
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 56 

 
от редовно заседание, състояло се на 09.07.2001 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. Среща с представители на Държавната агенция за защитата на детето; 
2. Решение за закупуване на неотложна техника, необходима за функционирането 

на Съвета; 
3. Представяне на обобщените данни от наблюдението на поведението на 

електронните медии по време на предизборната кампания – отдел 
“Мониторинг”; 

4. Лицензии – доклад от Борислав Шабански; 
5. Обсъждане на проблема с помещенията; 
6. Доклад от Дончо Папазов за таксите по фонд “Радио и телевизия”; 
7. Приемане на план за работата на Съвета за следващото тримесечие; 
8. Предложение за оптимизиране на функционалната структура на НСРТ в 

съответствие на френския модел; 
9. Разни. 
 
Начало на заседанието 13.10 ч., водено от Александър Томов и протоколист 
Снежана Милева. 
 
 
ПО ТОЧКА ”ПЪРВА”: 
 
На срещата присъстваха г-жа Ева Жечева – председател на Държавната агенция за 
защита на детето и Радиона Николова – завеждащ връзките с обществеността. 
Г-жа Жечева запозна накратко Националния съвет за радио и телевизия с 
дейността на Агенцията. Двете институции в рамките на двата закона (Закона за 
защита на детето и Закона за радиото и телевизията) биха могли да договорят 
параметрите за съвместна работа относно защитата и правата на детето.  
 
Националният съвет за радио и телевизия взе решение съвместно с Държавната 
агенция за защита на детето да направи мониторинг на детските предавания и 
предаванията имащи отношение към децата и тяхната защита. За целта ще бъде 
изработен конкретен проект, който да бъде предложен на различни европейски 
институции за финансиране. 
Националният съвет за радио и телевизия определи като свой представител за 
контакти в работен план г-н Влашки. 
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ПО ТОЧКА “ВТОРА”:  
 
Националният съвет за радио и телевизия разгледа и обсъди докладна записка вх. 
№ 18-07-10 от Тодор Тодоров, началник отдел “Технически ресурси и 
администрация” и взе следните решения по точките от докладната, която е 
приложена към протокола. 
 
По т. 1-ва и т. 2-ра от докладната относно доставката на Интернет, Националния 
съвет за радио и телевизия е взел решение на редовно заседание от 2 юли 2001 г. 
 
По т. 3-та  относно закупуване на компютри, Националният съвет за радио и 
телевизия се запозна с докладна записка вх. № 18-06-23 от Веселина Петрова, 
правен експерт във връзка с необходимостта от откриване на процедура за 
обществена поръчка с приложен проект за решение. 
 
Националният съвет за радио и телевизия на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за 
радио и телевизия и във връзка с чл. 10 вр. чл. 6, т. 2 от Наредбата за възлагане на 
обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки реши да бъде открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка за доставка на офис техника при условията на открит конкурс 
със срок на изпълнение на поръчката един месец от датата на подписване на 
договора. Останалите условия за провеждането на конкурса ще бъдат уточнени в 
индивидуалното решение според приложение към протокола проект. 
 
По  т. 4, 5, 6, 7 и 9 от докладна Националният съвет за радио и телевизия реши да 
бъдат закупени:  
- за финансово-счетоводен отдел и отдел “Лицензии” - железни каси, шкафове и 

метални врати; 
- за канцеларията  - мини телефонна централа 
- пожарогасители и кофпомпи, съгласно предписанията на противопожарните 

органи 
- хладилник, кафемашина и консумативи. 
 
По т. 8 Националният съвет за радио и телевизия реши изграждането на нова 
пожаробезопасна входна врата и стена на коридора на ет. 6, (на който се намират 
всички, ползвани от НСРТ помещения), съгласно предписанията на 
противопожарните органи, да бъде според възможностите със срок до края на 
годината. 
 
По т. 10 относно допълнително оборудване с бюра, шкафове, контейнери и 
канапета, Националният съвет за радио и телевизия реши да бъдат закупени 
според възможностите със срок до края на годината. 
 
