
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 
 
П Р О Т О К О Л   № 71 
от редовно заседание, състояло се на 03. 10.2001 г. 
 
ПРИСЪСТВАЛИ: Валентина Радинска, доц. Георги Лозанов Димитър Коруджиев, 
Иван Драганов, Ивайло Петров,Йосиф Сърчаджиев ,Младен Влашки, Светлана 
Божилова.  
 
ОТСЪСТВАЛИ: няма 

 
ДНЕВЕН РЕД: 
1. Становище относно промените в програмната схема на БНТ. 
2.Становище относно препоръките на Сметната палата от направената проверка в 
БНТ във връзка с разпоредбите на ЗРТ. 
3. Доклад от Борислав Шабански. 
4. Разни. 
 
Начало на заседанието 11,00 часа, водено от доц. Георги Лозанов и протоколист 
Михаела Йоргова. 
 
ПО ТОЧКА ”ПЪРВА”: 
 
Доц. Лозанов информира членовете на Съвета, че след проведената среща с УС и 
Програмния съвет на БНТ на 02.10.2001 г.е помолил Светлана Божилова да 
подготвят съвместно проект за Становище на НСРТ относно промените в 
програмната схема на БНТ и предложи на вниманието на Съвета вариант на 
проекта.След обсъждането на текста и внасянето на допълнения и уточнения от 
Младен Влашки, Иван Драганов, и след  разясненията на Светлана Божилова по 
отправени въпроси от Димитър Коруджиев и Йосиф Сърчаджиев, Националният 
съвет за радио и телевизия прие окончателното 
  
 
СТАНОВИЩЕ 
на Националния съвет за радио и телевизия относно измененията на 
Програмната схема на “Канал 1” на БНТ 
 
 
 Националният съвет за радио и телевизия в диалог с Управителния съвет и 
Програмния съвет на БНТ упражни надзор над извършените сериозни промени в 
програмната схема на Канал 1, като се съобрази с категоричното изискване на ЗРТ 
за ненамеса в програмното съдържание и кадровата политика на медиата. Обект на 
надзора беше само механизмът при осъществяването на програмните промени и 
принципите на планиране и за оценка на програмата. Съветът констатира: 

1. Липса на достатъчно ефективен механизъм за обществена и творческа 
оценка на предаванията; 

2. Липса на ефективен професионално-колегиален дебат и вътрешен 
плурализъм при вземане на програмни решения, въпреки уверенията на 
Програмния съвет за многократно водени разговори с продуцентите и 
авторите на свалените предавания; 
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3. Липса на Звено за проучване на аудиторията и връзки с обществеността, 
съгласно т.9 2./в/ от Договора за възлагане на управление с генералния 
директор, което да осъществява задължителната за обществените медии: 
връзка с аудиторията, анализ на обществените оценки за съществуващата 
програма, проучване на нагласите и потребностите от нови предавания. 

  
В резултат Програмният съвет създава и променя програмната 

политика на БНТ в институционална затвореност и взаимодействие 
главно с генералния директор, управителния му съвет и ръководителите 
на направление, което не гарантира разделянето на програмни и 
административни решения. 

Националният съвет за радио и телевизия вижда изход от ситуацията: 
              1.конкретно – в решение за създаването (в срок до 10 октомври 2001 г.) на 
изискваното от договора за възлагане  Звено за проучване на аудиторията и връзки с 
обществеността, което като първа задача да подложи на спешен анализ отношението 
на аудиторията към промените в програмата на Канал 1 и да ги огласи, а 
ръководството на БНТ да се съобрази с тях. 
               2.принципно – в приоритет на законодателните промени, които да 
регламентират обществения статут на медиата, ролsта на Програмните съвети като 
независими органи, отделянето програмна дейност от административно-
управленската, смяната на принципите на избор на генерални директори и 
Управителни съвети, която да доведе до разпадането на пирамидално-
йерархическата структура в управлението на БНТ и БНР. 
     
