
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 61 

 
от редовно заседание, състояло се на 16.07.2001 г. 

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

- Иван Драганов.  
 
ДНЕВЕН РЕД: 
 
1. Запознаване с критериите за конкурса в БНР; 
2. Разглеждане на жалби във връзка с дейността на Управителния съвет – докладва 

Илиана Атанасова; 
3. Докладна записка за издаване на наказателни постановления – докладва Илиана 

Атанасова; 
4. Среща с УС на БНР; 
5. Приемане на становище за резултатите от предизборния мониторинг – докладват 

Светлана Божилова и доц. Георги Лозанов; 
6. Приемане на становище за прилагане на нормите при отразяване на значими 

спортни събития – докладват Димитър Коруджиев и Светлана Божилова; 
7. Лицензии – докладва Борислав Шабански;  
8. Разни. 
 
Начало на заседанието 13.05 ч., водено от доц. Георги Лозанов, председател на 
Националния съвет за радио и телевизия и протоколист Снежана Милева. 
 
 
ПО ТОЧКА ”ПЪРВА”: 
 
Доц. Лозанов информира Националния съвет за радио и телевизия, че все още не са 
получени критериите за проведения в Българско национално радио вътрешен 
конкурс.  
 
 
ПО ТОЧКА “ВТОРА”:  
 
Веселина Петрова уточни, че са получени три сигнала  относно дейността на 
Управителния съвет на БНР по два, от които са представени докладни записки с вх. 
№ 18-06-25 и 18-06-26 от Илиана Атанасова, юрист в отдел “Правен”. В жалбите се 
твърди, че Управителния съвет и генералния директор на БНР не спазват 
Антикризисната програма, позовавайки се на липса на арбитражна комисия и 
персонифициране на конфликта. 
 
Доц. Лозанов предложи двата казуса да бъдат обсъдени на срещата с УС на БНР. 
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 Доц. Лозанов информира Националния съвет за радио и телевизия, че е получил 
покана за среща с Огнян Герджиков, председател на ХХХІХ-то Народно 
събрание. Счита за първостепенна цел в този диалог със законодателя да 
отстоява съществуването на институцията, нейната роля в медийното 
пространство и регулацията на медийната среда, както и да бъде конструирана 
така, че да не се влияе от политическата воля. Той предложи да го придружат г-
жа Божилова като експерт по европейските норми и г-н Влашки като специалист 
по законодателните процеси. 

 
 
ПО ТОЧКА “ТРЕТА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх. № 18-
06-22 от Илиана Атанасова, юрисконсулт в отдел “Правен” и във връзка с 
изпълнение на правомощията си по чл. 32, ал. 1 и на основание чл. 126, ал. 1, чл. 
127, ал. 2 и чл. 31, ал. 2, т. 5 от Закона за радиото и телевизията реши  
председателят, доц. Георги Лозанов да издаде наказателно постановление: 
• по Акт № 15-02-20 от 20.06.2001 год., издаден на Българска национална 

телевизия за извършено нарушение на чл. 83, ал. 2 от Закона за радиото и 
телевизията като документалния филм “Войната на столетието”, излъчен на 
08.05.2001 г. по “Канал 1” е прекъснат за реклама във времето от 21.10 до 21.12 
ч. и определи имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева; 

 
Националният съвет за радио и телевизия по предложение на г-жа Божилова реши 
предложенията за издаване на наказателни постановления да бъдат придружени с 
информация за съответния оператор относно предишни нарушения и реализирани 
наказания. 
 
 
ПО ТОЧКА “ЧЕТВЪРТА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия проведе среща с Управителния съвет на 
Българското национално радио, на която бяха обсъдени три основни теми относно 
изпълнението на Антикризисната програма и по-конкретно дейността на 
Арбитражната комисия, изискването за неперсонализиране на конфликта и доколко 
проведения вътрешен конкурс удовлетворява, заложените в програмата критерии.  
Г-н Влашки представи докладна записка от Иван Драганов с въпроси относно 
изпълнението на конкретни точки от Антикризисната програма. (Докладната е 
приложена към протокола.) 
 
Г-жа Станчева поясни, че Арбитражната комисия е действаща и в състава й са 
включени представители на двете програми и двама юристи. Предвиждат през м. 
септември да започнат обща атестация и се надяват тя да даде отговор на много 
въпроси в сферата на кадровата политика. Не смята, че вътре в радиото има 
персонификация, но извън радиото г-жа Цоня Събчева предприема действия в тази 
посока. Конкурсът е регламентиран и проведен изцяло като вътрешен и нейните 
решения са подписани с консенсус. Окончателно е сформиран и Програмния съвет и 
се очаква в най-скоро време да приеме правилник за дейността си и ще направи 
експертна оценка на програмите. Управителния съвет е приел новата структура и се 
работи по правилата на ниво редколегии.. 
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Националният съвет за радио и телевизия препоръча на ръководството на Българско 
национално радио да представи доклад за изпълнението по точки на  
Антикризисната програма на този междинен етап, както и Правилниците за 
дейността на Програмния съвет. 
 
