
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 33 

 
от редовно заседание, състояло се на 18.04.2001 г. 

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

 
ДНЕВЕН РЕД: 
 
1. Гласуване оставката на члена на НСРТ г-жа Светлана Божилова по предложение 

на и.д. Александър Томов; 
2. Обсъждане на кандидатите за лиценз за радиодейност за регион Пловдив; 
3. Фонд “Радио и телевизия” – докладва Дончо Папазов; 
4. Разни. 
 
Начало на заседанието 11.10 ч., водено от Александър Томов и протоколист 
Снежана Милева. 
 
Забележка: Предвид закъснението на г-жа Божилова, Националният съвет за радио и 
телевизия реши да размени местата на точките от дневния ред. 
 
ПО ТОЧКА ”ПЪРВА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладни записки вх. № 18-
02-27 и 18-02-28 от Борислав Шабански относно кандидати за издаване на 
програмна лицензия за осъществяване на радиодейност, за които са констатирани 
обстоятелства по смисъла на чл. 105, ал. 4, т. 7 и т. 10 на ЗРТ. 
 Националният съвет за радио и телевизия, изхождайки от ангажимента си да 
защитава интересите на обществото, визирани в чл. 20 на ЗРТ реши, че 
еднолични търговци и юридически лица, получили отказ от НСРТ за издаване на 
програмна лицензия за осъществяване на радио- и телевизионна дейност по 
смисъла на ЗРТ за разпространение на програмата в определен регион, но имащи 
лицензия за разпространение на програма в други региони, могат да 
кандидатстват за издаване  на лицензия, но само за разпространение на 
програмата в  региони, за които нямат издаден отказ през последната година, 
предхождаща кандидатстването по смисъла на чл. 105, ал. 4, т. 10 от ЗРТ.  

Националният съвет за радио и телевизия ще се обърне към доц. Нели Огнянова с 
молба за консултация и правна формулировка на това решение. 
 
 
Националният съвет за радио и телевизия разгледа и обсъди документите на 
кандидатите за издаване на програмна лицензия по смисъла на Закона за радиото и 
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телевизията за осъществяване на радиодейност с местно разпространение на 
програмата по наземен път на територията на  град Пловдив. 
Към заявленията са приложени всички изискуеми от чл. 111 на ЗРТ документи, като 
проверката за редовност е осъществена от упълномощено лице на Държавната 
комисия по далекосъобщения по реда на чл. 112 на ЗРТ. 
Националният съвет за радио и телевизия след проведените проверки и след 
обсъждане, ръководейки се от приетите на редовно заседание от 26 февруари 2001 
год. и публично оповестени в бр. 1 - 2 от 2001 г. на Бюлетина на НСРТ “Програмни 
критерии при лицензиране на регионални ефирни радиооператори” и като взе 
предвид цялостното представяне установи, че отговарят на изискванията и имат 
готовност за създаване и предоставяне за местно разпространение на 
радиопрограма, покриваща територията на град  ПЛОВДИВ следните кандидати: 
 
1. “Нет ФМ” ООД вх. № в ДКД 04-13-2130 за програма “Радио Нет ФМ”; 
2. “Радио Свят” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-1915 за програма “Радио Плюс”; 
3. “Радио Скиптър” ООД вх. № в ДКД 04-13-2085 за програма “Радио Скиптър”; 
4. ЕТ “Катра Рекърдс – Калоян Трачев вх. № в ДКД 04-13-1945 за програма “Радио 

Катра ФМ”; 
5. “Мила ФМ” ООД вх. № в ДКД 04-13-2004 за програма “Радио Мила”; 
6. “Радио Браво” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-2035 за програма “Радио Браво”; 
7. “Ритмо Пловдив” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-1999 за програма “Радио Ритмо”; 
 
На този етап от разглеждането НЕ отговарят на изискванията и нямат 
готовност за създаване и предоставяне за местно разпространение на 
радиопрограма, покриваща територията на град  ПЛОВДИВ следните кандидати: 
 
1. “Галакси 1” ООД вх. № в ДКД 04-13-1809; 
2. “Радио Контакт България” ЕООД с вх. № в ДКД 01-13-1888; 
3. “Орфей Медиа ФМ” ООД вх. № в ДКД 04-13-1949; 
4. “Гларус Р” ООД вх. № в ДКД 04-13-1983; 
5. ЕТ “Славина Дес – Гено Бахчевански” вх. № в ДКД 04-13-1994; 
6. “Дикоф” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-2055; 
7. “Форте” ООД вх. № в ДКД 04-13-2021; 
8. “Радио Звезда” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-2074. 
 
