
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 4 8 

от редовно заседание, състояло се на 30.05.2001 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Валентина Радинска, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Ивайло Петров, Светлана 

Божилова. 

ОТСЪСТВАЛИ: $ Йосиф Сърчаджиев; 

Младен Влашки. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Среща с Поля Станчева; 

2. Лицензиране на кабелни оператори; 

3. Мониторинг $ актове и наказателни постановления; 

4. Обсъждане подготовката на W E B $ страница на Съвета; 

5. Разни. 

Начало на заседанието 13.10 ч., водено от Александър Томов и протоколист 

Снежана Милева. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Поля Станчева информира Националния съвет за радио и телевизия за 
първите си действия като генерален директор на БНР. Поискала е отчети от 
всички директори на дирекции, вътрешната анкета вече е започнала, 
рекламите са спаднали драстично и се налага промяна в рекламната политика. 
Запозна НСРТ с част от проблемите, свързани с възстановяването на 
уволнените журналисти. Връчени са й два ревизионни акта единият за 



задължения на БНР към Националния осигурителен институт, а другият с 
констатирани финансови нарушения свързани с ремонта, договорни 
отношения, възнаграждения и др., по който трябва да даде становище. 
Получила е съгласието на проф. Веселин Димитров да ръководи работата на 
Програмния съвет. Води предварителни разговори и обмисля състава на 
Управителния съвет и по всяка вероятност ще има готовност да го представи 
на 8 юни т.г. 

Националният съвет за радио и телевизия препоръча на г$жа Станчева в 
кадровата си политика да не ползва общ модел, а да разглежда всеки 
конкретен случай. В това отношение от голяма полза ще й бъде една 
атестационна комисия и по$скорошното изготвяне и приемане на вътрешните 
правила. 

Г$н Драганов смята, че трябва да бъде направена проверка относно 
изпълнението на изискванията на ЗРТ по чл. 10, ал. 3 за външните продукции 
на БНР, както и за разходването на средствата, определени в чл. 71, т. 1 на 
ЗРТ за създаване и изпълнение на нови български музикални и радио 
драматични произведения. 

Г$жа Божилова допълни, че проверка за външните продукции за 
изпълнението на чл. 10 на ЗРТ трябва да се направи и в БНТ. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

• Националният съвет за радио и телевизия взе решение да бъдат изготвени 
проектите за лицензни на регионалните телевизионни програми на 
Българска национална телевизия: "П И Р И Н " $ Благоевград, "М О Р Е " �
Варна, "СЕВЕР" $ Русе и "ТВ КАНАЛ П ЛО ВДИ В" $ Пловдив. 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх. № 
18$02$33 от Борислав Шабански, приложена към протокола. 

• Националният съвет за радио и телевизия реши на кандидатите за 
издаване на програмна лицензия за телевизионна дейност "Телевизия 
Сливен" АД и "Изгрев 99" ООД, които до момента не се изпратили, 
исканата от тях актуализация на документите да бъде изпратено с 
предупреждение, че ако не отговорят в определен срок ще им бъде 
отказано издаването на лицензия. 

Националният съвет за радио и телевизия реши на заявителите "Бони 97" 
ООД, "Сателитни системи" ООД, "Кабел Сат 95" ООД, " Д М С " ООД, "Мулти 
медиа" ООД и "Феникс Транс" ООД, за които чрез информационна система 
"Д елф и" са констатирани обстоятелства по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ, да им се 
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изпрати предупреждение, че ако в срок от един месец не отстранят 
нередностите ще им бъде отказано издаването на лицензия. 

Националният съвет за радио и телевизия разгледа и обсъди документите на 

заявители за издаване на програмна лицензия по смисъла на Закона за 

радиото и телевизията, към които са приложени всички изискуеми по чл. 111 

на ЗРТ документи, като проверката за редовност е осъществена от 

упълномощено дръжностно лице на Държавната комисия по 

далекосъобщения по чл. 112 ЗРТ. 
Националният съвет за радио и телевизия, за да прецени дали е налице 
готовност за създаване и предоставяне за разпространение на предложените 
от кандидатите програми, при разглеждане на документите се ръководи от 
разпоредбите на Закона за радиото и телевизията и от Програмни критерии за 
комплексна оценка за издаване на програмен лиценз, публикувани в бр. 7 $ 8 
от 1999 г. на Бюлетина на НСРТ, съответно прилагани за регионално 
разпространение на програмата чрез кабел, на основание чл. 115, ал. 1 във 
връзка с чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията, Националният 
съвет за радио и телевизия единодушно: 

РЕШ И 

ДА ИЗДАДЕ и предлага на Държавната комисия по далекосъобщения проект 

за лицензия за създаване и предоставяне за разпространение на програма на 

следните заявители: 

1. "Канал 2001" ООД по заявление с вх. № в ДКД 04$09$1807 за създаване и 
разпространение на специализирана телевизионна програма културно$
образователна и познавателна по кабелен път с регионално покритие за: 
София град, Софийска област, Пловдивска област, Бургаска област, 
Старозагорска област, Благоевградска област, Врачанска област, 
Великотърновска област, Габровска област, Кюстендилска област, 
Ловешка област, Пазарджишка област, Пернишка област и Хасковска 
област; 

2. "Комен 2000" ЕООД по заявление с вх. № в ДКД 04$09$5823 за създаване 
и разпространение на специализирана монотематична телевизионна 
програма по кабелен път с регионално покритие за: София град, Софийска 
област, Пловдивска област, Варненска област, Бургаска област, 
Старозагорска област, Благоевградска област и Сливенска област; 

