
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 69 

от редовно заседание, състояло се на 18.09.2001 г. 
 
ПРИСЪСТВАЛИ: Валентина Радинска Димитър Коруджиев, Иван Драганов, 
Ивайло Петров, Младен Влашки, Светлана Божилова.  
 
ОТСЪСТВАЛИ: - доц. Георги Лозанов, Йосиф Сърчаджиев; 

 
ДНЕВЕН РЕД: 
1.Становище относно жалбата на ПГ на НДСВ за некоректното отразяване на 
позицията на движението за трагичните събития в САЩ от Канал 1 на БНТ. 
2. Доклад от Борислав Шабански. 
3. Предложение за издаване на наказателни постановления по доклад на Весела 
Петрова. 
4. Доклад от Емилия Станева. 
5. Разни: 
 Справка за програма “ЕВРОПА” 
 Меморандум на Български хелзинкски комитет 
 Доклади от Спаска Янева относно сметките на GSM-те и преките телефони в 
отделите 

Изложения от Петър Карагьозов и Ирина Милчева – БНТ. 
 
Заседанието е водено от Иван Драганов и протоколист Михаела Йоргова 
 
 
Преди редовното си заседание Националният съвет за радио и телевизия проведе 
предварително договорени събеседвания с представители на телевизионни 
оператори, кандидатстващи за изменение на индивидуални програмни лицензии.  
Първата среща бе с представителите на  “Еуроком-Пловдив”ООД. От страна на 
заявителите присъстваха Валя Атанасова – програмен директор, Стефан Нейчев – 
представител на собствениците на фирмата , Евгени Тодоров – консултант и Петко 
Заеков – технически директор.Искането е за промяна в условията на лицензията, 
както следва: 
1. По т.1.2 програмата да се разпространява с наименование “ЕВРОКОМ 

БЪЛГАРИЯ”. 
2. По т.3 териториалният обхват на програмата да бъде разширен до 

НАЦИОНАЛЕН. 
3. По т.4 в начина на разпространение да бъде включено допълнението “по 

сателит”. 
4. По т.6.1 процентът да бъде променен от 6 на 4. 

По т. 6.2 процентът да бъде променен от 4 на 2. 
По т. 6.4 процентът да бъде променен от 12 на 4. 
По т.6.6 процентът да бъде променен от 2 на 1. 
По т.6.9 процентът да блъде променен от 35 на 28. Изложени бяха причините за 
исканата промяна в програмната лицензия. Иван Драганов зададе въпроси за 
процентите повторяемост на предаванията и за присъствието на български 
филми, като препоръча студиа “Време”, която разполага с прекрасни български 
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филми при ниски цени. Младен Влашки смята, че след като кандидатстват за 
национален обхват, би следвало да развиват кореспондентска мрежа или 
пултове, които придават национален характер и специфика на програмата сред 
другите национални телевизии. Заявителят има добре развита кореспондентска 
мрежа, чрез която осъществява тази своя функция. Като пример бе посочено 
предаването “Лицата на България”. Смятат, че са поели по правилен 
път..Димитър Коруджиев запита за образователните предавания и начина на 
осъществяването им. “Еуроком – Пловдив” ООД имат добри контакти с всички 
университети в страната и са създадени  гледани предавания , като например 
“Вива Академика”, “Предаване за младия предприемач”, “Живото лице на 
природата” и др.На въпрос на Младен Влашки за” пийпъл-метричните” данни бе 
отговорено, че разполагат с около 350 устройства, чрез които е въведена пийпъл-
метрия като  удобен инструмент за усъвършенстване на програмата. 

Иван Драганов подкрепя искането на заявителя, но препоръча увеличаване  на 
новините, подкрепени с репортажи,които им придават публицистична линия и  
зрителят печели от това. Не бива да се пренебрегва контактът между хората чрез 
репортажите . 
Иван Драганов обобщи решението на НСРТ да удовлетвори искането на заявителя. 
Следващото събеседване бе с представителите на “КАБЕЛНА 
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА” АД – Русе,кандидатстващи за разширение 
обхвата на лицензията за областите: Русе, Плевен, В. Търново, Търговище, Разград, 
Варна, Шумен и градовете: Силистра, Тутракан, Добрич, Булгас. 
Светлана Божилова запита за причините и стратегията на развитие при исканото 
разширение.Заявителят смята, че засега в България няма истинска регионална 
телевизия.С досегашното развитие на програмата доказва възможности в 
професионален и технологичен план за осъществяване на надрегионална 
комуникация, която ще реализира чрез собствена кореспондентска мрежа в 
регионите, за които е отправено искането.Стартират предавания за проблемите на 
хората в интерактивен формат.Запитани от Димитър Коруджиев за предавания в 
областта на културата представителите на “КИС” АД – Русе информираха, че имат 
сключени договори за сътрудничество с местните театър и опера.Засега имат 
технически трудности за осъществяването на телевизионен театър. Предоставят 
възможност на зрителите да наблюдават всички значими културни събития в гр. 
Русе. На въпрос на Валентина Радинска за предавания за хора в неравностойно 
физическо и социално положение бе отговорено, че на този етап  при отправена 
молба оказват помощ и отразяват чрез репортажи проблемите на тази група 
хора.Иван Драганов и Младен Влашки смятат, че бъдещето е на регионалните 
телевизии. 
Националният съвет за радио и телевизия взе решение да удовлетвори искането на 
заявителя.  
Текстът на индивидуална програмна лицензия на “КАБЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА 
СИСТЕМА “ АД – Русе се изменя както следва: 
Точка 3: “ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ предоставя програмата по т.1.2 за 
разпространение на територия, както следва: регионален обхват – Русенска 
област, Плевенска област, Великотърновска област, Търговищка област, 
Разградска област, Варненска област, Шуменска област, гр.Силистра, гр. 
Тутракан, гр. Добрич и гр. Бургас.” 
 
