокове, но тези 
правно-формални проблеми трябва да се изчистят. 
Ив. Колев: Шабански каза да предоставим само актуално състояние за “Медия 7” и 
“Титер Инженеринг”, а те са неработещи. 
Шабански: Аз казах, че искаме съдебно решение. 
Ив. Колев: Шабански каза, че нещата биха се оправили по някакъв начин, ще 
работим заедно и после. След няколко дни ми се обади някакъв господин, беше 
дошъл за едно предаване в телевизията, който ми каза, че със Шабански сe работи с 
някакви пари и ми каза сумата – 50 000 (петдесет хиляди) щатски долара.  
Д. Коруджиев: Каза ли ви, че го изпраща Шабански? 
Доц. Лозанов: Той каза ли, че идва от името на Шабански? 
Ив. Колев: Беше предпазлив. Не каза, че идва от името на Шабански, но каза, че с 
него така се работи. 
Коруджиев: Значи, не ви е казал, че идва от името на Шабански? Това е несериозно. 
Доц. Лозанов: Вие познавате ли го? Това е сериозно обвинение и може да стигне до 
съд. Той ще свидетелства ли? 
Ив. Колев: Да, ако се наложи сигурно ще свидетелства. Начина по който го каза, 
звучеше, че не го е казал случайно. 
Доц. Лозанов: Това значи, че има и други случаи. За година и половина никой не ни 
се е оплакал. Това е първи сигнал. 
Ив. Колев: Другите сигурно не са посмели да го кажат. 
Божилова: На вас не ви ли беше изпратено писмо? 
П. Тодоров: Нямаме писмо от Шабански. 
Шабански: Писма до операторите съм пращал само с решение на Съвета. 
П. Тодоров: След наше настояване имаме само едно писмо. Срещи сме имали, но 
нямаме писма. 
Иванов:  Питах за юридическата част и не ми отговорихте. Казал съм ви още през 
януари с какви документи можете да докажете. На практика сте в нарушение. Ще 
можете ли до 15 юли т.г. да представите съдебните решения.  
П. Тодоров: Кажете ни точно за кои фирми. 
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Иванов: Проверете си вътрешно нещата. Акционерите знаят в кои дружества 
участват. Към днешна дата говорим за две фирми, но ако има и други те ще излязат 
след това в Делфи. 
Доц. Лозанов: Това отдавна трябваше да го направите. 
Л. Йосифова: Такава консултация получихме от адвокат. 
П. Тодоров: Шабански ни каза, че щом не е увеличен капиталът на дружеството, то 
се закрива от прокурор. 
Иванов: Съветът може да направи изключение, но не от юридическа гледна точка. 
Аз казах още февруари, че съм за издаване на отказ на кандидати с нередовни 
документи. Незнанието на закона не е оправдание. Наша ли е вината, че не сте 
направили нищо до сега? 
Томов: Защо се активирахте след крайния срок 29 юни? 
Шабански: Не след 29 юни, а след вчерашното решение на Съвета. 
П. Тодоров: Вие искахте две съдебни решения и ние ви ги дадохме. 
Томов: Искахме ги и от всички останали, как така да не ги искаме и от вас. Има 
сериозно обвинение срещу наш служител…. 
Доц. Лозанов: Да не ги смесваме двете неща. 
Иванов: Вие знаете, че Шабански не е член на НСРТ, той е служител и значи, че 
парите ще ги раздели с нас… 
Ив. Колев: Начина, по който ни разиграва г-н Шабански е ясен – иска ни подкуп. 
Божилова: Защо липсва кореспонденция? 
Шабански: Не липсва. Тя е тук в тази папка и е най-голямата с кандидат за лицензия 
и всичко по чл. 105 на ЗРТ. Всичко може да се провери. 
Томов: Искате да кажете, че Шабански ви е излъгал и подвел? 
П. Тодоров: Да. 
Шабански: Това не е вярно, а е инсинуация, както всичко което казаха. В разговора 
им посочих, че е необходимо да се представи актуално състояние, което доказва, че 
“Медия 7” е в ликвидация, както е посочено в тяхното писмото, че имат заявление за 
ликвидация от ноември 1998 год. При тези факти не е възможно акционерите на 
“Седем дни” да бъдат заблудени какво актуално състояние се изисква за 
дружеството, след като самите те заявяват, че са подали молба за ликвидация преди 
почти две години. И това ви беше предадено на срещата при г-н Томов. Която държа 
да отбележа, че не съм провел по своя инициатива. 
Доц. Лозанов: По-късни контакти със Шабански не са ви били необходими, нали ви 
казахме да си направите справка в Делфи. 
Томов: Вчера решихме, а сега започваме отново да умуваме – дали да ви дадем още 
десет дни или не… 
Иванов: Консултирайте се с юристи и се обадете днес до 15.00 часа, за да ни кажете 
какъв срок ви е необходим. По втория въпрос, моля г-н Колев да изложи писмено 
това, което ни каза. 
Ив. Колев: Да, ще го напиша и ще ви го дам. 
Драганов: Моля да се видят насаме г-н Иванов, г-н Колев и г-н Шабански и да 
обсъдят и да се разберат. 
Иванов: Той повдигна официално въпроса, няма какво да се виждаме насаме. Да го 
даде писмено, да го изпратим в прокуратурата за проверка, може да отстраним 
временно Шабански от длъжност – ще го решим. Такива обвинения могат да се 
повдигнат и срещу всеки един от нас. 
Томов: Да ни представят всичко в писмен вид. Ние ще решим после… 
 На заседанието влиза доц. Нели Огнянова в качеството си на независим 
наблюдател от Български институт за правно развитие, съгласно решение на 
НСРТ от 29 май 2000 год. 
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П. Тодоров: Ще изчакам пресконференцията, аз съм си подготвил и декларация, 
която ще пусна по БТА. Телевизията е в извънредно положение, губим 
рекламодатели, а акционерите…. 
Иванов: Кажи на адвоката да си свърши работата. (Тодоров, Йосифова и Колев 
напускат заседанието.) 
Томов: Ние вчера принципно го решихме. Да им дадем срок до 15 юли 2000 год., 
ако не изчистят нещата вече сме го решили. Същото важи и за “Александра Ти Ви”. 
Иванов: Да няма никакви публикации и съобщения в пресата. 
Томов: Той каза, че е подготвил декларация за БНТ. (шум) 
Драганов: Вчерашното заседание е работно и не се взимат никакви решения. В 
понеделник разглеждаме  и обсъждаме нещата, запознава ме се с документи, а 
решенията ги взимаме във вторник. Съвсем ясно предложих работното заседание да 
е за запознаване и никакви решения да не взимаме. Това е. Днес трябва да се 
препотвърди решението. 
Иванов: Няма спор, че е работно заседание, но практически от вчера до днес нищо 
не се е променило. 
Божилова: Знам, че с такава кореспонденция не се работи. Не може с вербална 
техника да се предават решения. 
Драганов: Против съм спиране на медии извън програмни съображения… (шум) 
Иванов: Не може да се каже, че замразяваш решение.  
Божилова: За това съм против вербалните контакти, а за официална 
кореспонденция. 
Радинска: Трябва да се направи изрядна формулировка. Те пак ще пишат (шум) 
Иванов: Нищо не казвайте. (шум) 
Божилова: Днес ще помоля колегите от пресата да не ползват анонимни източници 
от Съвета. Всеки да излиза с името си. Ние имаме по-нисък рейтинг от ДКД. (шум) 
 
