
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 9 

от редовно заседание, състояло се на 22.02.2000 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Александър Иванов, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Светлана Божилова. 

ОТСЪСТВАЛИ: ! Проф. Тончо Жечев 

! Йосиф Сърчаджиев 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане на постъпили програмни документи; 

2. Обсъждане на социологическото проучване на "Алфа Рисърч"; 

3. Мониторинг ! докладва Анета Милкова; 

4. Доклади от Борислав Шабански; 

5. Разни 

Начало на заседанието 11.15 ч., водено от Александър Томов !

председател на Националния съвет за радио и телевизия. 

Извън дневния ред Националният съвет за радио и телевизия реши да 

направи проверка във фирмения регистър на Националния 

статистически институт по спазване изискванията на чл. 105, ал. 4 от 

ЗРТ от кандидатите за издаване на лицензия за национална и 

многорегионална телевизионна програма. Проверката ще бъде 

извършена от Мария Тодорова и Петя Жечева — юристи в НСРТ. 



ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Г!н Томов предаде мнението на г!н Сърчаджиев, което съвпада с 

неговото и това на г!н Коруджиев ! на телевизия "Седем дни" да се 

издаде програмна лицензия с обхват на разпространение между 7 и 14 

региона. 

Г�н Драганов предложи да се изиска от телевизия "Седем дни" 

бизнесплан и да отложат взимането на решение. По негово мнение е 

недопустимо телевизия "Седем дни" да нарушава чл. 76 от ЗРТ, който 

забранява разпространяването на реклама, съдържаща порнография, а в 

случая тя е свързана с непълнолетни. В най!добрия случай би дал 

съгласието си за разпространение от 7 до 14 региона. 

Г�жа Божилова настоя всеки един да попълни оценките си по приетите 

от НСРТ критерии за програмни намерения. Според нея телевизия 

"Седем дни" няма достатъчно добри технически възможности, а 

програмната схема и концепция са слаби, но има и други кандидати с 

такива недостатъци, на които НСРТ е дал национална лицензия и по 

този начин е нарушен принципа на равнопоставеност. Най!важното, 

според нея е, че "Седем дни" нарушава ЗРТ и то в частта, касаеща 

моралното и умствено развитие на малолетните и непълнолетните. Тя 

предлага на телевизия "Седем дни" да се даде разпространение между 7 

и 14 региона при условие, че веднага спрат излъчването на информация, 

недопустима от ЗРТ. 

Според доц. Лозанов на телевизия "Седем дни" трябва да се издаде 

лицензия за разпространение на програмата до 7 региона. Той изрази 

съгласие с г!жа Божилова и г!н Драганов, че е необходимо да се вземат 

мерки за нарушаването на ЗРТ особено по отношение защита на 

непълнолетните. По принцип той винаги е настоявал за по!строги 

критерии и изисквания спрямо националните програми. НСРТ е издал 

лицензни за национално и многорегионално разпростространение над 



допустимото от предварително обявените критерии и по този начин не 

участва ефективно в регламентираното структуриране на 

аудиовизуалния медиен пазар. От гледна точка на професионалната 

работа, Съветът трябва отново да обсъди и прецени многорегионалното 

разпространение на телевизионни програми. Телевизия "Седем дни" е 

електорална телевизия, а досегашният опит и концепцията й не са много 

добри в професионално отношение. 

Националният съвет за радио и телевизия реши да издаде програмна 

лицензия за разпространение до 14 региона на телевизия "Седем дни" 

АД, кандидат за издаване на лицензия с национален обхват и 

разпространение на програмата по кабел. 

Против това решение бе г!н Александър Иванов, който изрази съгласие 

с бележките на г!жа Божилова и г!н Драганов, но по негово мнение 

телевизия "Седем дни" трябва да получи лицензия с национален обхват, 

като се мотивира, че е нарушен принципа за равнопоставеност. 

Представянето на "Седем дни" на фона на останалите, на които Съветът 

е издал лицензия за национален обхват, е в границата на общите 

параметри. 

