
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 67 

 
от редовно заседание, състояло се на 28.08.2001 г. 

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

 
ДНЕВЕН РЕД: 
 
1.Оставка на Александър Томов. 
 2.Среща по предварително формулирани въпроси с УС на БНР във връзка с 
Антикризисната програма. 
3. Промени в Правилника за дейността на НСРТ – докладват Иван Драганов и 

Младен Влашки. 
4. Становище за разпространение на програмите на БНТ от кабелните оператори. 
5. Анализ от гледна точка на ЗРТ на организациите за косвеното управление на 

изпълнителските права в областта на музикалното изкуство във връзка с писмо 
от Съюза на българските музикални и танцови дейци. 

6. Разни. 
 
Начало на заседанието 13,00 часа., водено от доц .Георги Лозанов и протоколист 
Михаела Йоргова 
 
ПО ТОЧКА ”ПЪРВА”: 
 
По  предложение на  Александър Томов  НСРТ разгледа заявление за предсрочно 
прекратяване на неговия мандат. 
Членът на НСРТ Александър Томов, в присъствието на журналисти и оператор от 
БНТ, направи изявление пред членовете на Съвета и поканените за среща 
представители наУС на БНР, че напуска Националния съвет за радио и телевизия. 
(текстът на изявлението е приложен към протокол№ 67, с вх. №18-00-12/ 28.08.2001 
г.).Поканен да остане за гласуване вземането на решение за освобождаването му, 
Александър Томов заяви, че това вече не е негов проблем и напусна заседанието. 
След напускането на г-н Томов с пет гласа “за” Националният съвет за радио и 
телевизия взе решение за освобождаването на Александър Томов.Възложено бе на 
адв. Веселина Петрова да изготви текста на решението, позовавайки се на чл. 30, 
ал.2 ,т.1 от ЗРТ. 
Иван Драганов направи забележка, че съдържанието на изявлението на г-н Томов 
навява на мисълта, че НСРТ не е независим регулаторен орган и, че се влияе от 
промените в политическата конфигурация в Парламента.Такава позиция от гледна 
точка на ЗРТ е крайно неприемлива 
Доц. Лозанов бе изненадан, че в БНТ са информирани преди НСРТ за напускането 
на г-н Томов. 
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ПО ТОЧКА “ВТОРА”: 
 
