
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 3 5 

от редовно заседание, състояло се на 17.05.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Иванов, Александър Томов, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Светлана Божилова, 

проф. Тончо Жечев 

На заседанието присъства и Борислав Шабански. 

ОТСЪСТВАЛИ: ' Йосиф Сърчаджиев 

' доц. Нели Огнянова 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане на получените от ДКД документи за лицензиране � БНТ, БНР; 

2. Обсъждане на процедурата по изпълнение на чл. 126 и 127 от ЗРТ; 

3. Разглеждане на докладна във връзка с лицензирането и констативен 

протокол за нарушенията на БНР � докладва Борислав Шабански; 

4. Обсъждане на резултатите от мониторинга за отразяване на войната; 



5. Разни. 

� наблюдение на предаването "Добър ден", програма "Христо Ботев" на 

БНР; 

� специализация в програмно�техническо направление, предложена от 

КПД. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

В документите за лицензиране на БНТ и БНР са констатирани известни 

пропуски ' не са актуализирани, не е отбелязан правилно начина на 

разпространение и др. Не всички членове на НСРТ са се запознали с 

документите. На следващото заседание ' 20 май т.г. доц. Лозанов и г'жа 

Божилова ще докладват пред НСРТ до каква степен програмната им 

част отговаря на изискванията на ЗРТ, след което ще бъдат направени 

препоръки към ръководствата на двете медии. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

На разискванията по тази точка присъстваха: Петя Захариева и Мария 

Тодорова ' юристи. 

Националният съвет за радио и телевизия определи експертите в отдел 

"Мониторинг" и всички членове на НСРТ като длъжностни лица, които 

по силата на ЗРТ и ЗАНН (Закон за административни нарушения и 

наказания) имат право да констатират нарушения и да правят 

предложения за налагане на санкции, както и да създават акт за 

констатиране на административно нарушение. Длъжностните лица 

трябва да спазват следната процедура: 
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' длъжностното лице, на базата на своя отчет прави изложение, в 

което се съдържат четири елемента: име на оператора, програмно 

време, в което е констатирано нарушение, описание на 

нарушението и посочване на нарушените разпоредби от ЗРТ; 

' Всеки четвъртък на срещата на испектората с доц. Лозанов, на 

която присъстват и юристите се докладва отчета и изложението, 

които до заседанието в понеделник трябва да бъдат оформени 

като акт за установяване на административно нарушение, 

подписан от съставителя ' експерта, констатирал нарушението; 

' Всеки понеделник изготвения акт за установяване на 

административно нарушение, съдържащ всички необходими 

елементи според изискването на ЗАНН, се представя на 

заседанието на НСРТ като неразделна част от него са запис и 

дешифровка (когато има такива и е желателно да са направени от 

длъжностните лице, т.е. експертите на НСРТ); 

• Забележка: Като се има предвид, че НСРТ не разполага с 

необходимите финансови и технически средства за правене на 

собствен запис. НСРТ ще продължи да търси средства и методи, 

които ще дадат възможност Съвета да прави собствени записи, а 

дотогава те ще бъдат изисквани от съответната медиа, като 

начина на действие ще бъде уточняван за всеки конкретен случай, 

предвид възможността медната да манипулира записа. 

' На заседание НСРТ ще се запознае с акта и придружаващата го 

документация и ще взима решение, което се подписва "за НСРТ, 

председател", да се даде ход на акта или да бъде спрян; 

' Когато НСРТ даде ход на акта, той се изпраща на съответната 

страна (нарушителя) за подпис и възражение при определен срок 

от 7 дни за територията на София и 14 дни за останалата част на 
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страната (нарушаването на определения срок само по себе си 

представлява нарушение, подлежащо на санкциониране); 

' След изтичането на определения срок, цялата подготвена 

документация отново се проверява от длъжностното лице и 

юристите, и отново след заседание на НСРТ ще бъде изпращана 

на ДКД с предложение за издаване на административно 

наказателно постановление. 

НСРТ отново обсъди възможността за изграждане на подходяща 

структура и единна система по спазването на ЗРТ за радио' и 

телевизионните оператори в цялата страна, като бъдат назначени на 

граждански договор експерти в различните региони, които да извършват 

фокусиран мониторинг за местните радио' и телевизионни оператори, 

които да действат по пълномощие от НСРТ, както и командироване 

експертите на Съвета. 

Г'н Драганов информира членовете на НСРТ за поставените му въпроси 

на годишния форум на A B B R O , отнасящи се до контролните центрове, 

по конкретно на какви носители да правят записите си НСРТ би 

трябвало да обсъди и поведението на общинските радиостанции, които 

излизат от статута на обществени и се намесват на рекламния пазар. В 

тази връзка, г'н Драганов предложи НСРТ да се срещне с ръководството 

на A B B R O в интерес на обществения дебат и характера на Съвета, за 

провеждане на процедура по тези теми. 

