
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 5 1 

от редовно заседание, състояло се на 09.08.1999 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. Определяне на критерии за програмните документи на кандидатите 

за частна национална ефирна телевизия; 

2. Обсъждане на изявленията на движението "Гергьовден" във 

всекидневниците от 9.08.99 г., че НСРТ укрива нарушения. 

3. Проектопрепоръка относно медийното отразяване на изборни 

кампании; 

4. Докладва г-н Иванов по проектите за: 

- договор за възлагане на управлението на БНР; 

- анекс към договора за възлагане на управлението на БНТ; 

5. Докладна по документи готови за лицензиране — Шабански; 

6. Мониторинг за плурализъм в емисиите на БНТ - Мисова; 



7. По изпълнение на чл. 62 от БНТ: 

докладва г-жа Божилова по правилниците; 

докладва г-н Иванов по договорите; 

8. Експертна комисия за БНР; 

9. Разни. 

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

председател на Националния съвет за радио и телевизия. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА"; 

Националният съвет за радио и телевизия прие, изготвените от доц. 

Огнянова с участие на останалите членове на Съвета Изисквания към 

съдържанието на документите на кандидати за лицензия за радио- и 

телевизионна дейност с национален обхват и ефирно разпространение и 

критерии за оценяване на кандидатите, (приложени към протокола) 

НСРТ реши: 

• Индивидуалната лицензия за радио- и телевизионна дейност да бъде 

отново преценена като съдържание с оглед приетите критерии и 

подробно съдържание на програмни документи; 

• Изискванията и критериите към съдържанието на документите на 

кандидати за лицензия за радио- и телевизионна дейност с 

национален обхват и ефирно разпространение да бъдат преведени на 

английски, както и Индивидуалната лицензия за радио- и 

телевизионна дейност; 

• Изискванията и критериите към съдържанието на документите на 

кандидати за лицензия за радио- и телевизионна дейност с 

национален обхват и ефирно разпространение да бъдат огласени и да 



дейност на частен ефирен национален телевизионен оператор чрез 

гласуване. 

• Националният съвет за радио и телевизия няма да прави градация 

или класация на кандидатите за лицензия за радио- и телевизионна 

дейност на частен ефирен национален телевизионен оператор. 

Всички оценки и бележки по програмните документи ще фигурират в 

мотивираното решение на Съвета. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Г-н Томов информира членовете на Националния съвет за радио и 

телевизия, че никога и по никакъв повод в Съвета не е постъпвал 

ревизионен акт за Дирекция "Маркетинг и продажби" на БНТ. 

Във връзка с направените изявления, тиражирани в пресата, от Емил 

Димитров и Любен Дилов-син - ръководители на Движение 

"Гергьовден", че Александър Томов - председател на НСРТ крие в 

чекмеджето си, ревизионен акт на БНТ, г-н Томов каза, че има 

намерение лично, от свое име, да даде под съд г-н Димитров и г-н 

Дилов-син за клевета. Членовете на НСРТ не възразиха срещу 

решението на г-н Томов. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Г-жа Божилова представи проектопрепоръка относно медийното 

отразяване на изборни кампании, изработена от Управителния комитет 

по масмедии към Съвета на Европа. Тя предложи работна група в 

състав: Иво Драганов - председател; доц. Георги Лозанов, Александър 

Иванов и Светлана Божилова, с привличане на експерти, която да 
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работи съвместно с Централната избирателна комисия (ЦИК) по 

спазването на ЗРТ. 

Доц. Огнянова настоя, че в отсъствие на Иво Драганов не следва да се 

съставя група под негово ръководство без изричното му съгласие. Доц. 

Лозанов си направи отвод и прие да участва само в изработването на 

методиката. 

Методиката ще бъде разгледана на заседание на НСРТ в края на м. 

август или началото на м. септември. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА" 

Г-н Иванов припомни, че той вече е бил предложил проект за договор за 

възлагане на управление, който дава основание на Съвета да упражнява 

контрол върху ръководството на БНР и БНТ. Той предлага Съветът да 

преразгледа договора с Лиляна Попова и да сключи нов мениджърски 

договор с Александър Велев. 

Доц. Огнянова каза, че не си спомня Александър Иванов да е настоявал 

за сключване на мениджърски договор с Александър Велев. 

Тя каза още, че работата на Съвета е колегиална работа и че всеки, 

включително говорителят, няма право да изразява личното си мнение 

като мнение на съвета. Некоректно е да има официално становище на 

Съвета и да се представя друга позиция като позиция на Съвета, или пък 

да няма официално становище на Съвета, а да се твърди, че има -

например за изменение на ЗРТ по отношение на финансовия контрол 

върху БНТ и БНР. Още по-некоректно е да се правят оценки на други 

членове на Съвета пред медиите като "не е чел закона" и "като не 

разбира, да си мълчи", защото това не е в полза на Съвета. 

По въпроса за закона, доц. Огнянова каза, че се работи за 

хармонизиране на аудиовизуалното законодателство, и че България е 
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поела определени ангажименти за изменение на ЗРТ пред ЕС, но 

наблюдението върху действието на закона е ежедневна задача, с цел 

евентуално усъвършенстване, и няма нужда от това да се прави новина 

или скандал. 

Г-н Иванов пожела неговата роля на говорител на Съвета, да бъде 

подложена на дискусия и гласуване. 

Г-жа Божилова апелира за колегиалност и коректност в отношенията 

между членовете на Съвета. Що се отнася до договорите за управление 

на БНР и БНТ, тя винаги е смятала, че те трябва да бъдат по-пълни и 

конкретизирани. Според нея не е подходящ момента да обсъждат 

оставката на Александър Иванов. 

Проф. Жечев изказа мнение, че най-слабото място на НСРТ са 

контактите с пресата и електронните медии. При контактите си с 

журналистите, членовете на Съвета трябва да са максимално точни, 

кратки, ясни и колегиални. Той също смята, че моментът не е подходящ 

за обсъждане оставката на г-н Иванов като говорител на Съвета, но е 

наложително през есента да се обсъди цялостната работа на Съвета с 

пресата и по-общо, как се създава образът на Съвета пред 

обществеността. Относно договорите, смята, че не е подходящо в 

момента да се обсъжда и да се подписват нови договори с генералните 

директори. 

Г-н Томов изрази съгласие с мнението на проф. Жечев. 

ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

Отложена за следващото заседание. 



ПО ТОЧКА "ШЕСТА": 

Отложена за следващото заседание. 

ПО ТОЧКА "СЕДМА": 

Отложена за следващото заседание. 

ПО ТОЧКА "ОСМА": 

Националният съвет за радио и телевизия реши да се обърне към 

Комитета по пощи и далекосъобщения, Министерство на регионалното 

развитие и благоустройство, Министерство на финансите и други 

организации, например към УС на Сдружение на българските частни 

радиостанции с молба да посочат специалисти, които да извършат 

независима експертиза относно технологичното обновление на 

Българско национално радио. 

ПО ТОЧКА "ДЕВЕТА": 

Нямаше разисквания. 

Край на заседанието 14.00 часа. 

НСРТ реши до края на месец август да не провежда заседания. 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 51 от 09.08.1999: 
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1. Изисквания и критерии към съдържанието на документите на 

кандидати за лицензия за радио- и телевизионна дейност с 

национален обхват и ефирно разпространение; 

2. Проектопрепоръка относно медийното отразяване на изборни 

кампании, изработена от Управителния комитет по масмедии към 

Съвета на Европа; 

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

до 9 септември 1999 год. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Томов Ив. Драганов 
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