
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 5 0 

от редовно заседание, състояло се на 05.08.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Иванов, Александър Томов, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, доц. Нели Огнянова, Светлана Божилова, 

проф. Тончо Жечев 

ОТСЪСТВАЛИ: - Иван Драганов; 

- Йосиф Сърчаджиев 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Конкурс за частна национална ефирна телевизия; 

2. По предложение на доц. Лозанов - експертна комисия за 

ревизионния акт на БНР; 

3. Решение за лицензиране на кандидати, с които са провеждани срещи 

- докладва Шабански; 

4. Актове за констатирани нарушения - докладва Шабански; 

5. Писмата от Движение "Гергьовден" и творческите гилдии на БНТ; 



6. Разни: 

- писмо от Хайн Ендлих; 

- писмо от АВВКО. 

Начало на заседанието 11.35 ч., водено от Александър Томов -

председател на Националния съвет за радио и телевизия. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Бе проведена дискусия във връзка с процедурата за провеждане на 

конкурс за издаване на лицензия за изграждане, поддържане и 

използване на далекосъобщителна мрежа за телевизионно разпръскване 

с национално покритие и определяне представителите на НСРТ в 

Конкурсната комисия по чл. 45 от Закона за далекосъобщения. 

Националният съвет за радио и телевизия определи за свои 

представители в Комисията - г-н Александър Томов и доц. Нели 

Огнянова. 

НСРТ прие предложението на доц. Огнянова, Съветът да работи по 

издаване на програмна лицензия за частни телевизионни оператори с 

национален обхват и ефирно разпространение, успоредно с Комисията, 

която ще издава лицензия само за далекосъобщителен оператор. 

Критериите и изискванията за този вид програмна лицензия, НСРТ ще 

обсъди на следващото си заседание. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Националният съвет за радио и телевизия, воден от обществените си 

ангажименти, съобразявайки се със силния обществен отзвук и на 

основание правомощията си по чл. 32, ал. 1, т. 10 от ЗРТ, прие 
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предложението на доц. Лозанов за сформиране на комисия от вещи 

лица, които да дадат независима експертна оценка за ефикасността на 

технологичното обновление на Българското национално радио. За 

съдействие и осигуряване на независими, добри специалисти в 

различните области. 

Г-н Иванов изрази принципно съгласие за изготвяне на експертиза, но 

на практика пред Съвета стоят три основни момента: 

- има сключен договор за 5 млрд. лева; 

- има предвидени бюджетни средства, съгласувани с Министерство на 

финансите; 

- има реализация, примерно в размер на 50%; 

След получаване на експертизата, ако заключението не одобрява 

действията на ръководството на БНР, то НСРТ ще трябва да води война 

на три фронта: 

Първо: с радиото, без да има законово основание, 

второ: с Министерство на финансите, което е казало, че дава пари и че 

този проект за реконструкция и модернизация е включен в средно 

срочната програма и 

трето: няма да има никакъв практически резултат от тези две действия. 

Като заключение г-н Иванов каза, че няма нищо против експертната 

комисия, но трябва да е ясно предварително: колко ще струва тя на 

Съвета, като се знае, че на края НСРТ нищо не може да направи с 

резултатите от тази експертна комисия. 

Доц. Огнянова смята, че резултатите от работата на комисията ще 

помогне на Съвета да си изясни начина на провеждане на 

технологичната реформа в радиото. Основна грижа на Съвета е не 

Александър Велев, а Българско национално радио. 



ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка 

от Борислав Шабански (приложена към протокола) относно постъпили 

коригирани документи на кандидати за лицензиране, според указанията 

на Съвета. 

Националният съвет за радио и телевизия, след като се запозна с 

документите, реши, че така допълнените и коригирани програмни 

документи отговарят на критериите и могат да получат лицензия за 

радио- и телевизионна дейност следните кандидати: 

1. Община Плевен - вх. № в ДКД 04-09-1478 - кандидат за обществен 

радиооператор, местно покритие; 

2. Община Лясковец - вх. № в ДКД 04-09-1697 - кандидат за 

обществен радиооператор, местно покритие; 

3. Община Асеновград - вх. № в ДКД 04-09-1717 - кандидат за 

обществен радиооператор, местно покритие; 

4. Община Враца - вх. № в ДКД 04-09-1673 - кандидат за обществен 

радиооператор, местно покритие; 

5. "Кабелна информационна система" АД - вх. № в ДКД 04-09-1745 -

кандидат за телевизионен търговски оператор, рагионално покритие; 

6. "Попово - кабел" ООД - вх. № в ДКД 04-09-1608 - кандидат за 

телевизионен търговски оператор, местно покритие; 

НСРТ реши да изиска или промяна на правния статут, или промяна на 

заявените програмни документи по смисъла на чл. 10 от ЗРТ като 

обществени оператори на: 

1. ЕТ "Хюсеин Зърбаш" - вх. № в ДКД 04-09-1735 - кандидат за 

телевизионен търговски оператор, местно покритие; 

2. ЕТ "Пантера" - Гергина Стоянов - вх. № в ДКД 04-09-1595 - кандидат 

за телевизионен търговски оператор, местно покритие; 

4 



ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна в детайли с 

изготвените Актове за констатирани нарушения, както и с наличния 

доказателствен материал и реши да даде ход на процедурата по чл. 126 

от ЗРТ за следните радио- и телевизионни оператори: 

1. Телевизия "Седем дни"; 

2. "Нова телевизия"; 

3. Кабелна телевизия "Евроком"; 

4. Телевизия "Мустанг"; 

5. "Дарик" радио; 

6. "Радио плюс". 