 
ПО ТОЧКА “ПЕТА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с получените резултати и 
общите тенденции от наблюдението на електронните медии по време на 
предизборната кампания и прие следното  
 

 
СТАНОВИЩЕ 

 
В изпълнение на правомощието си по чл. 33, т. 3 от ЗРТ НСРТ извърши 

наблюдение върху програмите на  47 електронни медии – 26 телевизии и 21 
радиостанции с национален и регионален обхват, по време на предизборната 
кампания (17.05.-17.06.2001 г.). Наблюдението се основава на принципите на 
саморегулация и регулация, залегнали в Препоръката на Съвета на Европа относно 
медийното отразяване на изборни кампании, Обяснителната записка към 
препоръката и българското законодателство. 

Целите на наблюдението са:  
- да се осъществи контрол за спазването на закона при отразяване на 

предизборната кампания от радио- и телевизионните оператори; 
- да се установи степента на прилагане на професионалните стандарти и 

спазване на принципите на политическия плурализъм и балансирано 
представяне на политическите субекти при отразяване на кампанията, 
извън платените политически предавания. 

Получените от изследването резултати очертаха следните общи 
тенденции в новините и основните публицистични предавания на 
наблюдаваните електронни медии: 

1. Представяне на посланията на ограничен брой политически субекти по 
формулата 2 + 4 – ОДС-НДСВ и К. ”За България” - К. ”ДПС-ЛС-
Евророма” - К. ”Гергьовден-ВМРО” - К. ”БЕЛ-БЕСДП-БЗНС”, като 
практически не бяха представени 4/5 от регистрираните за участие в 
изборите политически партии, коалиции и независими кандидати; 

2. Превес на негативните над позитивните послания, въпреки че като цяло 
медиите са били неутрални; 

3. Съсредоточаване на позитивните послания върху управляващата 
политическа сила и на негативните – върху нейния основен конкурент; 

4. Преливане на институционалната информация в предизборни послания, 
особено за БНТ и БНР; 

5. Проявяване на отношение на медиите към политическите субекти чрез 
селекция на негативни и позитивни послания; Превес на вербална над 
събитийната информация в новините; 

6. В по-ниска степен отношението на медиата се проявява пряко чрез 
журналисти (водещи и репортери). 

 
 По време на предизборната кампания наблюдаваните от НСРТ 
електронни медии като цяло се придържаха към принципите на 
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саморегулация и регулация, записани в Препоръката на Съвета на Европа. В 
новините и основните публицистични предавания бяха спазвани 
изискванията за политически плурализъм и балансираност при представяне 
на политическите субекти, като медиите се съобразяваха с реалния 
обществен интерес към политическите партии и коалиции, регистриран от 
социологически агенции. 
 Като цяло частните радио- и телевизионни оператори се придържаха 
стриктно към Становището на НСРТ за начина на отразяване на предизборна 
кампания, запазвайки в най-висока степен неутралност на медиата. 
Резултатите от наблюдението показват, че частните електронни медии в по-
голяма степен са се съобразявали с реалния обществен интерес. Част от тях 
създадоха условия за дебат върху предизборните програми и за безплатно 
участие на политическите партии и коалиции в него.  
 При обществените оператори – БНТ и БНР, се констатира по-ниска 
степен на неутралност и дисбаланси в съотношенията позитивни-негативни 
послания при представяне на отделни политически субекти. В най-висока 
степен при тях не беше отделена институционалната информация от 
предизборната, което е в противоречие с нормите от Препоръката на Съвета 
на Европа и чл. 7, т. 6 и 7 от Закона за радиото и телевизията, които 
установяват основните принципи в дейността на БНТ и БНР, като 
обществени оператори.  

 
 Националният съвет за радио и телевизия прие предложението на доц. Лозанов и 
реши да не налага санкции, а да изиска от ръководствата на БНР и БНТ анализ и 
коментар на причините довели до отклонение от принципите за работа на 
обществените медии, залегнали в ЗРТ и Препоръката на Съвета на Европа.  

 
Г-н Томов се извини за реакцията си на предишното заседание, защото тези данни 
нямат нищо общо с тиражираното в пресата и явно са манипулирани. 
 
 
ПО ТОЧКА “ШЕСТА”: 
 
Приемането на становище за прилагане на нормите при отразяване на значими 
спортни събития е отложена за следващо заседание, тъй като не се е състояла 
срещата с представители на Агенцията по младежта и спорта. 
 
 
ПО ТОЧКА “СЕДМА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх. № 18-
02-42 от Борислав Шабански, съдържаща информация относно постъпили искания 
за изменения на индивидуални програмни лицензии за осъществяване на 
телевизионна дейност по смисъла на ЗРТ. (Докладната е приложена към протокола.) 
 