Бе повдигнат и въпроса на кого се издава лицензията и трябва ли да се 

подновява при смяна на общинското ръководство. 

Г'н Иванов поясни, че лицензия се издава на общината, която се 

представлява от кмета и смяната на кмета не би следвало да води до 

ново лицензиране. 



Поради ангажимент г'н Драганов напусна заседанието. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

НСРТ се запозна с информация от Борислав Шабански по повод 

постъпилите молби за издаване на лицензия за радио' и телевизионна 

дейност и кандидатите, чиято програмна част отговаря на изискванията 

на ЗРТ, а именно: 

Община Видин ' радио; 

Транскабел ' Габрово; 

КТ ' Димитровград; 

КТ ' Видин; 

Телевизия "Огоста" 

Телеком ' Варна; 

"Вариант" ' телевизия 

Община Горна Оряховица ' радио; 

ЕТ "Сателит"; 

Варнакабел; 

"Анонс" ' телевизия 

Документа е приложен към протокола. 

Предстои решение за процедурата по изготвянето на мотивирано 

решение на НСРТ и подпълване на програмната лицензия (още не е 

излязля в окончателен вид), където има конкретни параметри, числа и 

проценти, които трябва да бъдат изчислени от медийни експерти. 

Г'жа Божилова и доц. Лозанов поеха ангажимент да изготвят 

принципите и методиката за начина на изчисляване и определяне 

конкретните елементи на програмната лицензия (типология). 
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Бе обсъдено становището на НСРТ от 22.03.1999 год. за налагане на 

санкция на БНР по смисъла на чл. 126 от ЗРТ. Окончателния вариант за 

проект на акт за установяване на административно нарушение на 

разпоредбите на чл. 17, ал. 2 от ЗРТ, ще бъде изготвен от г'н Иванов и 

представен на НСРТ на следващото заседание ' 20 май т.г. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

НСРТ се запозна с данните от мониторинга за отразяване на войната в 

Югословия и реши на следващото заседание ' 20 май т.г. г'жа Божилова 

и доц. Лозанов да представят обобщението на тези данни в аналитично 

и констативно заключение и след приемането му от Съвета да бъде 

представено на пресата, а самите данни да се изпратят на БНТ и БНР 

веднага. 

ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

' По предложение на г'н Томов еспертите ще наблюдават 

предаването "Добър ден" на програма "Христо Ботев" ' БНР; 

' Г'н Томов информира НСРТ, че има предложение от Антони 

Славински, председател на КПД за изпращане на специализация в 

САЩ на член от ръководството на НСРТ. 

НСРТ реши да бъде изискана допълнителна информация за програмата, 

след което ще вземе своето решение. 

' НСРТ прие предложението на г'жа Божилова да се изиска 

информация от Оперативното бюро по масмедиите към КПД, за 

програмите на специализираните работни групи, в които би 

трябвало да взимат участие членове на НСРТ. НСРТ реши г'жа 

Божилова да изготви и изпрати запитване. 
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' Разглеждането на входящата поща бе отложено за следващото 

заседание. 

Следващото заседание бе насрочено за 20 май 1999 г. от 14.00 ч. 

При дневен ред: 

1. Обобщение на данните от мониторинга ' докладват г'жа Божилова и 

доц. Лозанов; 

2. Проект за договор с НЕК ' докладва г'н Иванов; 

3. Проект на правилник за дейността на НСРТ ' докладва г'н Иванов; 

4. Решение на НСРТ по акт за удостоверяване на административно 

нарушение по ЗРТ от БНР ' докладва г'н Иванов; 

5. Доклад от доц. Лозанов и г'жа Божилова по документите за 

лицензиране на БНТ и БНР; 

6. Проект за становище на НСРТ по законопроекта за достъп до 

обществената информация ' докладва г'н Иванов; 

7. Разглеждане отчета на Петър Ванев ' юрист 

8. Становище на НСРТ по проекта на Бутрос Гали; 

9. Разни. 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 35 от 17.05.1999: 

1. Информация за хода на лицензирането от Борислав Шабански; 

2. Данни от мониторинга за отразяване на войната. 

Запис от заседанието, който съгласно решение на НСРТ, да се съхранява 

до 17 юни 1999 год. 



ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: доц. Г. Лозанов: 

Д. Коруджиев: Й. Сърчаджиев: Отсъства 

доц. Н. Огнянова: Отсъства Св. Божилова: 

проф. Т. Жечев: 

Председател на НСРТ:/ 

Ал. Томов 

Секретар на НСРТ: 

Ив. Драганов 
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