НСРТ реши да бъдат изпратени предупредителни писма за отстраняване 

на нарушенията на ЗРТ на следните радио- и телевизионни оператори: 

1. Радио " РМплюс"; 

2. Кабелна телевизия "Скат" ; 

3. Радио "Канал Ком"; 

4. Радио "Тангра"; 

5. Кабелна телевизия "ММ"; 

6. "I - ТУ Информационна телевизия". 

Обсъден бе въпросът кой може да подписва тези предупредителни 

писма за констатирани нарушения, с предложение на г-н Александър 

Иванов такива писма да не се внасят в заседание. 

Доц. Огнянова настоя Съвета да се ангажира с тях и те да бъдат 

изпращани от името на институцията с подпис от председателя или 

секретаря на Съвета. 

Борислав Шабански запозна членовете на НСРТ с получените писма по 

повод становището на Съвета от 19.07.1999 год. от: "България кабел 
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ТВ" ООД, телевизия "Седем дни", телевизия "Скат", "ТриВоДи" ООД, 

както и с копие на писмо от Дарина Филипова с молба за проверка 

относно законосъобразността на извършваната от община Белослав 

радио-телевизионна дейност, изпратено до ДКД. 

ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

Г-н Иванов информира НСРТ за направената от него и г-жа Божилова 

проверка в БНТ относно изискваните от чл. 62 на ЗРТ документи. Г-жа 

Попова се е обърнала към Министерство на финансите с молба за 

провеждане на финансова ревизия, но до момента тя все още не е 

започнала. 

Г-жа Божилова допълни, че по отношение чл. 62, БНТ е изпълнила 

изискванията на ЗРТ. За следващото заседание на Съвета тя и г-н 

Иванов ще изготвят обобщени препоръки към ръководството на БНТ в 

тази връзка и ще ги докладват. 

НСРТ се запозна с писмо от творческите гилдии в БНТ. (Писмото е 

приложено към протокола.) 

НСРТ възложи на г-жа Божилова да изготви отговора до творческите 

гилдии в БНТ. 

НСРТ се запозна с писмо от Движение "Гергьовден" относно финансова 

ревизия, извършена в БНТ на Дирекция "Маркетинг и продажба" в 

периода 1995-97 и приключена на 29.06.1998 год. (Писмото е 

приложено към протокола.) Доц. Огнянова пое ангажимента да изготви 

отговора до Движението. 

НСРТ реши, да се обърне към Министъра на финансите с молба за 

спешно провеждане на финансова ревизия в Българска национална 
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телевизия, както и да бъдат предоставени на Съвета всички актове от 

финансови ревизии и проверки, извършени в БНТ след 1996-97 год. 

ПО ТОЧКА "ШЕСТА": 

• НСРТ реши в отговор на поканата на г-н Ендлих, на посещение в 

Комисариата по Медии на Холандия да бъдат командировани - г-н 

Иван Драганов, доц. Нели Огнянова и г-н Александър Иванов. 

• НСРТ се запозна с писмо от АВВКО с молба за актуална информация 

по процедурата за издаване на лицензия за радио- и телевизионна 

дейност. 

Г-жа Божилова пое ангажимент да изготви отговор. 

• Г-н Коруджиев информира НСРТ за направената от него проверка, 

възложена му от Съвета по сигнал от народния представител Лъчезар 

Тошев и по негово мнение в радио-център Свищов е нарушена 

независимостта на медията. 

В тази връзка НСРТ реши да изиска от ДКД документите за 

лицензиране, подадени от община Свищов, ако има такива, и на среща 

с техни представители да изясни обстоятелствата. 

Край на заседанието 14.15 часа. 

Следващото заседание бе насрочено за 9 август 1999 г. от 11.00 ч. при 

следния дневен ред: 

1. Определяне на критерии за програмните документи на кандидатите 

за частна национална ефирна телевизия; 

2. Проектопрепоръка относно медийното отразяване на изборни 

кампании; 

3. Докладва г-н Иванов по проектите за: 
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- договор за възлагане на управлението на БНР; 

- анекс към договора за възлагане на управлението на БНТ; 

4. По изпълнение на чл. 62 от БНТ: 

- докладва г-жа Божилова по правилниците; 

- докладва г-н Иванов по договорите; 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 50 от 05.08.1999: 

1. Писмо с вх. № 03-03-2/28.07.1999 год., подписано от ръководителите 

на творческите гилдии в БНТ; 

2. Писмо с вх. № 10-00-3/26.07.1999 год., от Движение "Гергьовден"; 

3. Докладна записка с вх. № 18-02-4/04.08.1999 год. от Б. Шабански; 

4. Писмо с вх. № 10-01-2/04.08.1999 год. от АВВКО. 

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

до 5 септември 1999 год. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: 

И. Сърчаджиев: Отсъства 

доц. Н. Огнянова: Г\ \ Св. Божилова: ^^/^^1—^' 
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