Националният съвет за радио и телевизия ще проведе среща с 

представители на телевизия "Седем дни" АД на 24.02.2000 год. за 

конкретизиране на регионите за разпространение на програмата. 

Г!жа Божилова, доц. Лозанов, г!н Иванов и г!н Коруджиев ще изготвят 

мотивираните решения за всички кандидати за национално 

разпространение на програма, които са разгледани на заседания на 

Съвета. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Г!жа Божилова представи социологическото проучване, направено от 

агенция "Алфа Рисърч" по поръчка на НСРТ, за обществените 



очаквания към радио! и телевизионните програми у нас. Тези резултати 

НСРТ ще използва при прилагането на критерии за лицензиране на 

ефирни регионални радио! и телевизионни оператори. Съветът реши 

проучването да бъде представено на журналистите. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Анета Милкова ! началник отдел "М ониторинг" представи резултатите 

от наблюденията на експертите за изтеклата седмица върху програмите 

на 12 радио! и телевизионни оператори. 

Националният съвет за радио и телевизия реши: 

! да бъдат изпратени предупредителни писма за констатирани 

нарушения в програмата на радио "Класик Ф М ", радио "Алма матер" 

и "Нова телевизия ! Първи частен канал"; 

! да се изиска запис на част от програмата на телевизия "Евроком" и 

"Канал 1" на БНТ, където са констатирани нарушения на ЗРТ, след 

което на двете телевизии да бъдат съставени актове за 

административни нарушения. 

Националният съвет за радио и телевизия възложи на експертите от 

отдел "М ониторинг" наблюдение върху характеристиката и 

програмните параметри на телевизиите, които са получили лицензия за 

разпространение на програмата в седем и повече региона. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладни записки 

от Борислав Шабански вх. № 18!02!11, 18!02!12, 18!02!13, 18!02!14, 18!

02!15 и 18!02!16 от 21 и 22 февруари 2000 год. относно: 

1. Получените от ДКД 30 броя заявления на кабелни оператори и 

според изискванията на чл. 115, ал. 1 от ЗРТ, НСРТ трябва в 



едномесечен срок да се произнесе с мотивирани решения по 

исканията за издаване на лицензия за радио! и телевизионна дейност. 

Националният съвет за радио и телевизия реши да разгледа заявленията 

в двуседмичен срок, с което ще завърши първия етап от процедурата по 

лицензирането на радио! и телевизионни програми, разпространявани 

по кабелен път. 

2. Кандидати за радио! и телевизионна дейност, с които НСРТ е 

провеждал срещи през 1999 год. за отстраняване на програмни или 

юридически пропуски в техните документи и приложен списък, на 

тези, които до момента не са представили необходимата 

актуализация. 

Националният съвет за радио и телевизия реши да издаде решение за 

отказ за издаване на лицензия на: 

1. ЕТ "Еи Ес Ем Интернешънъл ! Ана Моллова" ! вх. № в ДКД 04!09!

2867; 

2. ЕТ "Михаил М иков" ! вх. № в ДКД 04!09!1936; 

3. ЕТ "Таско Димитров Тасков" ! вх. № в ДКД 04!09!1995; 

4. ЕТ "Ю лия Димитрова Нино ! Р ! 27" ! 04!09!1981; 

5. ЕТ "Лъчезар Белинчев ! 41" ! вх. № в ДКД 04!09!1850; 

6. ЕТ "Велимир Алтънов" ! вх. № в ДКД 04!09!1833; 

7. ЕТ "А.С.Г. Антел Стоянов" ! вх. № в ДКД 04!09!1935; 

8. ЕТ "Севда ! 94 Севдие И суф" ! вх. № в ДКД 04!09!1906; 

9. ЕТ "Хримикотекс" ! вх. № в ДКД 04!09!1885; 

10. ЕТ "Топ рай сат" ! вх. № в ДКД 04!09!1896; 

11. ЕТ "М итко Стоянов" ! вх. № в ДКД 04!09!1937; 

12. Община Белоградчик ! вх. № в ДКД 04!09!2271; 

