
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 17 

от редовно заседание, състояло се на 27.03.2000 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Александър Иванов, Валентина 

Радинска, доц. Георги Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, 

Ивайло Петров, Йосиф Сърчаджиев. 

ОТСЪСТВАЛИ: - Светлана Божилова 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Доклад от г-н Коруджиев за хода на проверките по чл. 105 от ЗРТ; 

2. Докладна от Борислав Шабански; 

3. Докладна от Анета Милкова; 

4. Разни. 

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

председател на Националния съвет за радио и телевизия. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Г-н Коруджиев информира колегите си, че се е обърнал за допълнителна 

информация по смисъла на чл. 105, ал. 4 за кандидатите за издаване на 

лицензия за национално разпространение на телевизионна програма от 

Дирекция "Застрахователен надзор", Дирекция "Бюро за финансово 



разузнаване" и Главно управление "Данъчна администрация" при 

Министерство на финансите и от Министерство на вътрешните работи, 

от където очаква отговори. 

Според г-н Иванов има два варианта, които трябва да обсъдят - НСРТ 

решава на формално основание да издаде отказ на кандидатите, 

неизправни по отношение изискванията на чл. 105 от ЗРТ или дава срок 

от два месеца на тези кандидати да приведат документите си в 

съответствие със закона като представят необходимите доказателства за 

това. Вторият вариант би взривил Съвета. Той предаде становището на 

г-жа Божилова, че тя не желае да участва в един процес, който има за 

цел спирането на действащи телевизии, намерили място в медийното 

пространство. 

Доц. Лозанов смята, че има и друга възможност, която им се предоставя 

от експертното тълкуване на ЗРТ и смисъла, който влагат в "рекламна 

дейност". 

Г-н Драганов смята, че Съветът първо трябва да реши на какво 

основание ще стъпи - на формалното българско правораздаване или на 

реалното състояние в момента. Той не би се ангажирал с дейност като 

намеса на пазара, сред като няма политическа воля за това и подкрепя 

доц. Лозанов. 

• Националният съвет за радио и телевизия прие предложението на г-н 

Томов и реши да проведе срещи с кандидатите както следва: 

6 април 2000 год. - от 11.00 ч. 

1. Нова телевизия 

2. "Крида Арт" 

3. "Делта" 

4. "Евроком" 

5. "Александра Ти Ви" 

6. "Центрум груп - филм" 

7 април 2000 год. от 11.00 ч. 

1. Телевизия "Седем дни" 

2. "България ТВ" 

3. Телевизия ММ 

4. "Верея кабел" 

5. "Демо" 

6. "Юниън телевижън" 



ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка 

от Борислав Шабански относно състоянието на документите на 

кандидати за издаване на лицензия за осъществяване на телевизионна 

дейност, получени от ДКД през последния месец. (Докладната е 

приложена към протокола.) 

Националният съвет за радио и телевизия възложи на доц. Лозанов и 

Борислав Шабански, според приетата от Съвета практика, по тяхна 

преценка да уведомят и евентуално да проведат срещи, за да имат 

възможност тези оператори да отстранят констатираните пропуски в 

документите им. 

• 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. Община Сливен вх. № в Д К Д 04-09-2441 - кандидат за обществен 

радиооператор, регионален обхват - Сливенска област, универсален 

/политематичен/ профил; 

2. Община Каварна вх. № в Д К Д 04-09-2899 - кандидат за обществен 

радиооператор, местен обхват - гр. Каварна, с. Българево, с. Вранино, с. Белгун 

/община Каварна/, универсален /политематичен/ профил; 

3. "БАЦ" Е О О Д вх. № в Д К Д 04-09-1886 - кандидат за телевизионен търговски 

оператор, местен обхват - г р . Петрич, универсален /политематичен/ профил; 

4 "ЕЙ ЕС Е М Интернешънъл" ООД вх. № в Д К Д 04-09-2867 - кандидат за 

телевизионен търговски оператор, местен обхват - с. Забърдо /община 

Чепеларе/, с. Нареченски минерални бани /община Асеновград/, специализиран 

профил: филмово-музикален; 
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5. СД "Сатурн - КУСИНИКОВ И Иванов и с-ие" вх. № № в Д К Д 04-09-1768. 1770. 

1771 и 1772 - кандидат за телевизионен търговски оператор, местен обхват - гр. 

