
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 29 

 
от редовно заседание, състояло се на 15.05.2000 г. 

 
ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Александър Иванов, Валентина Радинска, 
доц. Георги Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Ивайло Петров,  Йосиф 
Сърчаджиев, Светлана Божилова.  
 
ОТСЪСТВАЛИ: -  няма 

    
ДНЕВЕН РЕД: 
 
1. Касетата от предаването “Неделя 150” – БНР; 
2. “Ринг СВ” АД – документите на г-жа Лиляна Попова и на г-н Валентин Михов, 

постъпили в НСРТ; 
3. Наредбата и мотивите за провеждане на конкурс за издаване на лицензия за 

радио- и телевизионна дейност; 
4.  Лицензии – докладва Борислав Шабански; 
5. Разни. 
 
 
Начало на заседанието 11.20 ч., водено от Александър Томов – председател на 
Националния съвет за радио и телевизия.  
 
ПО ТОЧКА ”ПЪРВА”: 
 
По покана на г-н Томов на разискванията по първа и втора точка присъства и доц. 
Нели Огнянова в качеството й на правен консултант. 
Точката в дневния ред е включена по предложение на г-н Томов, който смята, че 
Националният съвет за радио и телевизия е длъжен да вземе отношение след като по 
БНР е излъчен призив за насилие. Националното радио не бива да излъчва послания, 
които внушават нетърпимост между гражданите – чл. 10, ал. 5 на ЗРТ. 
Националният съвет за радио и телевизия изслуша запис на предаването “Неделя 
150”, излъчено по БНР на 7 май 2000 год. с водеща Лили Маринкова и гост поета 
Румен Леонидов. 
Според г-н Петров редакторката има вина, тъй като в пресата е имало отпечатано 
интервю с Румен Леонидов и тя е знаела предварително какво ще каже той. 
Г-жа Радинска цитира Франко: “Поетите са луди и не трябва да им се обръща 
внимание” като аргумент за това, че не вижда особена сериозност в думите на 
Леонидов. 
Г-н Сърчаджиев смята, че изказването на Леонидов е грубо, а водещата е трябвало 
да осигури и друга гледна точка. 
Доц. Лозанов изрази мнение, че изказването на Леонидов е неприемливо и на него 
му е чужд този социален възглед. В призива му, обаче няма реална заплаха. Така 
един поет изразява радикално своето политическо разочарование. Становището 
трябва да съдържа три основни момента – Съветът не одобрява такива изявления; 
няма нарушение на ЗРТ; казусът се решава на друга плоскост, от гледна точка на 
професионални стандарти. 
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Г-н Иванов изрази съгласие с доц. Лозанов, че ползваната фразеология в толкова 
популярно предаване е недопустима, но няма конкретно нарушение на закона. Би 
подкрепил становище на Съвета, в смисъл, че изяви от този род по националната 
медиа са недопустими.  
Г-н Драганов припомни, че преди време подобни изяви са имали настоящи 
политически фигури като Жорж Ганчев и Красимир Премянов. Това е въпрос, който 
би трябвало да се разисква в професионалните сфери. 
Според доц. Огнянова има основание за морално осъждане на Румен Леонидов, но 
не и за констатиране на закононарушение от страна на БНР. Правомощията на 
Съвета се отнасят до поведението на водещата, а не на поканените. Още повече, че 
Съветът вече има подобна практика с радио и телевизия “Седем дни”. Това е въпрос, 
който трябва да се изнесе в професионалните структури и да се гледа обобщено, по 
принцип за поведението на медиите в по-сложни ситуации. 
Г-жа Божилова се присъедини към мнението на доц. Огнянова и доц. Лозанов и 
подчерта, че ЗРТ и чл. 10 от Европейската конвенция за правата на човека гарантира 
правото на свободно изразяване и отстояване на мнение, но критичност с повече 
толерантност към всички граждани. 
Националният съвет за радио и телевизия възложи на доц. Лозанов да изготви 
проект за становище, което ще се приеме на следващо заседание – 16 май 2000 год.  
 
ПО ТОЧКА ”ВТОРА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия обсъди публичните обвинения, че 
Светлана Божилова е направила изявление по БНТ за отказан лиценз на "Ринг СВ" 
АД и по този начин се е създала реална опасност да не се излъчи дербито "Левски - 
ЦСКА" по БНТ.  
Г-н Томов поясни, че по този повод са му се обадили от “Ринг СВ” и той е казал, че 
няма такова решение на Съвета и след неговата намеса в късните новини по БНТ са 
направили уточнение. Информациите, стигнали до медиите за отказ на лиценз и за 
пораждане на социално напрежение от факта, че "Ринг плюс" няма да допусне 
излъчването на футболната среща "Левски - ЦСКА", не са свързани с негови 
изявления. Според него срещу НСРТ има атака, но не знае защо и от къде идва. 
Остава с впечатлението, че Иванов е бил прав, казвайки, че не бива да се бърза със 
становище, а трябва да се изслушат всички страни, да се проверят всички документи 
и чак тогава да се вземе окончателно решение.  
 