Доц. Лозанов покани членовете на УС на БНР да отговорят на предварително 
изпратените въпроси , формулирани от Младен Влашки, до г-жа Поля Станчева във 
връзка с изпълнението на Антикризисната програма на БНР. 
Г-жа Поля Станчева отговори на първия въпрос за  искането на БНР за ревизия от 
ДКФ.Засега нямат окончателен отговор от ДФК, а само одитен доклад. Когато 
получат окончателния документ, членовете на НСРТ ще се запознаят с резултата от 
ревизията. По повод искането за извънпланова ревизия от Агенцията за държавен 
вътрешен финансов контрол за периода от 01.01. до 31.05.2001 г. г-жа Поля 
Станчева информира членовете на Съвета, че им е отказана. Доц. Лозанов прикани  
членовете на Съвета да гласуват  за подкрепа на искането за ревизия, тъй като този 
период е  важен и драматичен във всяко отношение, включително и във финансово. 
Иван Драганов отбеляза, че всяко ново ръководство трябва да започне работата си 
“на чисто”.  Принцип е при всяко ново управление да се прави ревизия. В тази 
връзка НСРТ взе решение да изпрати писмо до Агенцията в подкрепа на искането за 
ревизия. Определена бе Веселина Петрова да изготви писмото. 
По втория въпрос относно сключени договори по или без решение на УС на БНР до 
31.05.2001 г, които не са изплатени, г-жа Поля Станчева информира,че няма такива, 
с  изключение на един – договорът с Вичо Балабанов, сключен за пет предавания на 
“Нощен Хоризонт” по програма “Хоризонт”.Сумата по този договор не е изплатена 
поради факта, че г-н Балабанов не е подписал договора , защото, според него, се е 
договарял за по-голяма сума.От страна на БНР договорът е подписан. Г-жа Поля 
Станчева поясни, че договорът е за срок от 01.06. до 01.07.2001 г., тъй като от м. 
юли са започнали работа съгласно новите форми. 
На третия въпрос, какви действия е предприел УС на БНР по повод използвания в 
различни писания етикет “Реваншизъм”, както и представянето на  документите по 
създаването и Правилника за дейността на Арбитражната комисия, г-жа Поля 
Станчева предложи на вниманието на членовете на НСРТ протоколи от заседанията 
на УС на БНР, като в Протокол от 27.06.2001 г.,  е отразено конституирането на 
Арбитражната комисия на основание т.2,4 от Антикризисната програма за 
управлението на БНР. Създаден е Правилник за работата на Арбитражната комисия, 
който регламентира статута, състава, правомощията, заседанията  й. Арбитражната 
комисия се свиква на заседания от Генералния директор на БНР с писмена покана, 
която съдържа проект за дневния ред на заседанието.Поканата се изпраща до 
членовете на Арбитражната комисия най-малко 24 часа преди съответното 
заседание.Арбитражната комисия взема решения с мнозинство от повече от 
половината от присъстващите на заседанието членове. Г-жа Станчева информира 
членовете на Съвета, че заседанията на Арбитражната комисия се протоколират и 
предложи на тяхното внимание протоколи от заседанията й. На въпрос на доц. 
Лозанов как се  вземат решения за заседание на Арбитражната комисия г-жа Поля 
Станчева поясни, че когато възникнат сложни  казуси, когато трябва да се вземе 
например решение за уволнения..В тази връзка г-жа Станчева изложи конкретни 
случаи, разгледани на заседания на Арбитражната комисия, за които УС на БНР е 
взело решения. 
Младен Влашки зададе въпрос дали Правилникът за дейността на Арбитражната 
комисия е достъпен за всички служители на БНР . 
В подкрепа на този въпрос доц. Лозанов смята, че трябва да има изградена система 
за вътрешна комуникация. 
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Г-жа Поля Станчева информира, че всички съобщения в БНР се разпространяват по 
вътрешната мрежа. 
Според Иван Драганов Правилникът трябва да бъде предоставен на 
журналистическите дружества и на профсъюзите. 
Младен Влашки запита дали атмосферата на взаимни междуличностни конфликти в 
БНР е успокоена. 
Г-жа Поля Станчева смята, че “тази страница” е вече затворена и по-скоро “отвън”, 
отколкото в радиото , се  разпалват реваншистки твърдения. 
При обсъждането на четвъртия поставен въпрос относно резултатите от 
изпълнението на т.3.1.1 и т.3.1.2 от  Антикризисната програма Иван Драганов 
сподели, че в продължение на три години НСРТ е констатирал огромен дефицит на 
ред и правила в БНТ и БНР,които да регулират и да уреждат професионалните  
взаимоотношения , служебните задължения и функционалните връзки. Почти 
всички членове на Съвета тогава са останали с впечатление, че предишните 
ръководства са занемарили тази страна от своята дейност.Управителният съвет на 
БНР е присъствал само формално. Програмният съвет и неговата председателка са 
написали “безобразно” писмо по повод основателно искане на НСРТ за преместване 
на едно предаване от 11,00 часа. В писмото, което г-н Драганов цитира по памет, е 
отговорено, че това е цяла младежка линия и НСРТ спира пилотното предаване  по 