 Националният съвет за радио и телевизия реши да бъде проведен двуседмичен 
мониторинг по спазване на програмните параметри на следните оператори, 
искащи изменение на индивидуалната лицензия: 

1. “Видеосат 95” ООД; 
2. “Вирджиния ЕР ЕН” ЕООД; 
3. “Варна Кабел” АД и 
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4. “Телекабел” АД. 
 
Националният съвет за радио и телевизия разгледа и обсъди документите на 
заявители за издаване на програмна лицензия по смисъла на Закона за радиото и 
телевизията, към които са приложени всички изискуеми по чл. 111 на ЗРТ 
документи, като проверката за редовност е осъществена от упълномощено 
длъжностно лице на Държавната комисия по далекосъобщения по чл. 112 ЗРТ.  
Националният съвет за радио и телевизия, за да прецени дали е налице готовност за 
създаване и предоставяне за разпространение на предложените от кандидатите 
програми, при разглеждане на документите се ръководи от разпоредбите на Закона 
за радиото и телевизията и от Програмни критерии за комплексна оценка за 
издаване на програмен лиценз, публикувани в бр. 7 - 8 от 1999 г. на Бюлетина на 
НСРТ, съответно прилагани за регионално разпространение на програмата чрез 
кабел, на основание чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото 
и телевизията, Националният съвет за радио и телевизия единодушно: 
 

РЕШИ 
 

ДА ИЗДАДЕ и предлага на Държавната комисия по далекосъобщения проект за 
лицензия за създаване и предоставяне за разпространение на програма на следните 

заявители: 
1. “РИО” ООД вх. № в ДКД 04-09-6189 за създаване и разпространение на 

политематична телевизионна програма по кабелен път с регионално покритие за 
Хасковска област; 

2. “МУЛТИМЕДИЯ” ООД вх. № в ДКД 04-09-2019 за създаване и разпространение 
на специализирана информационна телевизионна програма  по кабелен път с 
регионално покритие за София-град и София-област; 

3. “ФЕНИКС ТРАНС ТЕЛЕКОМ” ООД вх. № в ДКД 04-13-3199 - за създаване и 
разпространение на специализирана музикална телевизионна програма  по 
кабелен път с местно покритие за община Котел; 

4. “БОНИ 97” ООД вх. № в ДКД 04-13-3249 за създаване и разпространение на 
специализирана информационно-музикална телевизионна програма  по кабелен 
път с регионално покритие за София-област; 

 
 Националният съвет за радио и телевизия реши да бъдат изменени 
индивидуалните лицензии за телевизионна и радиодейност, издадени на 
“АЛЕКС - 92“ ЕООД, като изменя текста с наименованието на 
лицензополучателя от Условията на лицензията, както следва: 

 
“АЛЕКС – ТВ”  ЕООД  (вместо “АЛЕКС – 92” ЕООД). 

 
 
ПО ТОЧКА “ОСМА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх. № 18-
04-37 от Дончо Папазов, експерт в отдел “Анализи” относно контактите му с 
ръководствата на подразделенията на “Електроразпределение” във връзка със 
изпълнение на Глава пета от ЗРТ - Финансиране на радио- и телевизионната 
дейност. 
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 Националният съвет за радио и телевизия с оглед по-добра организация реши да 
бъде удължен с десет дни срока за провеждането на открит конкурс във връзка 
с процедурата за възлагане на обществена поръчка за доставка на офис техника 
по силата на взето решение от НСРТ на редовно заседание от 9 юли т.г., 
отразено в протокол № 56. 

 
Националният съвет за радио и телевизия ще разгледа мнение от отдел 
“Мониторинг” и “Правен” по писмо с вх. № 10-01-04 от ABBRO относно 
съществуващи възможности за спонсорство на радиопредавания по смисъла на ЗРТ 
на следващото заседание. 
 
Националният съвет за радио и телевизия ще разгледа и обсъди на следващото си 
заседание формата и реквизитите за регистър на лицензираните радио- и 
телевизионни оператори по предложение, направено от Борислав Шабански с 
докладна записка вх. № 18-02-39. 
 
 Националният съвет за радио и телевизия реши членовете на НСРТ да ползват 
платените си годишни отпуски по предварителна заявка и планиране, така че да 
е на лице необходимия кворум за взимане на решения. 

 
 
Следващо заседание насрочено за: 
• 23 юли 2001 г. от 11.00 ч.  
 
Националният съвет за радио и телевизия упълномощи доц. Лозанов да изготви 
дневния ред за следващото заседание според текущите задачи и събития. 
 
Край на заседанието 14.50 часа. 
 
Приложени документи към протокол № 61 от 16.07.2001 г.: 
1. Докладна записка с вх. № 18-06-22 от Илиана Атанасова; 
2. Обобщени резултати от предизборния мониторинг; 
3. Докладна записка с вх. № 18-02-42 от Борислав Шабански; 
4. Докладна записка с вх. № 18-00-11 от Иван Драганов. 
 
 
ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 
 

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

 