Г-жа Божилова смята, че се прави некоректна инсинуация с нейното име и поясни, 
че на кръглата маса, организирана от НСРТ на 12 май т.г., във връзка с 
лицензирането по чл. 105, ал. 4, т. 7 от ЗРТ и отразена от БТА е казала: "Кандидатът 
за национална спортна телевизия "Ринг СВ" не получава лиценз засега. Както и 
други оператори, "Ринг СВ" АД не са привели документите си в съответствие с чл. 
105 от ЗРТ." Освен това, вън от всякакви изявления, трябва да се знае, че 
Българската национална телевизия според договора си с УФА - Р.С.А. (Хамбург) 
притежава изключителните права върху републиканското футболно първенство и по 
никакъв начин лицензирането на "Ринг плюс" не може да се обвързва със значимото 
спортно събитие, излъчвано по БНТ. Заплахите на Михов, че ще забрани 
излъчването на дербито са спекулация вероятно целяща спиране на проверката.     
Всички знаят, че договорите не са окомплектовани и това е потвърдено и от БНТ. 
Нито в телевизията, нито в Съвета са постъпили документи, удостоверяващи права 
върху значими спортни събития. Тя настоява със съдействието на немските 
представители в Постоянния комитет по трансгранична телевизия, бъдат официално 
удостоверени документите за правата на “UFA R.S.A – Хамбург”, която ги е 
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прехвърлила през декември 1998 год. на “S.V. – R.S.A – България” ООД. На 
пресконференцията, дадена от “Ринг СВ” са направени констатации, които съвпадат 
с тезите на Иванов. Според нея става дума за силни икономически и корпоративни 
интереси и ще поиска Сметната палата да направи проверка по всички договори. 
 
Доц. Огнянова смята, че членовете на Съвета нямат право да влизат в 
нерегламентирани отношения с кандидати за лицензии или субекти на проверка от 
страна на Съвета, както самият Томов е изисквал от членовете на съвета по други 
поводи,  а в случая самият той съобщава на Съвета, че поддържа такива с Михов.  
На нея също са се обаждали и тя е отговаряла: “не коментирам”, в същото време те 
всички коментират в частни разговори с оператори, кандидати и медии. 
 
Г-н Коруджиев каза, че има право на своя собствена позиция и смята, че няма 
закононарушение. Той не е давал интервюта и не приема тези инсинуации. Говорил 
е с Живко Иванов, който го е уверил, че няма нищо общо с публикациите. 
  
Г-н Иванов припомни, че по настояване на доц. Огнянова са бързали да излязат със 
становище, докато той е искал проверка на всички документи и комплексен анализ. 
Съветът е излязъл с една спорна теза и прибързано становище, в резултат на което 
се появяват и тези изявления. Съветът да изиска документацията, която Божилова 
смята за необходима и да се даде за анализ на външни експерти. По негово мнение 
нещата в момента са много спорни и е против едно междинно становище. Грешката, 
която допускат е, че анонсират нещата в пресата без да е приключила проверката 
както и да не се обявяват имената на експертите, работили по нея. Предлага след 
като получат всички документи да вземат мнението на външни специалисти и чак 
тогава да решават. 
 
Доц. Огнянова възрази, че Иванов я поставя в основата на становището, след като 
Съветът го е приел с голямо мнозинсто, а тя няма право на глас. Тя само е насочила 
вниманието им към безспорните факти. Лиляна Попова също е казала, че има 
драстично нарушение на вътрешните правила в БНТ. Факт е, че са сключени 
договори, без да е представена легитимация за притежаване на права, защото според 
нея те нямат такива. Дори да ги имат, към датата на договорите те не са 
представени. Тези факти е видяла и г-жа Божилова и търси обяснение. Доц. 
Огнянова подчерта, че няма доверие на всички присъстващи, иначе би изнесла и 
други факти. 
 
Г-жа Божилова предложи на г-н Коруджиев, след като е близък с тях, да поиска 
липсващите документи по приятелски. Те твърдят, че имат някакви права, но не 
представят доказателства. 
  