тази линия. Но тази линия не се е състояла.  Г-н Драганов смята, че тези дефицити 
са  подтикнали НСРТ да вземе решение да не даде шанс на старото ръководство да 
продължи своята дейност в тази посока. Това е навело Съвета да потърси един 
широк кръг номинации, за да се вкарат повече хора, които да упражняват и 
обществен контрол върху дейността на Ръководството., да ги изведат от принципите 
на саморегулация. За съжаление това, което е констатирано в БНР е, че се 
персонифицират  взаимоотношения и се създават условия за субективност. Иван 
Драганов смята, че инерцията на тези взаимоотношения до м. октомври т.г. трябва 
да бъде пресечена и се надява , че всички са извлекли поука от тази криза, защото 
кризата, както обичат да казват българските журналисти, е стартирана от НСРТ, но 
причините са  много дълбоки..Затова тест не само за БНР, но и за Съвета, е тази 
Антикризисна програма, като компенсация на дефицити на вътрешните 
взаимоотношения, дали ще проработи или не. Ето защо, смята г-н Драганов, трябва 
да бъдат изработени тези правилници и да са видни от всички, за да се пресекат и 
различните слухове от  попаднали за кратко време в БНР хора.  
Доц. Лозанов постави въпрос за изпълнението на т.3.1.1  от Антикризисната 
програма, отнасящ се до експертната оценка на състоянието на програмите на БНР и 
възстановяването на професионалните им стандарти и кадровия им потенциал. 
Г-жа Поля Станчева информира членовете на НСРТ, че на този етап раполагат с 
докладни записки от новоназначените дипектори на приетите програми. След 
срещата с НСРТ УС на БНР ще събере всички  ред.-колегии и с ръководителите на 
програмии ще изиска  те да направят  анализ на оценката. Във връзка с експертната 
оценка на всяко едно предаване е  поръчано проучване на рейтинга  на аудиторията, 
очакванията, както и за слушаната музика по програма “Хоризонт”. Очакванията са 
до края на м. септември т.г. да имат готов рез,лтат. 
Иван Драганов предложи в тази връзка да предаставят това социологическо 
проучване на агенция “Алфа рисърч”, за  тълкуване. 
Поля Станчева смята, че е уместно да се направи такова тълкуване. 
По повод  атаките на застрашени конкуренти на БНР (напр. от “Дарик” радио) Иван 
Драганов препоръча на УС на БНР да дават един път месечно пресконференции. 
Поля Станчева информира, че БНР приема агресивна PR-стратегия. 
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По въпроса за оценката на работещите в Радиото в екип тя сподели, че  
имат разработен Модел на психологическа система за определяне управленската 
компетентност на ръководния състав в БНР.Формата на тестването е индивидуална, 
а времетраенето е 5 – 6 часа за всеки човек. По този модел  успешно са оценени 20 
души ръководен персонал в БНР.Освен това е направен Проект за методика на 
атестиране на персонала в БНР, който съдържа формите , критериите на атестиране 
на редовните служители, критерии за оценка на средните и ниски нива на 
ръководния персонал и накрая – атестационна карта. В нея се отразява както 
оценката на комисията, така и мнението на атестирания за подобряване на работата 
му и отстраняване на пречките и негативните фактори, спъващи неговата дейност и 
развитие. Тази атестация е много важна и за корекция в заплатите, поясни г-жа Поля 
Станчева. 
По следващия въпрос за изпълнението на т.3.2 във връзка с т.1.5 на Антикризисната 
прогарама представителите от БНР представиха на Съвета протоколи от заседания 
на ред.-колегиите и Правилници за работа  на програмите “Хоризонт” и “Христо 
Ботев”.Разработен е и Професионален кодекс на журналистите в програма 
“Хоризонт”, който предстои да бъде приет на общо събрание на работещите в 
програмата. 
Иван Драганов запита дали вече има яснота в йерархията, тъй като са известни 
случаи репортери да получават по-големи възнаграждения от редакторите. В 
Антикризисната програма е заложено разграничаване на водещи предавания, 
репортери и редактори. Друг въпрос на Иван Драганов касаеше възможността 
водещи предавания в БНР да бъдат водещи и в частни медии. Това е въпрос на 
вътрешни правила и НСРТ очаква отговор. 
Според Иван Драганов, когато се изгради “сила” с арбитражна оценка  редакторът е 
такъв по отношение драматургията на предаването, на общественото присъствие и 
оттам следва издигането нагоре и заемането на ръководна позиция. В тази връзка г-н 
Драганов предложи на УС на БНР да вземе решение с негово съдействие и с 
участието на г-жа Поля Станчева да поканят “Гарет прайс” ,на разноски на БНР, за 
организиране на курсове за квалификация, които да обхванат всички нива в БНР и 
особено младите служители.Сега, когато се разпределят бюджетите, е най-
подходящият момент да се обърнат към фондация “Томсън” за съдействие. 
Доц. Лозанов препоръча в БНР да се изработи концепция  по тези въпроси и на 
следваща среща в НСРТ да се обсъдят  правилата по прилагането й. 
 