 Националният съвет за радио и телевизия  ще вземе окончателно решение по 
заявленията на кандидати за издаване на програмна лицензия за осъществяване 
на радиодейност с наземно местно разпространение на програмата на 
територията на град Пловдив на следващо заседание.  

 
Националният съвет за радио и телевизия разгледа и обсъди документите на 
кандидати, постъпили до този момент, за издаване на програмна лицензия по 
смисъла на Закона за радиото и телевизията за осъществяване на радиодейност с 
местно разпространение на програмата по наземен път на територията на  град 
София. 
Към заявленията са приложени всички изискуеми от чл. 111 на ЗРТ документи, като 
проверката за редовност е осъществена от упълномощено лице на Държавната 
комисия по далекосъобщения по реда на чл. 112 на ЗРТ. 
Националният съвет за радио и телевизия след проведените проверки и след 
обсъждането, проведено на редовно заседание от 9 април 2001 год., ръководейки се 
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от приетите на редовно заседание от 26 февруари 2001 год. и публично оповестени в 
бр. 1 - 2 от 2001 г. на Бюлетина на НСРТ “Програмни критерии при лицензиране на 
регионални ефирни радиооператори” и като взе предвид цялостното представяне 
установи, че отговарят на изискванията и имат готовност за създаване и 
предоставяне за местно разпространение на радиопрограма, покриваща територията 
на град  СОФИЯ следните кандидати: 
 
1. “Радио Скиптър” ООД, с вх. № в ДКД 04-13-2084 за програма “Радио 

Скиптър”; 
2. “Орфей медиа ФМ” ООД, с вх. № в ДКД 04-13-1948 за програма “Радио ФЕМ 

ФМ”; 
3. “Радио Контакт България” ЕООД, с вх. № в ДКД 04-13-1890 за програма “Радио 

Контакт”; 
4. “Радио Свят” ЕООД, вх. № в ДКД 04-13-1921 за програма “Радио Плюс”; 
5. “Канал Ком БГ” ООД вх. № в ДКД 04-13-2754 за програма “Радио Канал Ком”. 
 
На този етап от разглеждането Не отговарят на изискванията и нямат 
готовност за създаване и предоставяне за местно разпространение на 
радиопрограма, покриваща територията на  град  СОФИЯ на следните заявители: 
 
1. “Супер 7” ЕООД,  с вх. № в ДКД 04-13-1805; 
2.  “Галакси 1” ООД с вх. № в ДКД 04-13-1810”; 
3. ЕТ “Радио Катра рекърдс – Калоян Трачев” с вх. № в ДКД 04-13-1947; 
4. “Нет ФМ” ООД вх. № в ДКД 04-13-2129; 
5. “Радио Звезда” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-2072. 
6. “Форте” ООД вх. № в ДКД 04-13-2022; 
7. “Радио Браво” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-2033 
8. “Радио Вива Алтернатива” вх. № в ДКД 04-13-2061. 
 
 Националният съвет за радио и телевизия  ще вземе окончателно решение по 
заявленията на кандидати за издаване на програмна лицензия за осъществяване 
на радиодейност с наземно местно разпространение на програмата на 
територията на град  София на следващо заседание. 

 
Националният съвет за радио и телевизия разгледа и обсъди документите на 
кандидати, постъпили до този момент, за издаване на програмна лицензия по 
смисъла на Закона за радиото и телевизията за осъществяване на радиодейност с 
местно разпространение на програмата по наземен път на територията на  град 
ВАРНА. 
Към заявленията са приложени всички изискуеми от чл. 111 на ЗРТ документи, като 
проверката за редовност е осъществена от упълномощено лице на Държавната 
комисия по далекосъобщения по реда на чл. 112 на ЗРТ. 
Националният съвет за радио и телевизия след проведените проверки и след 
обсъждане, ръководейки се от приетите на редовно заседание от 26 февруари 2001 
год. и публично оповестени в бр. 1 - 2 от 2001 г. на Бюлетина на НСРТ “Програмни 
критерии при лицензиране на регионални ефирни радиооператори” и като взе 
предвид цялостното представяне установи, че отговарят на изискванията и имат 
готовност за създаване и предоставяне за местно разпространение на 
радиопрограма, покриваща територията на град  ВАРНА следните кандидати: 
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1. “Гларус Р” ООД, с вх. № в ДКД 04-13-1984 за програма “Радио Скай”; 
2. “Мила ФМ” ООД, с вх. № в ДКД 04-13-2007 за програма “Радио Мила”; 
3. “Радио Контакт България” ЕООД, с вх. № в ДКД 04-13-1889 за програма “Радио 

