
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 62 

 
от редовно заседание, състояло се на 24.07.2001 г. 

 
ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, доц. Георги Лозанов, Младен Влашки, 
Светлана Божилова ,Валентина Радинска (неприсъствено).  
 
ОТСЪСТВАЛИ: Димитър Коруджиев, Ивайло Петров,Иван Драганов, Йосиф 
Сърчаджиев  

 
ДНЕВЕН РЕД: 
 
1. Среща с “Болкан Нюз Корпорейшън”във връзка с промени в корпоративния 

статус на дружеството. 
2. Разглеждане на отговорите от БНР и БНТ относно поведението на двете медии в 

предизборния период. 
3. Участие на НСРТ в групата за цифрова телевизия. 
4. Приемане на становище за прилагане на нормите при отразяване на значими 

спортни събития. 
5. Приемане на становище по писмо от ABBRO относно съществуващи 

възможности за спонсорство на радиопредавания по смисъла на ЗРТ. 
6. Разглеждане и приемане на таблицата за регистър на лицензираните радио- и 

телевизионни оператори. 
7. Лицензии – доклад от Борислав Шабански. 
8. Разглеждане жалба от Кеворк Кеворкян и проектоотговор по жалбата. 
9. Разни. 
 
Начало на заседанието – 11,15 ч., водено от доц. Георги Лозанов, председател на 
Националния съвет за радио и телевизия и протоколист Михаела Йоргова 
   
ПО ТОЧКА ”ПЪРВА”: 
 
Борислав Шабански докладва и даде тълкуване на искането от страна на “Болкан 
Нюз Корпорейшън”. Представителят на дружеството изтъкна, че не е възникнало 
ново дружество. Промяната е само в абревиатурата, но не е променен субекта на 
лицензията. Шабански подчерта, че дружеството трябва да отправи към НСРТ ново 
искане за промяна на условията на лицензията.Доц. Лозанов обобщи позицията на 
НСРТ да бъде внесено ново искане с отразяване промените в абревиатурата, за да 
има “чистота в документите”.НСРТ няма основание за отказ да се прехвърлят тези 
активи, но всичко трябва да е ясно в лицензията. Светлана Божилова отправи 
запитване относно действащия правен статус на дружеството,конкретно, дали  г-н 
Мартин Помпадур продължава да бъде управител на дружеството. Отговорено бе, 
че не са настъпили изменения в устава и състава на ръководните органи на “Нюз 
Бългерия Инк.”,която е основен акционер в “Болкан Нюз Корпорейшън” и г-н 
Мартин Помпадур продължава да бъде президент на “Нюз Бългерия Инк”. 
Постигнато бе съгласие между представителя на “Болкан Нюз Корпорейшън”и 
НСРТ за отправяне на ново искане за промяна в условията на лицензията. 
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ПО ТОЧКА ”ВТОРА”: 
 
 
Доц. Георги Лозанов покани присъстващите на заседанието да разгледат и 
коментират отговорите на ръководствата на БНТ и БНР относно изисканите от 
НСРТ анализ и коментар на причините, довели до отклонение от принципите за 
работа на обществените медии, залегнали в ЗРТ и препоръката на Съвета на Европа. 
Последва дебат, като участниците в него се обединиха около изясняване на 
причините, довели до тези отклонения, както и за отговорностите. Младен Влашки 
очаква конкретиката на тези въпроси в определен срок.Доц. Лозанов предложи  
НСРТ да препоръча на ръководството на БНТда създаде отдел за анализ и 
експертиза. 
   Разгледан бе и въпросът за качеството на структуриране на програмата, за да 
изпълнява тя обществени функции. Светлана Божилова изтъкна, че за пети път се 
констатират програмни дефицити. 
  По отношение на БНР Александър Томов смята, че трябва да се изиска статута на 
арбитражната комисия и правилниците за работа,,за да стане ясна дейността й. Доц. 
Лозанов го подкрепи. Отчетено бе, че за да се тушират конфликтите, вътрешните 
заплахи и разногласията в БНР все пак е необходимо време. 
 
 
“ПО ТОЧКА ТРЕТА” 
 
Разглеждането на темите по тази точка е отложено за следващо заседание. 
 
 
“ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА” 
 
Светлана Божилова докладва развитието на темата за прилагане на нормите при 
отразяване на значими спортни събития , като пое ангажимента съвместно с Младен 
Влашки да изготвят становище, в което да залегне разрешение за отразяване на 
значими спортни събития до 90 сек., като се вземе под внимание спецификата на 
спортовете. Препоръчано бе в становището да бъде включен общия списък на 
значимите спортни събития в съответните спортове. 
 
 
“ПО ТОЧКА ПЕТА” 
 