Във връзка с конституирането на органите по т.2 от Антикризисната програма г-жа 
Станчева предложи на вниманието на Съвета  Управленската структура в БНР и 
приложенията за програма “Хоризонт”, “Христо Ботев” и радио 
“България”.Информира, че вече е утвърдена кандидатурата на Ангел Недялков за 
ръководител на радио “България”. Разгледани  бяха протоколи от заседания на 
Арбитражната комисия, Програмния съвет в БНР. Поля Станчева уведоми 
присъстващите, че имат намерение да изградят собствен Обществен съвет с 
представители от различни институции и организации. 
Иван Драганов препоръча в БНР да се преразгледат договорите на предишния 
управленски екип на средно ниво и за онези от тях, за които УС на БНР не е имал 
решение, да се считат за невалидни и когато се назначават хора, към заповедите за 
назначение винаги да има извлечение от протокола, тъй като това е задължение на 
БНР по ЗРТ. 
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ПО ТОЧКА ”ТРЕТА”: 
 
Доц. Лозанов покани г-н Драганов да докладва своето предложение за новите части 
на Правилника за устройството и дейността на НСРТ и да се гласува всяко 
изменение. 
Иван Драганов информира, че е направен преглед на трите приети до настоящия 
момент Правилници и на базата на онова, което  с Младен Влашки отчитат като 
дефицит в регулацията на работата на НСРТ двамата са направили поотделно 
предложения за изменения, които са залегнали в така представения за обсъждане 
Правилник. 
Съветът взе решение да се обсъждат само новите текстове . 
Младен Влашки и Иван Драганов изложиха мотивите за измемение на отделните 
текстове.При разрабоатването на новия Правилник са ползвани Правилниците за 
работа на Народното събрание и ДКД.При обсъждането на отделните текстове 
присъства адв. Весела Петрова, която направи тълкуване по тях. 
НСРТ реши адв. Веселина Петрова да прецизира и редактира отделните 
текстове.Измененият Правилник да се приеме по принцип, но  отново да се разгледа 
на заседание в присъствието на всички членове на Съвета.(Предложенията по 
изменение на Правилника от Младен Влашки и Иван Драганов са приложени към 
Протокол № 67). 
 
ПО ТОЧКА ”ЧЕТВЪРТА” 
 
