
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 14 

от редовно заседание, състояло се на 20.03.2000 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Александър Иванов, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Ивайло Петров, Йосиф 

Сърчаджиев, Светлана Божилова. 

ОТСЪСТВАЛИ: - няма 

ДНЕВЕН РЕД: 

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

2. Резултати от проверката по чл. 105 на ЗРТ; 

3. Разни. 

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

председател на Националния съвет за радио и телевизия. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Националният съвет за радио и телевизия започна обсъждане на 

обобщените предложения за изменение и допълнение на Закона за 

радио и телевизия по хронология и прие с консенсус следните промени: 

Чл. 2 ал. 1  след думата "сграда" се добавя: 
"и хотелски вериги, когато програмата е предимно специализирана 
туристическа информация". 
Чл. 5 - да отпадне: 



Чл. 7 т. 6 - след думата "обществото" се добавя: 
"чрез плурализъм на гледните точки в рамките на едно предаване или 
програма". 
Чл. 8 ал. 2 - да се промени: 
"Националният съвет за радио и телевизия като специализиран 
независим орган осъществява надзор по прилагането на Закона за 
радиото и телевизията". 
(Г.Лозанов предлага с добавка: "като не се намесва в програмната и 
управленската дейност") 
Чл. 10 ал. 1 т. 9 - след думата "език" се поставя запетая и се добавя: 
"като се внимава при употребата на жаргони, цинизми, чуждици". 
Чл. 10 ал. 2 - заличава се текста "когато това е възможно" и се добавя 
"като това се осъществява в постоянно развитие" 
Чл. 10ал.З- НОВА 
"Като това съотношение следва да бъде постигнато в рамките на 5 
години, считано от датата на получаване на лицензията". 
Чл. 11 ал. 5 - след "с тях" текстът до края отпада, а вместо него се 
добавя изречение второ: 
"Задължително се договарят редакционни правилници за работа в 
медната". 
Чл. 11 ал. 6-се изменя, както следва: 
"Редакционните правилници трябва да съдържат конкретни 
определения и мерки за:" 
Чл. 14 ал. 1 - се изменя, както следва: 
"Радио- и телевизионните оператори са длъжни да записват 
предоставените за разпространение от тях програми и предавания и да 
съхраняват записите в продължение на един месец, считано от датата на 
предаването". 
Чл. 14 ал. 4 - след думата "достъп" се добавя: 
"и право да изискват материали " 
Чл. 14 ал. 5-НОВА: 
"Националният съвет за радио и телевизия може да изисква от радио- и 
телевизионните оператори материали, както и да прави проверки на 
място, свързани с осъществяването на контрола по спазването на този 
закон". 
Чл. 24 ал.З-НОВА: 
"Професионални и творчески организации, асоциации на радио- и 
телевизионните разпространители, университети, асоциации на 
независими продуценти могат да издигат кандидатурите за членове на 
НСРТ". 
Чл. 30 ал. НОВА. 
"Членовете на НСРТ до две години след приключване на мандата не 
могат да придобиват акции в лицензирани от НСРТ радио- и 

2 



телевизионни оператори, а до шест месеца след напускане на НСРТ не 
могат да работят в управителни съвети на тези оператори". 
Чл. 32 ал. 1 т. 8 - да се запази. 
Чл. 32 ал. 1 т. 9 - отпада второто изречение 
Чл. 32 ал. 1 т. 10 - изменя се, както следва: 
"Установява нарушения на нормативните актове при осъществяване на 
радио- и телевизионна дейност и издава наказателни постановления". 
Чл. 32 ал. 1 т. 13- НОВА: 
"осъществява секторна политика в областта на електронните медии 
съвместно с ДКД". 
Чл. 32 ал. - НОВА (без доц. Лозанов): 
"НСРТ дава задължителни указания по тълкуването, спазването и 
прилагането на закона". 
Чл. 33 - изменя се, както следва: 
"НСРТ осъществява надзор върху дейността на радио- и телевизионните 
оператори и относно: 

1. отразяването на изборите на държавни органи и на органи на 
местно самоуправление; 

2. опазването на предвидените в закона тайни за радио- и 
телевизионна дейност; 

3. информацията и решенията на правораздавателните и другите 
държавни органи в предвидените от закона случаи; 

4. защита на правата на потребителите; 
5. техническите качества на предаванията и програмите; 

Чл. 39 ал. 1 - след думата "решения" се добавя: 
"и актуални статии по проблеми на аудиовизуалната култура". 
Чл. 42 ал. 2 - ще се обсъди допълнително 
Чл. 49 ал. 1 - отпада думата "регионални" 
Чл. 49 ал.-НОВА: 
"БНТ създава ежедневни специализирани програми за глухонеми, както 
и ежеседмични предавания за проблемите на инвалидите". 
Чл. 55 ал. 1 - се изменя, както следва: 
"Органи на управление на Българското национално радио са: 