Летница /област Ловешка/, гр. Каменен /област Плевенска/, специализиран 

профил: музикално-информационен; 

6. СД "Стоян и Милена Иванови и с-ие" вх. № № в Д К Д 04-09-1766 и 1773 -

кандидат за телевизионен търговски оператор, местен обхват - гр. Вълчедръм 

/област Монтанска/ , с. Зафирово /област Монтанска/ , гр. Криводол /област 

Врачанска/, с. Мирково /област Софийска/ , специализиран профил: 

информационно-музикален; 

7. "М С А Т " АД вх. № в Д К Д 04-09-1777 - кандидат за телевизионен търговски 

оператор, местен обхват - гр. Варна, специализиран профил: филмово-

информационен; 

8. "ЮНИ" Е О О Д вх. № № в Д К Д 04-09-1877 и 1878- кандидат за телевизионен 

търговски оператор, местен обхват - с. Чепинци /община Рудозем/ и гр. Рудозем 

/област Смолянска/ , специализиран профил: информационно-музикален; 

9. "Рекординг" О О Д вх. № в Д К Д 04-09-1734 - кандидат за телевизионен 

търговски оператор, регионален обхват - Хасковска област и Старозагорска 

област, универсален /политематичен/ профил; 

10. "Радио Милена" Е О О Д вх. № в Д К Д 04-09-1811 - кандидат за търговски 

радиооператор, местен обхват - община Поморие, специализиран профил: 

информационно-музикален. 

Националният съвет за радио и телевизия разгледа молба от И. Петров -

управител на КСТ - Разград за разширяване на лицензията, постъпила в 

Съвета с вх. № 08-01-59 / 02.03.2000 год. и възложи на Борислав 

Шабански да провери обстоятелствата и да докладва на Съвета. 

• Националният съвет за радио и телевизия разгледа мотивирано 

искане от Гергана Даковска - управител на "ТВ - 2" ООД, постъпило 

в Съвета с вх. № 06-01-14 / 02.03.2000 год. за изменение на 

Условията на Лицензия за телевизионна дейност № 321-00002 от 

17.02.2000 год., издадена на "ТВ - 2" ООД за създаване и 

предоставяне за разпространение чрез наземно радиоразпръскване на 

програма, насочена към национална аудитория (национален обхват), 

в частта "Начин на разпространение на програмата". 
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Като взе предвид, че искането е направено в съответствие с процедурата 

за изменение на лицензията по т. 12.1.1. от Условията на лицензията и 

прецени мотивите на искането, на основание чл.115 от ЗРТ във връзка с 

чл.32, ал.1, т.9, Националният съвет за радио и телевизия единодушно 

реши: 

1. Да се измени точка 4 - "Начин на разпространение на програмата" на 

лицензия за телевизионна дейност № 321 - 00002 от 17.02.2000 год., 

издадена на "ТВ - 2" ООД, като след думата "радиоразпръскване"в края 

на изречението се добавят запетая и думите "чрез сателит и кабел". 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка 

от Анета Милкова относно дейността на отдел "Мониторинг" за периода 

10.03. - 23.03.2000 год. (Докладната е приложена към протокола.) 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с писмо вх. № ОБ-

ОЗ-16 от Дружество на журналистите в Габрово относно дейността на 

"Габрово Кабел" и реши да бъде предадено в отдел "Мониторинг" за 

проверка по случая и становище. 

Справката, изпратена от МУЗИКАУТОР, да бъде предадена на Петя 

Захариева - юрист за мнение. 

Националният съвет за радио и телевизия прие за сведение писмо от 

Валентин Рангелов - управител на "Центрум Груп - Филм", относно 

публикация във вестник "168 часа". 

За сведение бе прието и копие на писмо, изпратено до БНТ от Живко 

Желев, управител на "Канал Ком". 
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Край на заседанието 12.45 часа. 

Следващо заседание насрочено за 03.04.2000 год. от 11.00 ч. 

Приложени документи към протокол № 17 от 27.03.2000 год.: 

1. Докладна записка от Борислав Шабански с вх. № 18-02-21: 

2. Докладна записка от Анета Милкова. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: 

Доц. Г. Лозанов: 

Ив. Петров: 1г\ 

В. Радинска: 

Д. Коруджиев: 

Й. Сърчаджиев: 

Св. Божилова: Отсъства 

Ал. Томов Ив. Драганов 

Председател Секретар 
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