13. ЕТ "Сат ! Електроник" ! Кирил Иванов ! вх. № в ДКД 04!09!1834; 

14. Община Сливен ! вх. № в ДКД 04!09!2441; 

15. ЕТ "Дионис" Стефан Тодоров ! вх. № в ДКД 04!09!1735; 

16. ЕТ "Алик ! 21 ! Алик Спахиев" ! вх. № в ДКД 04!09!1821; 



17. ЕТ "Радослав Кастаманов ! Александра" ! вх. № в ДКД 04!09!1825; 

18. ЕТ "Хюсеин Зърбаш" ! вх. № в ДКД 04!09!1757; 

19. "Лъки" ООД ! вх. № в ДКД 04!09!1882; 

20. ООД "Кабел Рибнево ! Уланови и сие" ! вх. № в ДКД 04!09!1708; 

21. "Евроком ! А!Д" ООД ! вх. № в ДКД 04!09!1737; 

22. ЕТ "ТВ Сат" ! Красимир Кирев ! вх. № в ДКД 04!09!1739; 

23. ЕТ "АТВ ! Иван Гологанов" ! вх. № в ДКД 04!09!1741; 

24. Община Айтос ! вх. № в ДКД 04!09!1853; 

25. "Тандем видео" ООД ! вх. № в ДКД 04!09!1337. 

Националният съвет за радио и телевизия определи срокове, в които 

изброените радио! и телевизионни оператори да имат възможност да 

изпълнят задълженията си към своите абонати и рекламодатели по 

отношение на взаимно поети ангажименти, след което да преустановят 

дейността си, както следва: 

! за радио! и телевизионни оператори с местен обхват ! 1 месец; 

! за радио! и телевизионни оператори с регионален обхват ! 2 месеца; 

! за радио! и телевизионни оператори с национален обхват ! 3 месеца; 

Националният съвет за радио и телевизия реши в най!кратки срокове да 

обсъди с представители на прокуратурата реален механизъм, който да 

бъде прилаган към нелегитимните радио! и телевизионни оператори. 

Против определяне на тези срокове се обявиха г!жа Божилова и доц. 

Лозанов с мотива, че НСРТ е бил достатъчно лоялен към изброените 

оператори, които са имали вече срок от няколко месеца за коригиране на 

документацията. 

Изготвянето на мотивираните решения за отказ на горепосочените 

радио! и телевизионни оператори със съответните срокове за 

преустановяване на тяхната дейност, Националният съвет за радио и 

телевизия реши да възложи на Мария Тодорова и Петя Захариева. 

Копия от тези решения да бъдат изпратени в Прокуратурата. 
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3. Определянето на конкретните региони и населени места на 

кандидати за телевизионни оператори, получили отказ за национално 

разпространение и приложени техни заявления. До момента 

заявление за исканите региони не е представено от "Юниън 

телевижън" АД, а от "България кабел" АД не са представени 

поименни декларации от съдружниците по смисъла на чл. 105 и чл. 

108 от ЗРТ. 

Националният съвет за радио и телевизия определи региони и населени 

места за разпространение на програмата на тези оператори както следва: 

"ХЕРОС КО М Ю Н И КЕЙ Ш ЪН " ЕООД 

ОБЛАСТИ: 

1. Благоевград, 

2. Бургас, 

3. Варна, 

4. Велико Търново, 

1. гр. Левски, 

2. гр. Силистра, 

5. Добрич, 

6. Пазарджик, 

7. Пловдив, 

8. Разград, 

населени места: 

3. гр. Тутракан, 

4. гр. Русе, 

9. София ! град 

Ю.Търговище; 

5. гр. Преслав 

"ВЕРЕЯ КАБЕЛ" АД 

1. Стара Загора, 

2. София ! град, 

3. Бургас, 

1. гр. Пазарджик, 

2. гр. Велико Търново, 

3. гр. Габрово, 

ОБЛАСТИ: 

4. Варна, 

5. Хасково, 

6. Пловдив 

населени места: 

7. Сливен; 

4. гр. Ямбол, 

5. гр. Плевен 
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"ЕУРОКОМ П ЛОВДИ В" ООД 

ОБЛАСТИ: 

1. Пловдив; 

2. София!град; 

3. Варна; 

4. Бургас; 

5. Стара Загора; 

6. Пазарджик; 

населени места: 

7. Хасково; 

1. гр. Велико Търново; 

2. гр. Сливен; 

3. гр. Смолян; 

4. гр. 