ПО ТОЧКА “ТРЕТА”: 
 
Отложена за следващо заседание. 
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ПО ТОЧКА “ЧЕТВЪРТА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия се с докладна записка от Борислав 
Шабански с вх. № 18-02-38 в изпълнение на решение на НСРТ от 19 юни т.г. 
относно съдържанието на индивидуалните програмни лицензии на телевизионни и 
радиооператори, отправили искане за промени в условията на притежаваните от 
тях лицензии. (Докладната е приложена към протокола.) 
 Националният съвет за радио и телевизия реши да бъде проведен мониторинг 
относно спазване на програмните параметри, заложени в индивидуалните 
лицензии на тези оператори. 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх. № 18-
02-37 от Борислав Шабански относно уведомителното писмо от “Теленор 
България” ЕООД по повод извършени нарушения от страна на “Елит Медиа 
България” ООД. (Докладната е приложена към протокола.)  
 Националният съвет за радио и телевизи след допълнителна правна 
консултация ще обсъди на следващо заседание решение за налагане на 
имуществена санкция, по смисъла на чл. 126 от ЗРТ за нарушение на чл. 107 от 
ЗРТ и за нарушение условията на индивидуалната лицензия т. 12, в размер на 
3000 (три хиляди) лева на “Елит Медиа България” ООД, както и да сезира 
Държавна комисия по далекосъобщения за нарушенията. 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх. № 18-
02-39 от Борислав Шабански относно основните параметри при създаването на 
постоянен регистър на лицензираните радио- и телевизионни оператори. 
(Докладната е приложена към протокола.) 
 Националният съвет за радио и телевизия по предложение на г-н Драганов 
реши параметрите на регистъра да бъде консултирани от Веселина Петрова. 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх. № 18-
02-41 от Борислав Шабански, приложена към протокола и принципно  реши да 
бъдат подготвени проектите за програмни лицензии на следните кандидати, които 
са отстранили констатирани нередности и пропуски в документацията: 
1. “РИО” ООД вх. № в ДКД 04-09-6189 – представил актуализирани програмни 

документи; 
2. “МУЛТИМЕДИЯ” ООД вх. № в ДКД 04-09-2019 – представил съдебно 

решение, доказващо отстранени обстоятелства по смисъла на чл. 105, ал. 4, т. 7; 
3. “ФЕНИКС ТРАНС ТЕЛЕКОМ” ООД вх. № в ДКД 04-13-3199 - представил 

съдебно решение, доказващо отстранени обстоятелства по смисъла на чл. 105, 
ал. 4, т. 7; 

 Националният съвет за радио и телевизия ще вземе окончателно решение за 
издаване на програмни лицензии на тези оператори на следващо заседание.  

 
ПО ТОЧКА “ПЕТА”: 
 
Не е обсъждана. 
 
ПО ТОЧКА “ШЕСТА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх. № 18-
04-30 от Дончо Папазов – експерт в сектор “Анализи” във връзка с начина на 
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събиране на таксите по чл. 95 от ЗРТ и изискванията от страна на 
“Електроразпределение”. (Докладната е приложена към протокола.) 
Г-н Драганов обърна внимание на текстовете по т. 3 и 4 от докладната, а именно: 
“3. В ЗРТ е посочено, че НЕК трябва да събира таксите, а не седемте 
подразделения на НЕК, които са организирани след приемането на закона. 
Следователно е необходима промяна на ЗРТ. 
4. В лиценза за дейността на “Електроразпределение” – Пловдив не е записана 
дейността за събиране на такси, т.е. необходима е промяна в лицензията.” 
 
Националният съвет за радио и телевизия реши г-н Папазов  
- да продължи срещите и разговорите с изпълнителните директори на 
“Електроразпределение” във Варна, Плевен и Горна Оряховица; 
- да подготви писма до Държавна агенция за енергийна ефективност и развитие и 
Националната електрическа компания, в които да се представят проблемите и да се 
поиска тяхното предложение за решаването им; 
- да изготви предложение за промени в ЗРТ, чрез което да се отстранят пречките и 
реално да задейства механизма за събиране на таксите; 
- съвместно с експертите от “Правен” отдел да се изготви проект за промяна в 
Закона за държавния бюджет за следващата година във връзка с § 2 от Преходните 
и заключителни разпоредби на ЗРТ. 
 