ПО ТОЧКА ”ВТОРА”: 
 
Доц. Лозанов покани Младен Влашки да направи експозе по констатациите в 
доклада на Сметната палата относно проверката в БНТ.След проведената среща с 
УС на БНТ и анализ на отговорите по предварително поставените въпроси по т.7, 
11,12, 14, 15 и 16 от Препоръките в доклада. /експозето е приложено към протокол 
№71/.Членовете на Съвета направиха предложения за корекции в отделните 
текстове и решиха на предстоящата пресконференция  от 12,00 часа  НСРТ да излезе 
със становище, а не да излага пълния текст на експозето. Предложен и приет бе 
текстът на 
 
СТАНОВИЩЕ 
на НСРТ относно доклада на Сметната палата от проверката на БНТ 
 
    Като анализира от гледна точка на своите правомощия по ЗРТ /по чл.33, т.2/ 
доклада на Сметната палата и отговорите на УС на БНТ по него, НСРТ прие: 

1. Системата на бюджетно финансиране на БНТ и произтичащите от това 
задължения по ЗУДБ и ЗОП, както и  към предписанията на валутния 
борд не отговарят на динамиката на телевизионната дейност в 
създадената през последните години чрез развитие на частния сектор 
пазарна ситуация. Преодоляването на тази неадекватност трябва да се 
извършва, както по законодателен път, така и чрез подобряване на 
координацията в БНТ при осъществяване на инвестиционната политика с 
оглед на задълженията й като обществен оператор по чл.7,т.5 от ЗРТ. 

2. НСРТ счита, че забавянето на технологичното обновление и 
цифровизацията в следствие на прекратените конкурси се дължи най-вече 
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на непрецизно подготвени конкурсни процедури и е в противоречие с 
духа на чл.45, ал.2 от ЗРТ. Тази разпоредба от ЗРТ не е обвързана със 
срокове и с административно-наказателните разпоредби по закона. 
НСРТ изисква, съобразно и с предписанията на Сметната палата, 
ръководството на обществената медиа да огласи в срок до 10 октомври 
2001 г. пред обществото персоналните отговорности за забавянето на 
технологическото й обновление и за непрецизните конкурсни процедури, 
както и предприетите мерки. 

 
ПО ТОЧКА ”ТРЕТА”: 
Борислав Шабански докладва за постъпилите в НСРТ с писмо №06-09-5106 и 04—
09-5105 от 28.09.2001 г. две  искания за издаване на програмен лиценз за 
осъществяване на телевизионна дейност по смисъла на ЗРТ и шест искания за 
промени в условията на индивидуални програмни лицензии за осъществяване на 
телевизионна дейност по същия закон. Към тях бяха добавени исканията на община 
Търговище и “Ековизия”, за които Шабански предложи Съветът да вземе решение. 
Община Търговище е носител на далекосъобщителна лицензия по параграф 14 на 
ЗДС.Програмата на "Радио Търговище” ЕООД, собственост на общината, се е 
излъчвала на основание разрешение от КПД. Сега кандидатства за програмна 
лицензия за осъществяване на радиодейност, като обществен оператор, при 
разпространение на програмата чрез ефир и кабел.Програмата е с универсален 
профил, 24-часова. Създаден е Обществен съвет за гарантиране независимостта на 
медиата, като е представен и неговия състав.Извършена е проверка и анализ на 
изискуемите и представени от заявителя документи . Доц. Лозанов обобщи 
решението на НСРТ да издаде програмна лицензия за осъществяване на 
радиодейност като обществен оператор, с разпространение на програмата чрез ефир 
и кабел на “Радио Търговище” ЕООД. 
Телевизионна програма “Ековизия”е заявена от Агенция за устойчиво развитие. 
Искането е за разпространение чрез кабел на територията на община “Младост”, гр. 
София, със специализиран профил и тематична насоченост – екология. След среща с 
НСРТ през м. август, т.г., заявителят е представил актуализирани програмни 
документи.Предстои да представи лого на програмата, актуално състояние и 
декларации от учредителите на Агенцията във връзка с чл. 105 и 108 на 
ЗРТ.Националният съвет за радио и телевизия взе решение да удовлетвори искането 
на заявителя след представяне и проверка на изискуемите документи. 
Телевизионна програма”Ваканция”,заявена от “Глас”ЕООД.,кандидатства за 
програмна лицензия за осъществяване на телевизионна дейност, с кабелно 
разпространение на програмата за областите Добрич и Варна. Профилът е 
специализиран – информационен, насочен към българските и чуждестранните 
туристи. Всички представени изискуеми документи са проверени и анализирани. 
НСРТ взе решение да удовлетвори искането на заявителя. 
“Кабелна телевизия Плевен Спринт” ООД кандидатства за програмна лицензия 
за осъществяване на телевизионна дейност като търговски оператор, при 
разпространение на програмата чрез кабел на територията на област Плевен, Ловеч 
и Велико Търново. Профилът на програмата е универсален.Предстои представянето 
на декларации от учредителите на сдружението във връзка с чл.105 и 108 на ЗРТ. 
Националният съвет за радио и телевизия взе решение да удовлетвори искането на 
заявителя след представянето и проверката на изискуемите документи. 
“Огоста медиа”АД , носител на индивидуална лицензия за осъществяване на 
радио- и телевизионна дейност№342-0040 от 20.04.2000 г., кандидатства за промени 
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в условията на посочената лицензия – от “местно разпространение” в “национално” 
и способ на разпространение от “чрез кабел” в “чрез кабел и сателит”.На 
проведената среща с представители на медиата през м. август т.г. НСРТ изиска 
лицензираният да представи актуализирани програмни документи, мотивиращи 
исканата промяна. В представения актуализиран вариант на програмните документи  
на 28.09.2001 г. се съдържат известни противоречия с програмните характеристики, 
залегнали в индивидуалната лицензия за осъществяване на телевизионна дейност по 
отношение на профила. Актуализираният вариант на представените документи не 
съдържа информация и данни относно техническото осигуряване на национална  
програма, доказателство за финансови възможности, социологически или други 
доказателства за зрителски интерес извън територията на област Монтана. Няма и 
данни от мониторинг по спазването на програмните параметри на действащата 
индивидуална програмна лицензия. Доц. Лозанов изложи становището на Съвета, че 
липсват основания  заявителят да  кандидатства от “местен способ на 
разпространение” за “национален”. 
Постъпили са документи с искане за изменение и допълнение на издадени лицензии 
за радио- и телевизионна дейност на следните оператори: 
1.”Интерсат” ООД с вх.№ 18-01-4444/07.06.2001 г. по описа на ДКД; 
2“Кабелна информационна система” АД с вх.№18-01-4455/07.06.2001 г.по описа на 
ДКД; 
3.”Делта” ООД с вх.№18-01-6674/13.09.2001 г. по описа на ДКД; 
4.”Делта” ООД с вх.№ 18-01-6675/13.09.2001 г. по описа на ДКД; 
5.”Монт 7” ООД с вх.№ 18-01-5590/24.07.2001 г. по описа на ДКД; 
6.”Монт 7” ООД с вх.№ 18-01-5591/24.07.2001 г. по описа на ДКД. 

