
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 5 5 

от редовно заседание, състояло се на 30.08.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, доц. Георги Лозанов, Димитър 

Коруджиев, Иван Драганов, доц. Нели Огнянова 

ОТСЪСТВАЛИ: - Александър Иванов; 

- Йосиф Сърчаджиев; 

- Светлана Божилова; 

- Проф. Тончо Жечев. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Среща с Централна комисия за местни избори (ЦКМИ); 

2. Лицензиране на радио- и телевизионни оператори; 

3. Разни. 

Начало на заседанието 11.00 ч., водено от Александър Томов -

председател на Националния съвет за радио и телевизия. 



ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

На срещата от страна на Централната комисия за местни избори 

присъстваха: Ана Николова - зам. Председател, отговарящ за медиите, 

Илиана Ризова - говорител, Ралица Негенцова - говорител и членове на 

цкми. 
Представителите на ЦКМИ и членовете на НСРТ, в рамките на 

правомощията на двете институции уточниха проекта за Общите 

правила за медийно отразяване на предизборната кампания за местни 

избори - октомври 1999 г. 

I. УВОД 

1. Тези Правила за медийното отразяване на предизборната кампания за 

местни избори са изготвени в съответствие с проекта за препоръка на 

Комитета на министрите на Съвета на Европа, Закона за радиото и 

телевизията /ЗРТ/ и Закона за местните избори /ЗМИ/. 

2. Тези Правила функционират като препоръчителна регулаторна рамка 

за честно, балансирано и безпристрастно медийно отразяване на 

местните избори, еднакво към всички партии и коалиции, регистрирани 

за участие в тях. 

3. Националният съвет за радио и телевизия /НСРТ/ и Централната 

комисия за местни избори /ЦКМИ/ - всеки в своите правомощия -

работят за създаване на най-благоприятна обстановка при медийното 

отразяване на предизборната кампания за местни избори- 1999 г. с 

оглед безпрепятственото им провеждане на основата на общото равно и 

пряко избирателно право с тайно гласуване. 

2 



4. НСРТ във взаимодействие с неправителствени организации и с 

помощта на научни консултанти осъществява специализиран 

мониторинг върху спазване на принципите на ЗРТ по време на 

кампанията, като огласява резултатите от него в Бюлетина на НСРТ. 

5. НСРТ организира среща с представители на радио и ТВ оператори в 

страната, на която се огласяват и обсъждат настоящите Общи правила. 

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА М Е Д И Й Н О Т О ОТРАЗЯВАНЕ 

1. Политически плурализъм при изразяване на мнения чрез 

електронните медии. 

2. Редакционна независимост - както на обществените, така и на 

частните електронните медии, съобразена с настоящата регулаторна 

рамка. 

3. Ясно обозначена - и в обществените, и в частни електронни медии -

предизборна хроника (репортажи, дискусии и политически интервюта, 

дебати), отграничена от новините и другите коментарни и дискусионни 

предавания. 

4. Балансираност на програмите на електронните медии с оглед 

възможното им влияние върху гласоподавателите. 

5. Недопускане на привилегии за държавните власти в предизборната 

хроника. 

6. Гарантиране на правото на отговор, ползвано в рамките на 

предизборната кампания (съгласно чл. 18 от ЗРТ), като изискваните от 

закона срокове са съобразени с времетраенето на предизборния период. 

7. Предоставяне на безплатно ефирно време в обществените медии за 

новини, отразяващи предизборни прояви на партии и коалиции и 

независими кандидати с оглед на обществения интерес и на базата на 

обявени прозрачни и обективни критерии. 
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8. Предоставяне на програмно време на платени политически послания 

за всички политически партии и кандидати при равни цени и с изрично 

уведомяване на зрителите (слушателите). 

9. Предоставяне на програмно време за резултатите от проучванията на 

общественото мнение заедно с използваната методология на 

организацията, провела проучването, периода, когато е проведено, 

обема на извадката и др. 

10. Отказ в деня на изборите до затварянето на всички избирателни 

секции в страната от предаване на информация за нагласите на 

гласоподавателите. 

ЦКМИ и НСРТ решиха да проведат съвместно среща с ръководствата 

на сдруженията на радио- и телевизионните оператори на 8 септември 

1999 год. от 10.00 часа. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

НСРТ, съгласно свое решение, кандидатите, които са получили 

необходимата оценка (минимум 15 точки) по програмните документи, 

реши, да бъде изготвено мотивирано решение за издаване на 

индивидуална лицензия за радио- и телевизионна дейност на следните 

заявители: 

1. "Визия Макс" ООД - вх. № в ДКД 08-01-708 - кандидат за 

телевизионен търговски оператор. Местно покритие - Нова Загора. 