 
ПО ТОЧКА “СЕДМА”: 
 
Не е обсъждана. 
 
 
ПО ТОЧКА “ОСМА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с проект на структурна схема, 
предложен от Иво Драганов – Секретар на НСРТ, с цел оптимизиране и 
конкретизиране дейността на административно-техническия персонал и 
привеждането на мониторинга в съответствие с френския модел. 
 
Доц. Лозанов смята, че е излишно конструирането на отдел ”Правен” и ще има по-
голяма ефективност, ако юристите бъдат разпределени в другите отдели като се 
специализират според спецификата. Отдел “Анализи” според него трябва да бъде 
изнесен по-горе и с по-широк спектър на компетентност. 
 
Г-н Драганов поясни, че юристите ще работят в различни области, но е 
необходимо за административните звена да има такъв отдел. Г-жа Петрова ще 
ръководи тяхната работа като началник отдел и на следващо заседание ще ги 
запознае със разпределението им. Относно отдел “Анализи” е съгласен с доц. 
Лозанов и ще бъде направена корекция. 
 
Националният съвет за радио и телевизия прие с направените препоръки 
структурната схема на административно-техническия персонал на НСРТ.  
(Проекта на структурната схема е приложен към протокола.) 
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ПО ТОЧКА “ДЕВЕТА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с писма от Любомир Данчев с 
вх. № 02-02-30, от Венелина Попова, редактор в радио Стара Загора и Светломира 
Димитрова с вх. № 02-02-29 относно кадровата политика на УС на БНР и реши  да 
се предадат в правен отдел за мнение. Националният съвет за радио и телевизия 
реши да проведе среща с Управителния съвет на Българското национално радио 
във връзка с изпълнението на Антикризисната програма и критериите, по които е  
проведен вътрешния конкурс за репортери и  редактори. 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с писмо вх. № 07-00-15 от 
Радосвет Радев, изпълнителен директор на “Дарик радио” АД и в тази връзка с 
докладна записка и проект за отговор от Емилия Станева, юрист при НСРТ. 
Националният съвет за радио и телевизия прие с известни корекции предложения 
проект за отговор. 
 
Националният съвет за радио и телевизия реши писмо с вх. № 10-01-04 от ABBRO 
относно съществуващи възможности за спонсорство на радиопредавания по 
смисъла на ЗРТ да бъде предадено за мнение от отдел “Мониторинг”. 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка от Спаска 
Янева, началник отдел “ФСДЧР”, че във връзка с  промяната на адресната 
регистрация на НСРТ в документите на БУЛСТАТ, Данъчна регистрация, СУСО и 
БНБ е необходимо да се отбележи от кого ще се представлява НСРТ. 
 
 
 Националният съвет за радио и телевизия като взе предвид необходимостта от 
спешна промяна на институционалната документация, взе решение за 
провеждане на извънредно заседание на 9 юли 2001 г. от 17.00 ч. с дневен ред: 

1. Избор на председател на Националния съвет за радио и телевизия. 
 
 
Край на заседанието 16.40 часа. 
 
 
 
Приложени документи към протокол № 56 от 09.07.2001 г.: 
 
1. Докладна записка с вх. № 18-07-10 от Т. Тодоров; 
2. Докладна записка с вх. № 18-06-23 от В. Петрова с приложен проект за 

решение; 
3. Докладна записка с вх. № 18-02-37 от Б. Шабански; 
4. Докладна записка с вх. № 18-02-38 от Б. Шабански; 
5. Докладна записка с вх. № 18-02-39 от Б. Шабански; 
6. Докладна записка с вх. № 18-02-40 от Б. Шабански; 
7. Докладна записка с вх. № ФС-09-052 от С. Янева; 
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ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 
 

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

 