Доц. Лозанов припомни проблема с БНТ за начина на разпространение програмите 
й от кабелните оператори. В тази връзка бе цитиран текста на чл. 26 от Директивата 
за универсална услуга СОМ (2000) 392, за въвеждане на изискване за 
разпространение на програми в обществен интерес Когато програмите са с 
обществен интерес, не трябва само пазарът да решава тяхното разпространение, а 
следва  да се въведе и някакъв режим, напр. лицензионен,  На базата на тази 
Директива НСРТ  да вземе решение  програмите на БНТ да се разпространяват 
безплатно, предложи доц Лозанов, като изтъкна своите основания за това. Първата 
причина е, че потребителят плаща веднъж чрез бюджета и втори път на кабелните 
оператори за една и съща програма. Втората причина е, че бюджетът на БНТ тази 
година е значително разширен и потребителят трябва да получава безплатен достъп 
до програмите й.Третата причина е, че тригодишните преговори на БНТ с кабелните 
оператори нямат резултат. Четвъртото основание е,че в европейската практика 
заплаща операторът за разпространение на неговите програми.Затова доц. Лозанов 
прикани членовете на Съвета да вземат решение БНТ след изменение в лицензията 
да отдава безплатно програмите за разпространение на кабелните оператори, а 
техните лицензии ще се променят така, че те задължително да разпространяват 
програмите на БНТ. 
Младен Влашки смята, че не може потребителят да бъде лишен от програмата на 
БНТ, след като неговите данъци отиват в по-голямата си част за създаването на тази 
програма. Не може г-жа Попова да иска кабелните оператори да плащат за това, че я 
излъчват, а тази програма да бъде заплащана от хората два пъти..Единственият 
начин за регламентиране на тези отношения е да бъдат вписани в лицензията, която 
издава ДКД на съответните оператори.Би следвало да се промени текста в 
лицензията, която излиза от НСРТ за БНТ , като се запише, че тя предоставя 
безплатно за разпространение  своите програми на кабелните оператори, а при 
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кабелните оператори – те приемат да разпространяват програмите, като определят и 
на коя честота става това 
 .НСРТ взе решение да се изменят и  допълнят програмните лицензии на БНТ на 
основание т.12.1.3 и т.12.1.4 от съответните лицензии. Основание за вземането на 
решението са: Разпоредбата на чл. 57, ал.3, т.2 от Закона за далекосъобщенията, 
новата регулаторна рамка на Европейския съюз, по-конкретно чл. 26 от 
Директивата за универсална услуга СОМ /2000/ 392, защитата на интересите на 
зрителите, значителното увеличение на исканата от БНТ държавна субсидия за 
2002 г., ниската ефективност на преговорите между БНТ и кабелните 
оператори, изключителната важност на кабелния далекосъобщителен пренос 
за развитието и разпространението на регионалните програми на БНТ 
Възложено бе на Антоането Лозенска да изготви Решението за изменение на 
лицензията на БНТ. 
 
По повод  постъпило писмо в НСРТ от “Бояна Филм” ЕАД  относно несъгласие за 
излъчване на филмова продукция “Печалбата” по БНТ поради нарушение на 
условията на договора между БНТ, “Бояна Филм” ЕАД и “Еврофутбол” ООД, НСРТ 
взе решение адв. Весела Петрова да изготви писмо до г-н Евгений Михайлов, изп.. 
директор на “Бояна Филм” ЕАД, в което да го уведоми, че НСРТ не е страна при 
спазване на  търговските права. 
Обсъждането на  точка пета и точка шеста от дневния ред на заседанието на НСРТ 
бе отложено за следващото заседание на Съвета на  04-09.2001 г. 
 
Край на заседанието 16,00 часа. Следващо заседание насрочено за 04.09.2001 г от 
13,00 часа. 
 
Приложени документи към Протокол № 67: 
1.Изявление на Ал. Томов по повод напускане то му като член на НСРТ с вх.№18-
00-12 от 28.08.2001 г. 
2.Докладна записка от Веселина Петрова с вх.№ 18-06-40 от 28.08.2001 г. 
3. Писмо до г-жа Поля Станчева, ген. Директор на БНР във връзка с изпълнението 
на Антикризисната програма на БНР с изх.№32-00-32 от 20.08.2001 г. 
4.Предложение по изменението на Правилника от Младен Влашки от 24.08.2001 г. 
7. Правилник за устройството и дейността на НСРТ. 
8. Писмо от Лиляна Попова, ген. Директор на БНТ с вх.№ 03-00-26 от 27.08.2001 г. 
9. Наредба за условията и реда за провеждане на конкурс за издаване на 

индивидуална лицензия за радио- или телевизионна дейност по ЗРТ. 
10. Писмо от “Бояна Филм” ЕАД с вх.№ 13-00-41 от 27.08.2001 г. 

 
ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 
 

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

 
 