Националният съвет за радио и телевизия реши да откаже издаването на програмна 
лицензия по смисъла на ЗРТ на “Телевизия Седем дни” АД и “Александра Ти Ви” 
ЕООД, ако в срок до 15 юли 2000 год. не представят съдебни решения, 
удостоверяващи, че са спазени изискванията на чл. 105, ал. 4, т. 7 на ЗРТ. 
 
ПО ТОЧКА ”ВТОРА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия обсъди проекта за становище, изготвен от 
доц. Лозанов и г-жа Божилова относно проверката на външните продукции на БНТ в 
областта на спорта (май-юни 2000 год.)  и реши да бъде изпратено на ръководството 
на БНТ, а резюме от него да влезе в преслиста. 
По този повод г-жа Божилова постави за пореден път въпроса кои експерти на 
Съвета ще извършат проверките на другите външни продукции, за което НСРТ има 
решение. 
 
ПО ТОЧКА “ТРЕТА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия прие длъжностните характеристики. (Не 
са предадени за протокола.) 
 
 На разискванията по останалите точки от дневния ред, в качеството му на 
независим наблюдател, съгласно решение на НСРТ от 29 май 2000 год., 
представител на сдружението Журналисти за европейски съюз, присъства 
Димитър Сотиров. 
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ПО ТОЧКА “ЧЕТВЪРТА”: 
 
Анета Милкова представи докладна записка с вх.. № 18-03-59 относно проверките 
по сигнали от БНТ за извършени нарушения на чл. 19 на ЗРТ от “Топ телевизия” – 
Шумен  - приложена към протокола.  
Националният съвет за радио и телевизия реши да се направи допълнителна 
справка, след което да сезира Държавната комисия по далекосъобщения за 
констатирани нарушения. 
Националният съвет за радио и телевизия във връзка с правомощията си по чл. 32, 
ал. 1, т. 10 и на основание чл. 19 на Закона за радиото и телевизията реши за 
предаване по кабел на произведение в нарушение разпоредбите на Закона за 
авторските права и сродните права (чл. 97, ал. 1, т. 6 на ЗАПСП) да сезира 
Министерството на културата във връзка с правомощията им по чл. 98 от ЗАПСП.  
Националният съвет за радио и телевизия обсъди представените с докладна записка 
вх. № 18-03-66 от Анета Милкова предложения относно констатирани нарушения на 
ЗРТ и реши: 
1. Да продължи процедурата по административно-наказателното производство по 

съставен акт № 15-02-42 на телевизия “Еуроком Пловдив” за нарушение на чл. 
84 от ЗРТ и предлага санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева; 

