
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 13 

от редовно заседание, състояло се на 16.03.2000 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Александър Иванов, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Ивайло Петров, 

Светлана Божилова. 

ОТСЪСТВАЛИ: - Йосиф Сърчаджиев 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане на предложения за изменение и допълнение на ЗРТ; 

2. Обсъждане резултатите от проверката в "Делфи" 

3. Разни. 

Начало на заседанието 11.10 ч., водено от Александър Томов -

председател на Националния съвет за радио и телевизия. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Доц. Лозанов изложи предложенията си за изменение и допълнение на 

ЗРТ, изградени на прагматична основа и от гледна точка дейността на 

Съвета. Според него не бива да се предлагат текстове, които превръщат 

НСРТ в управител на медиите, а по-скоро такива, които им дават 



възможност за свободно развитие. (Предложенията са приложени към 

протокола.) 

Г-н Томов и г-н Петров представиха предложенията си за промени в 

ЗРТ - приложени към протокола. 

Според г-н Иванов предложенията трябва да се прецизират, както и да 

се обсъдят механизмите за тяхната реализацията. Текстове, отнасящи се 

към устройството и конструиране на НСРТ, трябва да са построени на 

база обществените функции на Съвета. В предложенията, свързани с 

БНР и БНТ, трябва да се заложи перспектива за тяхното развитие, 

статут, обществени функции и т.н. 

НСРТ възложи на Мария Мисова да обобщи направените предложения 

за изменение и допълнение на ЗРТ, които Съветът ще разгледа и обсъди 

на следващото си заседание. Текстовете, приети с консенсус ще бъдат 

представени от името на Съвета, всички останали ще бъдат предложени 

като индивидуални за разглеждане и обсъждане от Министерски съвет. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

НСРТ прие предложението на експертите от отдел "Мониторинг", 

предадено от г-н Иванов, относно промени в процедурата по 

установяване на административни нарушения и налагане на 

административни наказания по реда на Закона за радиото и телевизията, 

Закона за далекосъобщения и Закона за административните нарушения 

и наказания. (Процедурата е приложена към протокола.) 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Борислав Шабански представи резултатите от проверката по чл. 105, ал. 

4, т. 7, извършена чрез информационна система "Делфи". Няма 



констатирани нередности при "М САТ" АД, "Ринг СВ" АД, "СКАТ" 

ООД, "Херос Комюникейшън" ЕООД и "Еуроком Пловдив" ООД. 

Доц. Лозанов предложи с останалите да се проведе разговор за 

изясняване на обстоятелствата. Г-жа Божилова го подкрепи и допълни, 

че трябва да се даде възможност на тези оператори, повечето от които са 

действащи, да отстранят нередностите и да изчистят собствеността. 

Г-н Иванов се обяви против провеждането на срещи с оператори, 

допуснали неизправност в документите си по смисъла на чл. 105, ал. 4, 

т. 7. Според него те са длъжни да познават закона и да го спазват. 

Съветът вече се е срещал с тях и е дал достатъчно пояснения 

Г-н Иванов настоя НСРТ да спази взетото си решение всички 

назначения да се извършват чрез конкурс като в конкурса да вземат 

участие и работещите в момента. Той смята, че в конкурса не бива да 

участват студенти. 

Г-н Драганов припомни, че според разпоредбите на чл. 31, ал. 3, т. 1, 

Секретарят "ръководи работата на административно-техническите 

служби". Той каза, че е готов да отстъпи поста, ако някой го желае, но е 

категорично против да се подлага на конкурс досегашния персонал на 

Съвета. 

Г-н Томов предложи в комисията за конкурса да вземе участие и 

Александър Иванов. 

НСРТ ще вземе окончателно решение на следващото си заседание. 

Поради ангажимент г-н Иванов напусна заседанието. 

НСРТ реши да проведе срещи с оператори, допуснали неизправност в 

документите си по смисъла на чл. 105, ал. 4, т. 7. Както следва: 

21.03.2000 год. от И.ООч. 

1. Нова телевизия 

2. "Крида Арт" 

3. "Делта" 

22.03.2000 год. от 11 ч. 

1. Телевизия "Седем дни" 

2. "България ТВ" 

3. Телевизия ММ 
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4. "Евроком" 

5. "Александра Ти Ви" 

6. "Центрум груп - филм 

4. "Верея кабел 

5. "Демо 

6. "Юниън телевижън 

• Като взе предвид цялостното представяне и установи, че кандидатите 

отговарят на изискванията и критериите за издаване на исканата със 

заявлението на всеки от тях лицензия, и на основание на чл. 115, ал. 

1 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията, 

Националният съвет за радио и телевизия единодушно реши: 

Да издаде лицензия за създаване и предоставяне за разпространение на 

радио- и / или телевизионна програма на следните кандидати: 

1. "АРИЕЛ ТВ" АД - вх. № в ДКД 04-09-1751 - Телевизионен 

търговски оператор. Регионален обхват — Варненска, Бургаска, 

Шуменска област и гр. Добрич.. Универсален /политематичен/ 

профил; 

2 "ДИАНА КАБЕЛ КТВ" ООД - вх. № в ДКД 04-09-1714 

Телевизионен търговски оператор. Местен обхват - гр .Котел, с. 

Градец /Сливенска област/. Универсален /политематичен/ профил; 

3. "КАБЕЛСАТ - 95" ООД - вх. № в ДКД 04-09-1812 - Телевизионен 

търговски оператор. Регионален обхват - Пазарджишка област. 

Универсален /политематичен/ профил; 

4. Община Смолян - вх. № в ДКД 04-09-2264 - Обществен 

радиооператор. Регионален обхват — Смолянска област. 

Универсален /политематичен/ профил; 

5. ЕТ "НАСТЯ - 90 - ЕМИЛ СТЕФАНОВ" - вх. № в ДКД 04-09-

1716 - Телевизионен обществен оператор. Местен обхват - гр 

.Видин. Специализиран профил: информационно-филмов; 

6. "ТВ - МИКС" ЕООД - вх. № в ДКД 04-09-1927 - Телевизионен 

търговски оператор. Местен обхват — гр. Бургас. Универсален 

/политематичен/ профил. 
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Край на заседанието 14.30 часа. 

Следващо заседание насрочено за 20.03.2000 год. от 11.00 ч. 

Приложени документи към протокол № 13 от 16.03.2000 год.: 

1. Предложения за изменение и допълнение на ЗРТ от доц. Лозанов; 

2. Предложения за изменение и допълнение на ЗРТ от Ив. Петров; 

3. Предложения за изменение и допълнение на ЗРТ от Ал. Томов; 

4. Процедура по установяване на административни нарушения. 
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