Контакт”; 
 
На този етап от разглеждането на документите Не отговарят на изискванията и 
нямат готовност за създаване и предоставяне за местно разпространение на 
радиопрограма, покриваща територията на  град  ВАРНА следните заявители: 
 
1. “Радио Свят” ЕООД,  с вх. № в ДКД 04-13-1912; 
2. “България ФМ” ЕООД с вх. № в ДКД 04-13-2009; 
3. “Симха” ЕООД с вх. № в ДКД 04-13-2007; 
4. “Радио Звезда” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-2075; 
5. “Форте” ООД вх. № в ДКД 04-13-2023; 
 
 Националният съвет за радио и телевизия  ще вземе окончателно решение по 
заявленията на кандидати за издаване на програмна лицензия за осъществяване 
на радиодейност с наземно местно разпространение на програмата на 
територията на град Варна на следващо заседание. 

 
Националният съвет за радио и телевизия разгледа и обсъди документите на 
кандидати, постъпили до този момент, за издаване на програмна лицензия по 
смисъла на Закона за радиото и телевизията за осъществяване на радиодейност с 
местно разпространение на програмата по наземен път на територията на  град 
БУРГАС. 
Към заявленията са приложени всички изискуеми от чл. 111 на ЗРТ документи, като 
проверката за редовност е осъществена от упълномощено лице на Държавната 
комисия по далекосъобщения по реда на чл. 112 на ЗРТ. 
Националният съвет за радио и телевизия след проведените проверки и след 
обсъждане, ръководейки се от приетите на редовно заседание от 26 февруари 2001 
год. и публично оповестени в бр. 1 - 2 от 2001 г. на Бюлетина на НСРТ “Програмни 
критерии при лицензиране на регионални ефирни радиооператори” и като взе 
предвид цялостното представяне установи, че отговарят на изискванията и имат 
готовност за създаване и предоставяне за местно разпространение на 
радиопрограма, покриваща територията на град  БУРГАС следните кандидати: 
 
1. “Скиптър” ООД, с вх. № в ДКД 04-13-2009 за програма “Радио Скиптър”; 
2. “Мила ФМ” ООД, с вх. № в ДКД 04-13-2008 за програма “Радио Мила”; 
3. “Радио Браво” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-2032 за програма “Радио Браво”; 
 
На този етап от разглеждането на документите Не отговарят на изискванията и 
нямат готовност за създаване и предоставяне за местно разпространение на 
радиопрограма, покриваща територията на  град  БУРГАС следните заявители: 
 
1. “Радио Свят” ЕООД,  с вх. № в ДКД 04-13-1914; 
2. “Радио Контакт България” ЕООД с вх. № в ДКД 04-13-2086 
3. “Радио Звезда” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-2073; 
4. “Форте” ООД вх. № в ДКД 04-13-2024 
5. “Глас” ЕООД вх. № в ДКД 04-13-2071 
6. “Канал Ком БГ” ООД вх. № в ДКД 04-13-2756  
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 Националният съвет за радио и телевизия  ще вземе окончателно решение по 
заявленията на кандидати за издаване на програмна лицензия за осъществяване 
на радиодейност с наземно местно разпространение на програмата на 
територията на град Бургас на следващо заседание. 