Г-н Иванов се обърна към г-жа Божилова да представи всички, факти с които 
разполага. Тя говори за инсинуации, но също ги прави. Начина, по който говори е 
недопустим и неколегиален 
 
Според доц. Лозанов е важен факта, че в медиите никъде досега не се прави връзка 
между “Ринг СВ” от една страна и Иванов и Коруджиев, а за сметка на това се 
появяват голословни обвинения срещу Съвета и подозрения за връзките на членове 
на Съвета с бъдещия национален частен оператор. Въпреки поканата към всички 
членове на Съвета да се разграничат от тази теза, само четирима от тях са възразили 
в своя декларация - той, Драганов, Божилова и Радинска.  
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Г-н Драганов прочете паметна записка от Радомир Чолаков, изпратена до Лиляна 
Попова относно статута на взаимоотношенията между БНТ и УФА, документът е 
приложен към протокола. 
 
Националният съвет за радио и телевизия реши да се обърне към Държавен 
финансов контрол за извършване на тематична ревизия  и към Сметна палата за 
финансова ревизия на външните спортни предавания в БНТ.  
 
ПО ТОЧКА “ТРЕТА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия прие мотивите към проекта за Наредба за 
реда и условията за провеждане на конкурс за издаване на лицензии за създаване и 
предоставяне за разпространение на радио- и телевизионна програма, изготвени от 
г-н Иванов. Мотивите и проекта за наредба са приложени към протокола. 
 
ПО ТОЧКА “ЧЕТВЪРТА”: 
 
Отложена за следващо заседание. 
 
ПО ТОЧКА “ПЕТА”: 
 
Г-н Томов информира Съвета, че ще отсъства до края на седмицата и г-н Драганов 
ще го замества. 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с писмо вх. № 03-04-12 от 
Българска федерация по водомоторен спорт относно излъчване по БНТ – пряко и на 
запис – всички четиринадесет кръга от Световния шампионат Формула – 1 за 
свръхмощни лодки и отказа на БНТ да излъчва пряко осмия кръг на шампионата, на 
който България е домакин. (Писмото е приложено към протокола.) 
 
Националният съвет за радио и телевизия реши да поиска от БНТ мотивите, с които 
отказва да излъчи пряко Шампионата Формула – 1 на вода, където България е 
домакин на осмия кръг. 
 
По повод поканата от ABBRO за участие в годишна среща ABBRO`2000, г-н Томов 
предложи като представители на Националния съвет за радио и телевизия в нея да 
вземат участие г-н Драганов, доц. Лозанов и г-жа Божилова. (Поканата е приложена 
към протокола.) 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с подписка относно връщането 
на Милена Милотинова на екран – вх. № 03-04-15. 
 
Националният съвет за радио и телевизия разгледа молба с вх. № 03-04-14 относно 
“право на отговор” и ще предприеме необходимите мерки, след получаване на отказ. 
 
По повод докладна записка с вх. № 18-03-35 от Дора Бацалова, г-н Томов 
информира Съвета, че е провел среща с г-н Владимир Танев, програмен директор на 
“Дарик радио” по товдигнатите проблеми. 
В тази връзка г-н Драганов е разпоредил при връчване на актове да присъства 
юрист, двама свидетели и при нужда да се прави запис. 
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Националният съвет за радио и телевизия прие предложението на доц. Лозанов, 
задачи  на експерти от отдел “Мониторинг” да се възлагат по време на редовните 
седмични срещи, устно или писмено на база решение на Съвета. 
 
Г-н Иванов предложи да бъде прекратен договора на юриста Здравко Славчев за 
некоректно и грубо отношение към член на Съвета. 
След проведените дебати Националният съвет за радио и телевизия реши да обсъди 
комплексно работата на Здравко Славчев след изтичане на тримесечния изпитателен 
срок. На заседание Съветът ще обсъди и приеме принципна кадрова политика. 
 
Г-н Драганов предложи заседанията да се провеждат публично в присъствието на 
представители на независими неправителствени организации. 
Г-жа Божилова и доц. Лозанов го подкрепиха.  
 
Край на заседанието 15.00 часа. 
Следващо заседание насрочено за 16.05.2000 год. от 11.00 ч.  
Приложени документи към протокол № 29 от 15.05.2000 год.  
1. Паметна записка от Радомир Чолаков до Лиляна Попова; 
2. Мотиви и проект за наредба по чл. 116 на ЗРТ; 
3. Писмо с вх. № 03-04-12 от БФ по водомоторен спорт; 
4. Покана от ABBRO за участие в годишната им среща. 
 
ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 
 

Ал. Иванов:  В. Радинска:  
 . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . .  
Доц. Г. Лозанов:  Д. Коруджиев:  
 . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . .  
Ив. Петров:  Й. Сърчаджиев:  
 . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . .  
Св. Божилова:    
 . . . . . . . . . . . . . .    
    
Ал. Томов  Ив. Драганов  
 . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . .  
 Председател  Секретар 

 