1. управителният съвет на БНР; 
2. генералният директор на БНР". 
3. програмният съвет на БНР; 

Чл. 55 ал. 2 - се изменя, както следва: 
"Органи на управление на Българската национална телевизия са: 

1. управителният съвет на БНТ; 
2. генералният директор на БНТ". 
3. програмният съвет на БНТ; 

Чл. 55 ал.З-НОВА: 
"Към БНР и БНТ се създават 9-членни програмни съвети. За членове на 
програмните съвети могат да бъдат избирани лица, които са в 
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трудовоправни отношения с БНР и БНТ и на паритетна основа -
външни специалисти във всички области на радио- и телевизионното 
творчество. Директорите на програми са по право членове на 
програмните съвети"; 
Чл. 55 ал.4-НОВА. 
"Редът и условията за избиране на програмни съвети, както и техните 
функции, се определят във вътрешните устройствени актове на БНР и 
БНТ, които се утвърждават от НСРТ". 
Чл. 56 - се изменя, както следва: 
"Генералните директори на БНР и БНТ и членовете на управителните 
съвети осъществяват своята дейност на основание на трудови договори, 
с които им се възлага управлението". 
Чл. 62 т. 4 - след думата "журналисти" се добавя: 
"и следи те да имат съответно образование и квалификация". 
Чл. 67 - се изменя, както следва: 
"Мандатите на генералните директори на БНР и БНТ, съответно на 
членовете на управителните съвети на БНР и БНТ, се прекратяват 
предсрочно:" 
Чл. 67 т. 2: се изменя, както следва: 
"ако се установи, че извършва или допуска извършването от други лица 
на груби нарушения на разпоредбите на този закон." 
Чл. 68 т. 1 - се изменя, както следва: 
"утвърждава програмната политика с управителните съвети на БНР, 
съответно на БНТ". 
Чл. 71 т. 2- след думите "Радио и телевизия"се поставя запетая и се 
добавя: 
"като една трета от тях да се използва целево за подпомагане на 
филмопроизводството, копродукции с НФЦ". 

Националният съвет за радио и телевизия реши да продължи работата 

на 21 март 2000 год. от 13.00 часа. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Националният съвет за радио и телевизия реши да продължат 

проверките по чл. 105, ал. 4, т. 1-9 и в тази връзка отложи насрочените 

за 23 и 24 април 2000 год. срещи с телевизионни оператори. 
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ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка 

от Борислав Шабански вх. № 18-02-18 относно представен списък на 

региони за разпространение на програмата на "Юниън телевижън" АД с 

три седмици закъснение и постъпила информация от управителя на 

радио "Седем дни" ЕООД за промяна в собственика на капитала на 

посоченото юридическо лице и по смисъла на чл. 105 стават идентични 

с документите на телевизия "Седем дни" АД. 

По повод докладна записка от Наталия Генова вх. № 18-05-03, 

Националният съвет за радио и телевизия реши за нуждите на Съвета да 

бъдат закупени "Правен пътеводител към аудиовизуалните медии в 

Европа" и "Статистически годишник на Европейската обсерватория по 

аудиовизия към Съвета на Европа". 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка 

от Наталия Генова с вх. № 18-05-04 относно предложение за участие в 

курсове в областта на аудиовизуалните медии от Уестминстърския 

университет, но поради ограничени финансови възможности Съветът 

няма да може да се възползва от предложението. 

По предложение на Оли Груева - началник сектор "Информационно 

обслужване и международна дейност", Националният съвет за радио и 

телевизия реши да организира семинар за всички кабелни и ефирни 

оператори с участието на експерти от чужбина на тема "Съвременни 

тенденции в медийното регулиране и глобализацията на визуалния 

процес; синхронизация на съществуващия ЗРТ в съответствие с 

Европейското медийно законодателство". (Докладната от г-жа Груева е 

приложена към протокола.) 

Край на заседанието 14.30 часа. 
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Следващо заседание насрочено за 21.03.2000 год. от 13.00 ч. 

Приложени документи към протокол № 14 от 20.03.2000 год.: 

1. Докладна записка от Оли Глуева, н-к отдел "Информационно 

обслужване и международна дейност". 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: 

Д. Коруджиев: 

Доц. Г. Лозанов: 

Ив. Петров: 

Й. Сърчаджиев: 

4к 
Св. Божилова: 7С 

Ал. Томов 

Председател 

Ив. Драганов 

Секретар 
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