Програмен профил - филмов. 

Заявените от кандидата документи - по смисъла на чл. 111 на ЗРТ, 

анализирани от 5-ма от членовете на НСРТ - покриват утвърдените 

критерии: 23 т. 
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2. ЕТ " Видеомакс НГ - Найден Герасимов" - вх. № в ДКД 04-09-

1597 - кандидат за телевизионен обществен оператор. Местно покритие 

- Велико Търново; програмен профил - политематичен /общ/. 

Заявените от кандидата документи - по смисъла на чл. 111 на ЗРТ, 

анализирани от 6-ма от членовета на НСРТ - покриват утвърдените 

критерии: 17 т. 

3. "Видео сат 95" ООД - вх. № в ДКД 04-09-1669 - кандидат за 

телевизионен търговски оператор. Местно покритие - Велико Търново; 

програмен профил - политематичен /общ/. 

Заявените от кандидата документи - по смисъла на чл. 111 на ЗРТ, 

анализирани от 5-ма от членовете на НСРТ - покриват утвърдените 

критерии. 

4. "ТНМ" ООД - вх. № в ДКД 04-09-1670 - кандидат за телевизионен 

търговски оператор. Местно покритие - Свиленград. 

Заявените от кандидата документи - по смисала на чл. 111 на ЗРТ, 

анализирани от 5-ма от членовете на НСРТ - покриват утвърдените 

кретерии: 24 т. 

5. "КСТ" - Разград" - вх. № в ДКД 04-09-1732 - кандидат за търговски 

радио- и телевизионен оператор. Местно покритие. 

Заявените от кандидата документи - по смисъла на чл 111 на ЗРТ, 

анализирани от 6-ма от членовете на НСРТ - покриват утвърдените 

критерии: радиодейност - 19 т., телевизионна дейност - 19 т. 

6. "Монт 7" - вх. № в ДКД 04-09-1854 - кандидат за телевизионен 

търговски оператор. Местно покритие - Монтана; общ програмен 

профил. 

Заявените от кандидата документи - по смисъла на чл. 111 на ЗРТ, 

анализирани от 5-ма от членовете на НСРТ - покриват утвърдените 

критерии: 22 т. 
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7. "Агарта" ООД - вх. № в Д К Д 04-09-1854 - кандидат за търговски 

радио- и телевизионен оператор. Местно покритие. 

Заявените от кандидата документи - по смисъла на чл. 111 на ЗРТ, 

анализирани от 6-ма от членовете на НСРТ - покриват утвърдените 

критерии: 

24-часова политематична радиопрограма - 26 т.; 

24-часова политематична телевизионна програма - 25 т.; 

24-часова музикална телевизионна програма - 21т. 

8. "Цефей" ООД - вх. № в ДКД 04-09-1961 - кандидадат за 

телевизионен търговски оператор. Регионално покритие - Варна, 

Бургас. 

Заявените от кандидата документи - по смисъла на чл. 111 на ЗРТ, 

анализирани от 6-ма от членовете на НСРТ - покриват утвърдените 

критерии: 35т. 

9. "България кабел ТВ" ООД - вх. № в ДКД 04-09-1908 - кандидат за 

телевизионен търговски оператор. Национално покритие, филмов 

профил. 

Заявените от кандидата документи - по смисъла на чл. 111 на ЗРТ, 

анализирани от 6-ма от членовете на НСРТ - покриват утвърдените 

критерии:32 т. 

10. "Александра Ти ВИ" ЕООД - София -вх. № в Д К Д 04-09-2472 -

кандидат за телевизионен търговски оператор. Национално покритие, 

филмов профил. 

Заявените от кандидата документи - по смисъла на чл. 111 на ЗРТ, 

анализирани от 5-ма от членовете на НСРТ - покриват утвърдените 

критерии: 32 т. 
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ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Нямаше разисквания. 

Край на заседанието 13.00 часа. 

На 07.09.1999 год. - насрочена работна среща от 14.00 ч. 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 55 от 30.08.1999 няма. 

На заседанието не е направен запис и не е присъствал секретар-

протоколист. 

доц. Н. Огнянова: Св. Божилова: Отсъства 

проф. Т. Жечев: Отсъства 

Председател на НСРТ Секретар на НСРТ: 

Ал. Томов Ив/Драганов 
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