 
ПО ТОЧКА ”ВТОРА”: 
 
Г-н Томов предложи да бъде обсъдено и гласувано предсрочно освобождаване на г-
жа Светлана Божилова като член на НСРТ със следните мотиви: 
Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал.2, т. 3 от ЗРТ освобождаването на член на НСРТ 
се извършва с решение на НСРТ при установяване несъвместимост с изискванията 
на този закон. Тази несъвместимост според него се изразява в следното: 
В чл. 20, ал. 1 от ЗРТ се казва, че НСРТ е независим специализиран колегиален 
орган и този текст представлява основен принцип на базата, на който се създава и 
функционира НСРТ. 
Участието на г-жа Божилова в протеста в БНР поставя под основателно съмнение 
изискването за независимост на НСРТ, в частност на неговите членове. В интервю 
пред в-к “24 часа” от 13.04.2001 год. г-жа Божилова отправя груби клевети към 
членове на НСРТ, което уронва престижа на НСРТ като цяло и създава сериозни 
съмнения във възможностите на този орган да изпълнява предоставените му по този 
закон правомощия. С тези си действия г-жа Божилова грубо нарушава принципите 
визирани в чл. 20 на ЗРТ. 
 
Г-жа Божилова поясни, че е изразила своята позиция и смята, че винаги, както и в 
тези случаи е била изключително коректна. Изразяването на позиция, свързана с 
кризата в Българското национално радио, е правила съобразно принципите на 
дейност и правомощия на НСРТ и европейските стандарти в областта на радиото и 
телевизията. Винаги в срещи и разговори с протестиращите колеги от БНР е търсила 
диалог, инициирала е идеята за контактна група между УС и протестиращите, 
защитавала е правото на професионален и граждански протест, без политически 
спекулации и обидни квалификации, при спазване на демократични стандарти. 
Изпълнява ангажиментите и отговорностите си като член на НСРТ и не смята, че 
има повод да си подаде оставката. 
 
Доц. Лозанов смята, че смисълът вложен от законодателя в независимост и 
колегиалност на НСРТ се изразява във взимането на решения посредством вътрешен 
колегиален диалог, лишен от външно влияние, нещо което през последните месеци 
за съжаление не се получава. Съветът се занимава с персонални битки и защита на 
собствените си позиции, а това е непрофесионално и неколегиално. В радиото има 
конфликт, а Съветът не прави нищо. Както г-жа Божилова, така и той са правили 
изказвания по целесъобразността на избора на Бориславов и сега и ВАС потвърди 
неговата незаконосъобразност, а журналистите имат право на критична гледна 
точка. Задължение на НСРТ е, когато възникнат конфликти да търси пътя за тяхното 
решаване, а не да се занимава със себе си., като че ситуацията в радиото няма 
никакво значение. УС има статут на временно ръководство и ако продължава да 
извършва кадрови и структурни промени, то тяхната работата по антикризисната 
програма се обезсмисля.   
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Александър Томов, Димитър Коруджиев, Ивайло Петров и Йосиф Сърчаджиев 
решиха, да обявят собствената си  позиция в публичното пространство: 
“Днес, 18.04.2001 год., на редовно заседание на НСРТ г-н Александър Томов поиска 
оставката на члена на НСРТ г-жа Светлана Божилова за нарушение на чл. 20 от ЗРТ 
във връзка с участието й в протеста на БНР, поставящо под съмнение изискването за 
независимост на НСРТ. Същевременно чл. 20 от ЗРТ характеризира НСРТ като 
колегиален орган. В интервюто си във в-к “24 часа” от 13.04.2001 год. г-жа 
Божилова отправя недопустимо и неколегиално обвинение срещу НСРТ за 
евентуално участие във финансови машинации, а също така и персонално 
обвинение срещу член на НСРТ за злоупотреба с властови ресурси. Тя призна, че е 
имала предвид г-н Коруджиев, за което той ще заведе дело.  
През миналата седмица НСРТ реши единодушно да пристъпи към избор на 
генерален директор на БНР, да изготви антикризисна програма и да спазва в този 
тежък период принципите на вътрешната си колегиалност. Това решение бе 
взривено то интервюто на г-жа Божилова. Ние си оставяме правото да обжалваме 
решението на ВАС във връзка с номинацията на г-н Бориславов, ако съществува 
такава правна възможност.” 
 
ПО ТОЧКА ”ТРЕТА”: 
 
Отложена за следващо заседание. 
 
ПО ТОЧКА ”ЧЕТВЪРТА”: 
 
Нямаше разисквания. 
 
Край на заседанието 13.00 часа. 
Следващо заседание насрочено за 20.04.2001 год. от 11.00 ч. 
 
Приложени документи към протокол № 33 от 18.04.2001 год.: 
 
1. Докладни записки с вх. №№ 18-02-27, 28 и 29 от Б. Шабански. 
 
ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 
 

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

 