5. гр. 

Ямбол; 

Кърджали. 

БЪЛГАРИЯ КАБЕЛ" ООД 

1. гр. Видин; 

2. гр. Белоградчик; 

3. гр. Брегово; 

4. с. Арчар; 

5. гр. Добрич; 

6. гр. Ген. Тошево; 

7. гр. Тервел; 

8. гр. Каварна; 

9. гр. Балчик; 

10. гр. Момчилград; 

11. гр. Крумовград; 

12. гр. Ардино; 

ОБЛАСТИ: 

1. Благоевград; 6. Габрово; 11. Смолян; 

2. Бургас; 7. Монтана; 12. София; 

3. Варна; 8. Плевен; 13. София ! град; 

4. Велико Търново; 9. Пловдив; 14. Шумен; 

5. Враца; 10. Русе; 

населени места 

13. гр. Джебел; 

14. гр. Кюстендил; 

15. гр. Дупница; 

16. гр. Бобов дол; 

17. гр. Сепар. баня; 

18. с. Яхиново; 

19. с. Самораново; 

20. гр. Тетевен; 

21. гр. Летница; 

22. с. Ябланица; 

23. с. Галата; 

24. гр. Радомир; 

25. гр. Разград; 

26. гр. Кубрат; 

27. гр. Нова Загора; 

28. гр. Казанлък; 

29. гр. Чирпан; 

30. гр. Гурково; 

31. гр. Николаево; 

32. гр. Търговище; 

33. гр. Свиленград; 

34. Симеоновград; 

35. гр. Ямбол. 



" M CAT"АД 

ОБЛАСТИ: 

1. Бургас; 6. Плевен; 11. Стара Загора; 

2. Благоевград; 7. Пловдив; 12. Търговище; 

3. Варна; 8. Русе; 13.Шумен; 

4. Велико Търново; 9. Сливен; 14.Ямбол; 

5. Добрич; Ю.София ! град; 

населени места: 

1. гр. Габрово; 3. гр. Пазарджик. 

2. гр. Кюстендил; 4. гр. Хасково. 

"ДЕМ О ТВ" АД 

ОБЛАСТИ: 

1. София ! град. 6. Хасково; 11.Враца; 

2. София ! област 7. Ямбол; 12. Ловеч; 

3. Пазарджик; 8. Бургас; 13. Плевен; 

4. Пловдив; 9. Ямбол; 14. Габрово 

5. Стара Загора; Ю.Монтана; 

населени места: 

1. гр. Сливен; 4. гр. Търговище; 7. гр. Перник; 

2. гр. Свищов; 5. гр. Кюстендил; 8. гр. Дупница. 

3. гр. Видин; 6. гр. Благоевград; 

Националният съвет за радио и телевизия определи срок до 28.02.2000 

год. на "Ю ниън телевижън" АД да посочи региони за разпространение 

на програмата си, ако този срок не бъде спазен Националният съвет за 

радио и телевизия ще вземе решение за отказ за издаване на лицензия. 

4. Постъпило напомнително писмо от ЕТ "Стефчо Славов ! АЛДИ" с 

молба за информация по повод предприети санкции по смисъла на 

чл. 126 от ЗРТ спрямо "Топ ТВ " ! Шумен за нарушение на чл. 18 от 

ЗРТ ! право на отговор. 



По предложение на г!н Драганов, Националният съвет за радио и 

телевизия реши да командирова експерта от отдел "Мониторинг" 

Стефан Белов за три дни в гр. Шумен за изясняване на обстоятелствата. 

5. Жалба от инж. Емил Радев ! управител на "Три ! В ! X" срещу "КТ !

