
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 3 6 

от редовно заседание, състояло се на 20.05.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Иванов, Александър Томов, доц. Георги 

Лозанов, Иван Драганов, Йосиф Сърчаджиев, Светлана Божилова, проф. 

Тончо Жечев 

ОТСЪСТВАЛИ: # Димитър Коруджиев 

# доц. Нели Огнянова 

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. Решение на НСРТ по акт за удостоверяване на административно 

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

4. Доклад от доц. Лозанов и г#жа Божилова по документите за 

лицензиране на БНТ и БНР; 

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

обществената информация # докладва г#н Иванов; 

6. Разглеждане отчета на Петър Ванев # юрист 



7. Становище на НСРТ по проекта на Бутрос Гали # вх. № 251; 

8. Проект на правилник за дейността на НСРТ # докладва г#н Иванов; 

9. Разни: 

# писма: 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА"; 

Националният съвет за радио и телевизия прие с незначителни корекции 

предложеното обобщение от наблюдението върху отразяването на 

военния конфликт в Югославия и хуманитарната криза в 

информационните емисии на БНР и БНТ за периода 1 # 3 0 април 1999 

год., както и направените препоръки от гледна точка на обществената 

функция на националните медии. Г#н Иванов изрази принципно 

съгласие, но според него в материала трябва да се съдържа отношението 

на Съвета, както и по#категорични и ясни оценки. (Текста и бележките 

на г#н Коруджиев са приложени към протокола.) 

НСРТ прие предложението на г#н Драганов, след приключването на 

мониторинга за войната в Югославия, НСРТ да издаде един тематичен 

брой на бюлетина, /на български и английски език/ посветен на този 

мониторинг с едно резюме и обобщение от доц. Лозанов и г#жа 

Божилова, на работата, свързана с него, която в случая е много прецизна 

и добра. 

НСРТ реши по четири броя годишно да бъдат превеждани на английски, 

включително и броя посветен на мониторинга. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

На разискванията по точка втора на заседанието присъства и Петър 

Ванев # юрист. 



Г#н Иванов информира членовете на НСРТ за срещата, която е провел с 

Валентин Иванов, заместник председател на Националната 

електрическа компания (НЕК) и за разискваните с него сериозни 

проблеми по изработването на механизъм за заплащане на месечни 

такси за финансиране на радио# и телевизионната дейност (глава пета от 

ЗРТ), както и регламентирането на бъдещите взаимоотношения. 

Членовете на НСРТ дискутираха по възможните варианти за 

решаването им: 

# съдействие и подкрепа от МС и М Ф ; 

# изменение и допълнение на ЗРТ, по предложение на г#н Ал.Иванов; 

# изготвяне на Правилник за прилагане на ЗРТ. 

Бе представен проекта, изготвен от Петър Ванев, за договор между 

НСРТ и НЕК на основание и в изпълнение на ЗРТ. Проекта за договор е 

предаден за мнение и от страна на НЕК. Двата документа са раздадени 

на членовете на НСРТ и са приложени към протокола. 

НСРТ реши за следващото заседание # 25 май т.г., да бъдат обсъдени 

предложенията и бележките по възникналите спорни въпроси с НЕК, 

както и по предложения проект за договор. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Предложението за налагане на административна санкция на БНР, по 

смисъла на чл. 126 от ЗРТ, г#н Иванов ще представи на следващото 

заседание # 25 май. т.г. 
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ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

По мнение на доц. Лозанов документите на БНР и БНТ трябва да се 

разглеждат по отделно. Той изложи бележките си по документи за 

лицензиране на БНТ. Тя е представила сложен комплект от програми, 

който включва: Канал 1, Сателитен канал България и шест регионални 

центъра. Програмната схема на Канал 1 не е актуализирана, в неговата 

структура трябва да бъдат включени и регионалните радио# и 

телевизионни центрове, Сателитния канал има общ профил между 

културна и филмова програма без ясна и обособена концепция. 

НСРТ реши на следващото заседание всеки един от членовете да даде 

препоръките си и след като доц. Лозанов и г#жа Божилова ги обобщят, 

НСРТ ще се срещне с програмното ръководство на БНТ, за да се 

направят необходимите корекции. 

ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

На следващото заседание # 25 май, членовете на НСРТ ще представят 

бележките си по проекта за Закон за достъп до обществената 

информация, за изготвяне на становище. 

ПО ТОЧКА "Ш ЕСТА": 

НСРТ не разгледа отчета за работата на Петър Ванев. Отчетът е одобрен 

и приет от г#н Иванов. 
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ПО ТОЧКА "СЕДМ А": 

Проекта за междуправителствена спогодба за култура, предложен от 

Министерството на културата за становище от НСРТ и изготвен от 

Бутрос Гали, бе предаден на г#жа Божилова. Тя ще предложи своя 

проект за становище на следващото заседание. 

ПО ТОЧКА "ОСМ А": 

Обсъждането и приемането на проекта за правилник на НСРТ, 

предложен от г#н Иванов, който ще бъде отворен за корекции и 

допълнения, бе отложено за следващото заседание # 25 май т.г. 