3. "ИнтерСат" ООД по заявление с вх. № в ДКД 04$13$3308 за създаване и 
разпространение на специализирана музикална телевизионна програма по 
кабелен път с регионално покритие за Врачанска област и община 
Ботевград; 

4. "Кабелна Информационна Система" АД по заявление с вх. № в ДКД 04$
12$1269 за създаване и разпространение на специализирана музикална 
телевизионна програма по кабелен път с регионално покритие за Русенска 
област, Великотърновска област $ гр. Велико Търново, гр. Свищов, гр. 
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Горна Оряховица, Плевенска област $ гр. Плевен, гр. Белене, гр. Никопол, 
Силистренска област $ гр. Силистра, гр. Тутракан, Търговишка област $
гр. Търговище, гр. Попово, гр. Разград, и гр. Ловеч; 

5. Община Провадия по заявление с вх. № в ДКД 04$09$4102 за създаване и 
разпространение на универсална радиопрограма като обществен оператор 
с местно покритие за община Провадия. 

Националният съвет за радио и телевизия като взе предвид изложените в 
искането от управителя на ЕТ "Настя $ 90 Емил Стефанов" съображения, на 
основание чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията и във връзка с 
т. 12 от индивидуалната лицензия за осъществяване на телевизионна дейност 
по смисъла на ЗРТ 

Реши 

в индивидуалната програмна лицензия на ЕТ "Настя $ 90 Емил Стефанов" за 
осъществяване на телевизионна дейност се изменя текста на т. 3, както 
следва: "Лицензияраният предоставя програмата по т. 1.2. за 

разпространение с национален обхват. " 

Националният съвет за радио и телевизия реши да изиска актуализиране на 
програмните документи от следните кандидати: "Телевизия Бургас" АД, 
"Мебис 16" СД, "С И П Кабел нет" ООД, "С татис" АД, " Р И О " ООД и "Канал 
2001" ООД за радио дейност. 

• Националният съвет за радио и телевизия във връзка с приетата процедура 

реши да проведе среща с представители на "Панер медиа" ООД, 
кандидат за осъществяване на телевизионна дейност с разпространение на 

програмата чрез кабел с национален обхват. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладни записки вх. 
№ 18$03$49 и № 18$03$50 от Анета Милкова относно Актовете за 
установяване на административни нарушения през 2000 г., по които няма 
информация председателят на ДКД да е издал наказателни постановления. 
(Докладните са приложени към протокола.) 

Националният съвет за радио и телевизия взе решение да изиска от 
Държавната комисия по далекосъобщения пълна информация и мотивите 
относно изпратените им от НСРТ Актовете за установяване на 
административни нарушения, по които не са издадени наказателни 
постановления. 



Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх. № 
18$06$16 от Илиана Атанасова, юрисконсулт в отдел "П равен" и във връзка с 
изпълнение на правомощията си по чл. 32, ал. 1 и на основание чл. 126, ал. 1, 
чл. 127, ал. 2 и чл. 31, ал. 2, т. 5 от Закона за радиото и телевизията реши и.д. 
председателя Александър Томов да издаде наказателно постановление: 

по Акт № 15�02�08 от 11.05.2001 год., издаден на Българска национална 
телевизия за извършено нарушение на чл. 84, ал. 2 от ЗРТ в излъчения филм 
"Клариса $ сълзи на нежността", 10.04.2001 год. във времето от 23.03 до 24.28 
ч. по програма "Канал 1" на Българска национална телевизия и определи 
имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева. 

по Акт № 15�02�09 от 14.05.2001 год., издаден на "Телевизия Седем дни" АД 
за извършено нарушение на чл. 84, ал. 2 от ЗРТ в предаването "П од капака", 
излъчено на 19.03.2001 год. във времето от 18.19 до 18.30 ч. по програма 
"Седем дни" на "Телевизия Седем дн и " АД и определи имуществена санкция 
в размер на 2000 (две хиляди) лева. 

по Акт № 15�02�10 от 14.05.2001 год., издаден на "Телевизия Седем дни" АД 
за извършено нарушение на чл. 84, ал. 2 от ЗРТ в излъчения сериал "Заради 
любовта ти " на 10.04.2001 год. във времето от 19.27 до 20.11 ч. по програма 
"Седем дн и " на "Телевизия Седем д н и " АД и определи имуществена санкция 
в размер на 4000 (четири хиляди) лева. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

Орлин Джелепов докладва устно за подготовката на W E B страница на НСРТ 
и необходимостта от закупуване на лицензиран софтуер, домейн и един 
мощен компютър. Формално е готов дизайна на сайта като на 11 юни 2001 г. 
би могъл да направи демонстрация и да даде повече информация. 

Националният съвет за радио и телевизия във връзка с изграждането на W EB 
страница на НСРТ реши да бъдат закупени компютър, лицензиран софтуер и 
домейн. 

ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

Нямаше разисквания. 

Край на заседанието 14.45 часа. 

Следващо заседание насрочено за: 

• 8 юни 2001 г. от 11.00 ч. с дневен ред: 
1. Обсъждане на предложения за УС на БНР; 
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2. Разни. 

Приложени документи към протокол № 48 от 30.05.2001 г.: 

1. Докладна записка с вх. № 18$03$49 от Анета Милкова; 

2. Докладна записка с вх. № 18$03$50 от Анета Милкова; 

3. Докладна записка с вх. № 18$02$33 от Борислав Ш абански; 

4. Докладна записка с вх. № 18$06$16 от Илиана Атанасова. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Й. Сърчаджиев: Отсъства Мл. Влашки: Отсъства 

Св. Божилова: 

Ал. Томов 
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