2. Да продължи процедурата по административно-наказателното производство по 
съставен акт № 15-02-43 на “Радио 99” за нарушение на чл. 86, ал. 1, т. 4 от 
ЗРТ и предлага санкция в размер на 3000 (три хиляди) лева; 

3. Да продължи процедурата по административно-наказателното производство по 
съставен акт № 15-02-44 на “Юниън тележижън” за нарушение на чл. 82, ал. 2 
от ЗРТ и предлага санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева; 

4. Да продължи процедурата по административно-наказателното производство по 
съставен акт № 15-02-45 на телевизия “Седем дни” за нарушение на чл. 82, ал. 
2 от ЗРТ и предлага санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева; 

Анета Милкова информира НСРТ за хода на съдебните дела, заведени от оператори, 
на които са издадени наказателни постановления. Съветът е загубил делото с радио 
“Плевен плюс” по съставен акт за реклама на алкохол и цигари.  Вероятно ще бъде 
загубено и делото с “Дарик радио” по съставен акт за надвишен обем реклама, съдът 
не е признал аудиокасетата за доказателствен материал. Очаква всеки момент да 
излезе решението по актовете на БНР за предизборната кампания. По нейно мнение 
вината е на юристите от ДКД, които се явяват като страна по тези дела. 
Доц. Лозанов каза, че се е срещал с тях и е останал с впечатление, че юристите им 
не са специалисти в тази област и нямат интерес и желание да участват в тези дела.  
Г-н Иванов припомни, че по тази причина е предложил актосъставителите да са 
юристи, за да могат да защитят интересите на НСРТ пред съда. 
Доц. Огнянова каза, че в правото важи прецедента и е от голямо значение сега, 
когато се създава съдебната практика в тази област Съвета да не губи дела. Тя смята, 
че има правни възможности заедно с юриста на ДКД в съдебните дела да участва и 
юрист на НСРТ. 
 
Националният съвет за радио и телевизия обсъди възможността за по-добра  
защита в съдебните процеси и наемане на специалист в тази област. 
 
По повод писмо с вх. № 08-03-25 от “СВ-РСА България” ООД, подписано от 
Валентин Михов във връзка с нелегитимно излъчване на футболни срещи от 
Републиканския шампионат от телевизия “СКАТ”, НСРТ прие предложението на г-
жа Божилова по този тема да се организира среща с телевизия “СКАТ”, БНТ, БФС и 
ФК “Нефтохимик”. 
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В тази връзка доц. Огнянова припомни, че според устава на БФС, правата за 
футболните срещи от Републиканското първенство са притежание на съответните 
футболни клубове. 
 
ПО ТОЧКА “ПЕТА”: 
 
Във връзка с писмо от БНТ, подписано от Радомир Чолаков, изпълнителен директор 
вх. № 03-00-33 относно излъчване на спортни предавания от РТВЦ – Пловдив, 
предоставени от трети лица, г-н Томов информира Съвета, че УС на БНТ ще има 
заседание по този въпрос. 
Националният съвет за радио и телевизия реши да изчака становището на УС на 
БНТ по темата. 
 
ПО ТОЧКА “ШЕСТА”: 
 
Г-н Драганов и проф. Владков запознаха Съвета с проекта за Съвместна програма на 
ДКД и НСРТ за осигуряване на тотален преход от SECAM към PAL в 
радиотелевизионното разпръскване и при производството на телевизионни 
програма. (Проекта е приложен към протокола.) 
Националният съвет за радио и телевизия прие по принцип проекта и реши да го 
предостави за мнение и предложения на заинтересованите институции - ДКД и БНТ, 
след което по темата ще бъде организирана съвместна среща. 
 
ПО ТОЧКА “СЕДМА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия реши при финансова възможност да бъдат 
закупени два броя СИМ карти за служебно ползване от Петя Цолова, завеждащ 
връзки с обществеността и проф. Емил Владков, технически експерт 
 
Националният съвет за радио и телевизия реши да бъдат закупени два броя GSM 
апарати за г-жа Божилова и г-жа Радинска и два броя батерии за GSM апаратите на 
доц. Лозанов и г-н Коруджиев. 
 
Край на заседанието 14.00 часа. 
Следващо заседание насрочено за 10.07.2000 год. от 11.00 ч.  
 
 
Приложени документи към протокол № 43 от 04.07.2000 год.  
 
1. Докладна записка вх. № 18-02-36 от Борислав Шабански; 
2. Писмо вх. № 08-01-164 от “Телевизия Седем дни”, подписано от П. Тодоров, Ив. 

Колев и Л. Йосифова; 
3. Становище относно външните спортни продукции на БНТ, изготвено от доц. 

Лозанов и г-жа Божилова; 
4. Докладна записка вх. № 18-03-59 от Анета Милкова; 
5. Докладна записка вх. № 18-03-66 от Анета Милкова; 
6. Проект за съвместна програма на НСРТ и ДКД за преход от СЕКАМ към ПАЛ, 

изготвен от проф. Владков. 
 
ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 
 

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

 