Благоевград" 

Националният съвет за радио и телевизия възложи на г!н Иванов да 

проучи документацията по случая. 

6. Получена допълнителна информация за актуално състояние от "Алфа 

радио" АД, кандидат за радиооператор по смисъла на параграф 14 от 

з д . 

Националният съвет за радио и телевизия реши да издаде програмна 

лицензия за радиодейност на "Алфа радио" АД с регионално 

разпространение в област Варна. 

ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с писмо от Никола 

Диков, началник отдел "Специализирани организации в комуникацията" 

при Министерство на транспорта и съобщенията, с което информира, че 

г!жа Светлана Божилова е представена в Съвета на Европа като 

постоянен представител на НСРТ в Постоянния комитет по 

трансгранична телевизия. 

По мнение на г!н Иванов с цел осъществяване на приемственост е 

необходимо да бъде изискана наличната информация за досегашните и 

бъдещи заседания на Постоянния комитет по трансгранична телевизия 

към Съвета на Европа. 

Националният съвет се запозна с писмо от Любомир Якимовски, 

президент на Съвета за радио!разпространение в Република Македония, 

съдържащо покана за участие в среща, организирана във връзка с 

изпълнението на Пакта за стабилност в Източна Европа в сферата на 

ю 



радио и телевизионното разпространение. На срещата ще се обсъди 

регулирането на радио и телевизионното разпространение, насоките за 

бъдещо развитие, както и възможностите за по!дълбоко сътрудничество 

между регулаторните органи. Домакин на срещата е Република 

Македония. Поканени са представители на Република Гърция, 

Република Румъния, Република България и Република Турция. 

Националният съвет за радио и телевизия реши да командирова в 

Република Македония трима свои представители за участие в срещата 

на регулаторните органи в областта на медиите от Източна Европа. 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с писмо от УС на 

БНТ с искане за допълнително споразумение на основание чл. 16, т. 1 от 

сключените с НСРТ договори за управление. 

По мнение на г!н Иванов този проблем може да бъде решен от УС с 

предложение на проект за устройствен правилник на БНТ, в който се 

съдържат критерии, регламентиращи допълнително финансово 

стимулиране. 

Националният съвет за радио и телевизия възложи на г!н Иванов да 

изготви отговор до УС на БНТ. 

ПО ТОЧКА "Ш ЕСТА": 

Включена допълнително в дневния ред по предложение на г!н Драганов 

! Приемане структурната схема на НСРТ и на г!жа Божилова ! Ресорно 

разпределение на дейността. 

Доц. Лозанов припомни, че на предишното заседание, НСРТ е приел 

промени в структурата и е взел решение за създаването на три 

специализирани отдела ! правен, лицензни и мониторинг. 

Националният съвет за радио и телевизия реши: 

Г!н Коруджиев и доц. Лозанов да наблюдават и контролират работата в 

отдел "Лицензни"; 



Г!жа Божилова и доц. Лозанов да наблюдават и контролират работата в 

отдел "М ониторинг"; 

Г!н Иванов да наблюдава и контролира работата на отдел "П равен" и 

БНТ, при възможност ще оказва помощ при работата с отдел 

"Мониторинг". 

Г!н Драганов предложи НСРТ съвместно с БАЛКО и НОКО да участва 

в организацията на годишен преглед на телевизионната продукция. 

Г!н Иванов изрази мнение, че условията на конкурс за набиране на 

персонал трябва да се разгласят в медиите. 

Според г!н Драганов става въпрос за специализирани професии, а 

бюлетина, в който са публикувани условията се разпространява точно в 

тази сфера ! медии и неправителствени организации. 

Край на заседанието 14.00 часа. 

Следващо заседание насрочено за 28.02.2000 год. от 11.00 ч. 

Приложени документи към протокол № 9 от 22.02.2000 год. няма. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: Доц. Г. Лозанов: 

И. Сърчаджиев: Отсъства 

Св. Божилова Проф. Т. Жечев: Отсъства 
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Ал. Томов Ив. Драганов 

Председател Секретар 