Доц. Георги Лозанов прикани за дебат по постъпило запитване от “Сдружение на 
българските частни радиостанции” ABBRO относно възможностите за спонсорство 
на радиопредавания, по-конкретно, дали може в едно предаване, прекъснато за 
друго предаване, имащо понякога същия антор и водещ, но с различно съдържание 
и характер, да има спонсор. Адв. Веселина Петрова изложи становище, като тълкува 
конкретните разпоредби за спонсорство, съдържащи се в Раздел III от Глава 
четвърта от ЗРТ – чл. 89 и сл.Според нея в запитването на ABBRO не е упоменато 
какви точно предавания се имат предвид. Трябва да се вземат под внимание 
разпоредбите на ал.3 и ал. 4 от чл. 90 на ЗРТ, където е въведена забрана за 
спонсориране на политически и икономически предавания, както и на новини, с 
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изключение на спортните. Тези въведени от Законодателя забрани в разпоредбите на 
закона не дават възможност за разширителното му тълкуване. 
   Орлин Джелепов изрази несъгласие със становището на Веселина Петрова, като 
изтъкна, че в Законодателят е дал правото едно предаване да бъде излъчвано на 
части.Така стои и въпросът със спонсорството.Възможности за спонсориране не 
трябва формално да се ограничават, за да се стимулира собствената продукция на 
медиата..Припомнени бяха компонентите, дефиниращи предаване – съдържание, 
характер, авторство. 
   Светлана Божилова разбира опасенията на Веселина Петрова относно вредата за 
потребителя. 
   Според доц. Георги Лозанов едно предаване може да се излъчва на части,които 
обаче трябва да са завършени и относително цялостни. 
  Александър Томов вижда казуса като сложен и трябва внимателно да се подходи, 
за да не се спекулира с него. 
   Доц. Георги Лозанов смята, че становището до ABBRO трябва да се изготви,след 
среща със Сдружението. 
 
“ПО ТОЧКА ШЕСТА” 
 
   Доц. Георги Лозанов препоръча да се разгледат и обсъдят параметрите, залегнали 
в подготвяния постоянен регистър на лицензираните радио- и телевизионни 
оператори. 
   Борислав Шабански докладва, че при изготвянето на лицензионния регистър са 
отчетени три основни изисквания:  
1. гарантиране и обслужване публичния и обществен характер на дейността на 

НСРТ в областта на лицензирането, както и осигуряване информационното 
обслужване на държавните институции, обществените и гражданските 
формации; 

2. необходимостта от пълна и ясна картина за легитимните, регламентирано 
действащи оператори в медийното пространство; 

3. информационно осигуряване и подпомагане на цялостната дейност на НСРТ. 
Веселина Петрова предложи да се включи графа “срок на лицензията”, но 
Шабански отговори, че срокът на лицензията на НСРТ е фиксиран законово, т.е. 
10 години и такъв параметър не е необходим. Той поясни, че програмата, на 
която ще бъде изработен регистъра, позволява включването на допълнителни 
характеристики с оглед бъдещите потребности. 
   Доц. Георги Лозанов предложи срокът за изготвяне на лицензионния регистър 
да бъде 01.10.2001 г., както и да бъде определен екипа по съставянето му. 
   Предложението бе прието. 

 
“ПО ТОЧКА СЕДМА” 
 
Разгледана бе докладна записка от Борислав Шабански относно Решение на НСРТ 
от 16.07.т.г. във връзка с искания за изменение на индивидуални програмни 
лицензии.на търговското дружество “Вирджиния ЕР ЕН”ЕJ..Искането е за  
изменение на териториалното разпространение на програма”Канал0” – регионално 
от Бургаска област в Бургаска, Варненска, Ямболска, Сливенска и Старозагорска 
области.В докладната са анализирани данните от представените 
материали.(докладната записка е приложена към протокола). 
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“ПО ТОЧКА ОСМА” 
 
Веселина Петрова докладва жалба за предоставяне на право на отговор от Кеворк 
Кеворкян до НСРТ под вх.№ 08-01-43 , в която се моли НСРТ да задължи “Нова 
телевизия” – Първи частен канал “АД, гр. Сливница да предостави право на достъп 
до съответния архив и на копие от записа на предаването, направено за негова 
сметка.Според Петрова не са конкретизирани извършените нарушения на ЗРТ.  
Доц. Георги Лозанов обобщи, че жалбата трябва да бъде адресирана до “Нова 
телевизиа”АД и ако се получи отказ на  предоставяне на достъп до съответния 
архив, тогава НСРТ трябва да вземе становище. 
 
“ПО ТОЧКА ДЕВЕТА” 
 
Разгледана бе докладна записка от Емилия Станева относно постъпило запитване от 
БНР с вх.№ 02-00-32/ 02-05.2001 г., във връзка с изплащане на възнаграждение на 
Иван Бориславов за периода от избора му за генерален директор до датата на 
издаване на болничния му лист.Съветът реши да препоръча на УС на БНР да 
направи допитване до НОИ. 
 
Край на заседанието 13,00 часа. 
Следващо заседание насрочено за 30.07.2001 г. от 11.00 ч. 
 
Приложени документи към протокол № 62 от24.07.2001 г. 
 
1.Становище на УС на БНТ с вх.№ 03-00-21; 
2.Писмо от Председателя на УС на БНР с вх.№02-00-43 
3.Становище от Весела Петровас вх.№18-06-27; 
4.Примерна таблица с параметрите за лицензионния регистър; 
5.Докладна записка от Борислав Шабански с вх.№18-02-43; 
6.Проектостановище до Кеворк Кеворкян с вх.018-06-28; 
7.Докладна записка от Емилия Станева с вх.018-06-29. 
 
 
ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 
 

Ал. Томов  В. Радинска: ……………… 
 . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . .  
Д. Коруджиев    
: 

 отсъства Ив. Петров : Отсъства 

Й. Сърчаджиев   .отсъства . . .   . . . . 
. . . . . .  

Мл.Влашки . . . . . . . . . . . . . .  

Св. Божилова ………………   
Доц. Г. Лозанов . . . . . . . . . . . . . . 

Председател 
Ив. Драганов . . . . . . . . . . . . . 

.Секретар  
    
     

 