 
 
По отношение на тези заявители Националният съвет за радио и телевизия реши да 
бъде приложена възприетата  процедура – мониторинг, анализ на данните и 
резултатите и внасяне на доклад на заседание на Съвета. 
Доц. Лозанов информира членовете на НСРТ за необходимостта от издаване на 
лицензия на БНР. В тази връзка той има уверението на г-жа Поля Станчева, че в 
най-скоро време ще внесе изискуемите документи   и предложи като приоритетна 
задача  Съветът да се   заеме  с лицензирането  на Обществената медиа.  
 
 
ПО ТОЧКА ”ЧЕТВЪРТА”: 
 
Въпросите по тази точка от дневния ред ще бъдат разгледани на следващото 
заседание на Съвета, насрочено за 09.10.2001 г.  
 
Край на заседанието 12,00 часа. Следващо заседание насрочено за 09.10.2001 г. от 
11,00 часа. 
 
Приложени документи към протокол №71 от 03.10..2001 г.: 
1.Становище на НСРТ относно изменението на програмната схема на “Канал1” на 
БНТ. 
2.Становище на ВСРТ относно доклада на Сметната палата от проверката на БНТ. 
3. Основни изводи от анализа на развитието на студийната система на БНТ за 
периода 1999 – 2001 г. от проф. Емил Владков. 
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4. Становище от Веселина Петрова относно експертно проучване на НСРТ върху 
дейността на БНТ и предсрочно прекратяване мандата на Генералния директор с 
вх.№ 18-06-48 от 28.09.2001 г. 
5.Становище от Емилия Станева и Веселина Петрова относно извършени нарушения 
от БНТ и възможността от санкции с вх.№ 18-06-45 от 24.09.2001 г. 
6. Докладна записка от Борислав Шабански относно искане за промяна в лицензията 
на “Огоста медиа” АД с вх.№ 18-02-53 от 01.10.2001 г. 
7. Докладна записка от Борислав Шабански относно постъпили 2 бр. искания за 
издаване на програмен лиценз за телевизионна дейност и 6 бр. искания за промени в 
условията на прогр. лицензии за телевизионна дейност с вх.№ 18-02-52 от 
28.09.2001 г. 
8. Допълнителна информация от Борислав Шабански към докл.записки с вх.№№ 18-
02-52 и 53 от 28.09.2001 г. 
 
 
ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 
 

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

 
 


