
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 2 0 

от редовно заседание, състояло се на 10.04.2000 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Александър Иванов, Валентина 

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

Йосиф Сърчаджиев, Светлана Божилова. 

ОТСЪСТВАЛИ: - Ивайло Петров 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане на проведените срещи с телевизионни оператори по 

изпълнението на изискванията на чл. 105, ал. 4 на ЗРТ; 

2. Доклад от г-н Иванов за проведения конкурс за юристи; 

3. Доклад на г-н Иванов по проекта за наредба по чл. 116 на ЗРТ; 

4. Обсъждане предложението на ДКД за предоставяне на работни 

помещения за Съвета; 

5. Разни. 

Начало на заседанието 11.20 ч., водено от Александър Томов -

председател на Националния съвет за радио и телевизия. 

Извън дневния ред г-н Коруджиев се обърна към г-н Драганов и г-жа 

Божилова с бележка относно техни интервюта, които той класифицира 

като истерични атаки срещу БНТ и в частност генералния й директор. 



Отправените обвинения са неоснователни, пречат на работата и 

създават напрежение. 

Г-жа Божилова поясни, че работи с професионални категории, а НСРТ 

като регулаторен орган има право да получава информация от 

обществените медии. Никъде в интервютата й няма отправени 

обвинения или атаки срещу БНТ. Тя ще продължи, на основание чл. 75 

и чл. 78 от ЗРТ, да изисква списъка на външните продуценти, както и 

годишни отчети от БНТ и БНР. Външните продуценти не се съобразяват 

с изискванията за лоялна конкуренция, а освен това оказват влияние 

върху съдържанието на програмата и по този начин употребяват 

медиите. В писмен вид ще представи мотивировката на позицията си. 

Г-н Томов помоли да се въздържат от емоционалност и интервюта, 

създаващи впечатление в обществото за война между НСРТ и БНТ. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Г-н Иванов предложи процедурата по издаване на лицензни да бъде 

прекратена до приемане на промени в ЗРТ. При положение, че 

законодателят не приеме такива корекции на ЗРТ, то значи, че липсва 

политическа воля и НСРТ трябва да откаже издаване на лицензия на 

операторите, нарушили изискванията на чл. 105. В противен случай 

Съветът става закононарушител. 

Г-н Сърчаджиев изрази мнение, че според изискванията на чл. 111 от 

ЗРТ, ДКД трябва да извърши проверката. Съветът не може да поеме 

отговорността за техния пропуск и на това основание дава възможност 

на операторите да отстранят нередностите в документацията. При тази 

ситуация НСРТ ще разгледа отново документите на тези кандидати. 

Доц. Лозанов припомни, че на срещите операторите са поели 

ангажимент да представят в Съвета уверения, че са отстранени 
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обстоятелствата по смисъла на чл. 105, ал. 4 т. 7. Той смята, че НСРТ 

трябва да се запознае с тях и след това да вземе своето решение. 

Г-н Томов каза, че ще настоява решението на Съвета за лицензиране на 

тези телевизионни оператори да бъде подписано от всички. 

НСРТ отложи разискванията по тази точка до постъпването на 

допълнителната информация. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Г-н Иванов обясни, че не е имал физическата възможност да обсъди 

кандидатите и избора с г-н Коруджиев и ще докладва на следващото 

заседание. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Проект^ за наредба по смисъла на чл. 116 на ЗРТ за реда и условията за 

провеждане на конкурс за предоставяне на лицензия за радио- и 

телевизионна дейност в условия на ограничен ресурс е приет на редовно 

заседание от 3 април 2000 и ще бъде изпратена за разглеждане от 

Министерски съвет. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

Г-н Томов даде информация относно предложението на ДКД да 

предостави на Съвета 20 работни помещения. 

НСРТ възложи на главния счетоводител да изчисли разходите за 

поддръжката на тези помещения, след което ще се обърне към 

Министерство на финансите с искане за увеличение на бюджета. 
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ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

НСРТ се запозна с докладна записка от Анета Милкова, изслуша 

допълнителните й разяснения и реши: 

- продължава процедурата по налагане на административно наказание 

на радио "Хит седем"; 

- продължава процедурата по налагане на административно наказание 

на радио "Канал Ком"; 

- актът, съставен на "Нова телевизия - Първи частен канал" АД, да 

бъде изпратен в ДКД за издаване на наказателно постановление с 

предложение за глоба в размер на 8 000 лева; 

Документацията по актът, съставен на БНТ за нарушения на ЗРТ в 

предаването "Вкусно" бе предадена на доц. Лозанов за мнение. 

НСРТ възложи на Анета Милкова съставянето на акт на БНТ по 

решение, взето на извънредно заседание на НСРТ от 7 април т.г. 

Докладната на Анета Милкова е приложена към протокола. 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с предложението 

на Анета Милкова за отмяна на административното наказание 

"последно предупреждение преди уволнение" наложено на Веска 

Никова, старши експерт в отдел "Мониторинг", мотивирайки се, че 

липсата на правилник, регламентиращ правата и задълженията на 

експертите е в основата на допуснатата от нея грешка. Докладната е 

приложена към протокола. 

Г-н Драганов каза, че ще поиска административно наказание за Анета 

Милкова, началник отдел "Мониторинг", тъй като обстоятелствата, 

довели до наказанието на Веска Никова, нямат връзка с правилника за 

работа в отдела. 
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Националният съвет за радио и телевизия разгледа актуализираните 

документи на "Сектор България" АД, които покриват програмните 

критерии и изисквания и реши да им издаде програмна лицензия за две 

програми със специализиран профил, като телевизионен оператор, 

местно разпространение чрез кабел. Докладната на Борислав Шабански 

е приложена към протокола. 

Националният съвет за радио и телевизия прие за сведение писмо с вх. 

№ 01-10-04 от Върховната касационна прокуратура относно започналата 

проверка за дейността на фирма "Кейбъл България". 

Националният съвет за радио и телевизия поиска обяснения от проф. 

Владков по повод писмо от БНТ с вх. № 03-00-11 и му възложи да 

направи допълнителна проверка на фактите. Писмото е приложено към 

протокола. 

Националният съвет за радио и телевизия прие Процедурата по 

установяване на административни нарушения и налагане на 

административни наказания по реда на Закона за радиото и телевизията, 

Закона за далекосъобщенията и Закона за административните 

нарушения и наказания като преди окончателното й утвърждаване и 

подписване от Председателя е необходимо да се допълни финалната 

част, в която да се регламентира ролята на НСРТ. Процедурата е 

приложена към протокола. 

Край на заседанието 13.20 часа. 

Следващо заседание насрочено за 11.04.2000 год. от 11.00 ч. 

Приложени документи към протокол № 20 от 10.04.2000 год.: 

5 



1. Докладна записка от Анета Милкова с вх. № 18-03-16; 

2. Докладна записка от Анета Милкова с вх. № 18-03-17; 

3. Докладна записка от Борислав Шабански с вх. № 18-02-23; 

4. Писмо с вх. № 03-00-11 от БНТ; 

5. Писмо с вх. № 01-10-04 от Върховна касационна прокуратура; 

6. Процедура по установяване на административни нарушения и 

налагане на санкции по реда на ЗРТ, ЗД и ЗАНН. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: В. Радинска: 

Д. Коруджиев: 

Ив. Петров: Отсъства Й. Сърчаджиев: 

Св. Божилова: 

Ал. Томов Ив. Драганов 

Председател 
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