ПО ТОЧКА "ДЕВЕТА": 

Членовете на НСРТ се запознаха със следните писма: 

1. Вх. № 251/10.05.1999 от Правен отдел на МС # за информация; 

2. Вх. № 252/10.05.1999 от Паулина Новакова # редактор в "Христо 

Ботев" # БНР # предадено на г#жа Божилова; 

3. Вх. № 253/10.05.1999 от Ваньо Цачев # радио Атлантик, Варна #

• НСРТ реши да бъде отложена наказателната процедура и работна 

група да проведена среща с A B B R O , на която да бъде уточнен 

технологичния метод за контролните записи # приложено към 

протокола; 

4. Вх. № 254/11.05.1999 от Васил Димитров # радио Класик F M , София 

• НСРТ реши в рамките на законовите си правомощия да подкрепи 

радио Класик FM при лицензирането # приложено към протокола; 
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5. Вх. № 255/11.05.1999 от Радослав Спасов # председател на 

ФИЛМАУТОР 

• НСРТ изрази принципното си съгласие за съвместен мониторинг на 

аудиовизуалните произведения и изграждане на система за контрол в 

цялата страна # приложено към протокола; 

6. Вх. № 256/11.05.1999 от Александър Велев # генерален директор на 

БНР # за информация; 

7. Вх. № 257/11.05.1999 от Паулина Новакова # редактор в "Христо 

Ботев" # БНР # предадено на г#жа Божилова; 

8. Вх. № 251/10.05.1999 от Пантелей Цанков # зам.#министър на 

културата # предадено на г#жа Божилова; 

9. Вх. № 259/12.05.1999 от Лъчезар Тошев # ръководител на 

българската делегация в ПАСЕ # исканата информация е изпратена; 

10. Вх. № 260/12.05.1999 от Диана Дафова # за информация; 

11. Вх. № 261/13.05.1999 от Розалина Апостолова # изпълнителен 

директор на БУЛАКТ # за информация; 

12. Вх. № 262/13.05.1999 от Илчо Илчев # управител Диана кабел, 

Ямбол # предадено в направление "Лицензни" за приложение към 

документите на кабелна телевизия "Супер вижън", гр. Ямбол; 

13. Вх. № 263/13.05.1999 от Илчо Илчев # управител Диана кабел, 

Ямбол # предадено в направление "Лицензни" за приложение към 

документите на кабелна телевизия "Супер вижън", гр. Ямбол; 

14. Вх. № 264/13.05.1999 от Стефан Димитров # генерален директор 

Нова телевизия # предадено в направление "Лицензни"; 

15. Вх. № 265/17.05.1999 от Красимир Кънев # председател на 

Български хелзинкски комитет # г#жа Божилова да изготви отговор; 

16. Вх. № 266/17.05.1999 от Петко Тодоров # генерален директор на 

телевизия Седем дни # за информация; 



17. Вх. № 267/17.05.1999 от призовка СРС по делото на Главчев # да се 

изпрати исканата преписка; 

18. Вх. № 268/19.05.1999 от УС на A B B R O #

• НСРТ изрази принципното си съгласие с техните предложенията, 

които са изцяло от компетенциите на ДКД # приложено към 

протокола; 

19. Вх. № 269/19.05.1999 от Александър Велев # генерален директор на 

БНР да се препрати на БНТ; 

20. Вх. № 270/19.05.1999 от Александър Хаджийски # председател на 

НСИ # за информация; 

21. Вх. № 271/19.05.1999 от Стефан Чурешки # да се изпратят копия до 

БНР и БНТ; 

22. Вх. № 272/19.05.1999 от Десислава Тодорова # изпълнителен 

директор на радио Експрес # за срещата с A B B R O и отговор; 

23. Вх. 273/19.05.1999 от Денка Иванова # председател на Съвета на 

директорите на Юнинън телевижън #

• НСРТ прецени, че забележките на г#жа Иванова относно чл.14 са 

основателни и реши да бъде проведена дискусия за прецизиране на 

процедурата по повдигнатите проблеми на следващо заседание; 

24. Вх. № 274/19.05.1999 от Борислав Шабански #

• НСРТ реши да не наказва радио T N N и радио Атлантик, да проведе 

среща с A B B R O и да отговори писмено на г#ца Тодорова от 

ЕКСПРЕС. 

Следващото заседание бе насрочено за 25 май 1999 г. от 14.00 ч. 

При дневен ред: 

1. Обсъждане на възникналите спорни въпроси с НЕК; 



2. Предложение за налагане на административна санкция на БНР; 

3. Обсъждане програмната част на документите за лицензиране на БНТ; 

4. Обсъждане на проект за становище по проекта за закон за достъп до 

обществената информация; 

5. Проект за становище по проекта на Бутрос Гали # докладва г#жа 

Божилова; 

6. Обсъждане на проект за Правилник на НСРТ; 

7. Дискусия по поставените проблеми в писмо с вх. № 273/19.05.1999 

от Денка Иванова # председател на Съвета на директорите на 

Юнинън телевижън; 

8. Разни: 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 36 от 20.05.1999: 

1. Наблюдение върху отразяването на военния конфликт в Югославия и 

хуманитарната криза в централните информационни емисии на БНР 

и БНТ от 1 до 30 април 1999 год.; 

2. Бележки по обобщителните текстове на наблюдението от г#н 

Коруджиев; 

3. Проект за договор между НСРТ и НЕК, изготвен от Петър Ванев; 

4. Списък на възникналите спорни въпроси с НЕК; 

5. Писмо с вх. № 253/10.05.1999 от Ваньо Цачев # радио Атлантик, 

Варна; 

6. Писмо с вх. № 254/11.05.1999 от Васил Димитров # радио Класик 

F M ; 

7. Писмо с вх. № 255/11.05.1999 от Радослав Спасов # председател на 

ФИЛМАУТОР; 

8. Писмо с вх. № 268/19.05.1999 от УС на A B B R O ; 
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9. Писмо с вх. № 273/19.05.1999 от Денка Иванова # председател на 

Съвета на директорите на Юнинън телевижън; 

10. Докладна записка с вх. № 274/19.05.1999 от Борислав Шабански. 

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

до 20 юни 1999 год. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Д. Коруджиев: Отсъства Й. Сърчаджиев: 
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