Третото събеседване бе с представители на “ВИРДЖИНИЯ ЕР-ЕН” ЕООД, гр. 
Бургас.Заявителят изпълнява изискванията на програмната си лицензия и 
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разпространява собствената си програма “Канал0” освен на територията на гр. 
Бургас, и в област Варна на основата на сключени договори с варненските 
телевизии: MSAT, “Ариел ТВ, “Кабел Груп 55” и “Варна Кабел 
Инженеринг”.Искането е за  разпространение и в областите: Варна, Ямбол, Сливен и 
Стара Загора. 
Запитани как оцеляват в конкуренцията с телевизиите “СКАТ”, “MSAT заявителите 
изтъкнаха силната си публицистика.Като пример посочиха съботното едночасово 
предаване “На фокус” – с гости в студиото с коментар.Отразяват  
директносъбитията в света и работят с добри преводачи и коментатори.Младен 
Влашки се поинтересува за плащаните суми за авторски права. Отговорено бе, че 
плащат по 20-25 щат.дол. за филм. Освен това осъществяват богати  предавания в 
областта на културата.Отразяват всички културни събития в гр. Бургас.Имат силни 
детски предавания и за тийнейджъри.Застъпени са и предавания за хора в 
неравностойно не само физическо, но и социално положение. 
Националният съвет за радио и телевизия взе решение да удовлетвори искането на 
заявителя. Мотивите за решението са: 
 -Досегашното развитие на програмата доказва възможности за осъществяване на 
надрегионална комуникация, която ще бъде реализирана чрез собствена 
кореспондентска мрежа и чрез двустранен видеообмен с локални и регионални 
телевизионни оператори; 
- Данните от проведения мониторинг на програмата “КАНАЛ 0” показват, че 

лицензираният спазва стойностите на заявените програмни параметри, като 
преизпълнява тези за новини, актуални предавания и регионална насоченост; 

- Лицензираният заявява системни програмни ангажименти към групи в 
неравностойно социално положение, към младежкатааудитория и хората в 
третата възраст; 

- Представено социологическо проучване, както и предварителни договори с 
лицензирани далекосъобщителни оператори от регионите, за които е отправено 
искането, показват, наличието на зрителски интерес към програмата от страна на 
аудиторията; 

- Лицензираният притежава технологичен ресурс за развитие на програмата – 
както в близкосрочен, така и в дългосрочен план. 

Текстът на индивидуална програмна лицензия на “ВИРДЖИНИЯ ЕР-ЕН” ЕООД за 
осъществянане на телевизионна дейност зе изменя както следва: 
Точка 3: “ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ предоставя програмата по т.1.2 за разпространение 
на територия, както следва: регионален обхват – Бургаска област, Варненска област, 
Ямболска област, Сливенска област и Старозагорска област”. 
 
ПО ТОЧКА ”ПЪРВА”: 
 
Иван Драганов припомни съдържанието на жалбата на ПГ на НДСВ за некоректното 
отразяване на позицията на движението за трагичните събития в САЩ от Канал 1 на 
БНТ и последвалата кореспонденция между НСРТ и БНТ. Съветът трябва да излезе 
със становище по случая. За изясняване на обстоятелствата при обсъждането на тази 
тока от дневния ред бе поканена Мария Мисева, началник отдел “Анализи” в НСРТ, 
която докладва  резултатите от направеното наблюдение върху централната 
информационна емисия “По света и у нас” на Канал 1 за периода 1-12.09.2001 г.за 
присъствие на политически плурализъм. / Наблюдението е приложено към 
Протокол № 69./ По повод отразяването на декларацията на НДСВ е извършено 
спешно наблюдение, резултатите от което потвърждават съдържанието на  жалбата 
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на НДСВ . Наблюдението не може да бъде представително, тъй като за такова е 
необходим период от три месеца, но е налице тенденцията за политическа 
пристрастност. Димитър Коруджиев не желае да участва в такъв дебат, тъй като 
резултатите от наблюдението не са представителни.Младен Влашки зае позиция, че 
може да участва в дебат, след като види всички видеозаписи от излъчените събития 
в този ден. Подходът на Съвета трябва да бъде внимателно обмислен, защото всяко 
негово участие може да има неблагоприятни последици.НСРТ трябва да разчита не 
само на експертните оценки на отделите “Анализи” и “Мониторинг”, но и на 
личната позиция на всеки един член Затова трябва внимателно да се проучи и 
цялата кореспонденция между НСРТ и БНТ..Валентина Радинска смята, че може да 
се направи принципно изявление след гледането на записаните 
материали.Позицията на Светлана Божилова е, че след гледане на материалите може 
да се вземе решение за становище на НСРТ.Иван Драганов предложи три 
възможности: да се гледат материалите само от извънредното предаване, 
централната емисия плюс извънредното предаване и всички записи плюс 
наблюдението на отдел “Анализи”.Светлана Божилова обърна внимание върху 
бързината на реакция от страна на БНТ при трагични събития. БНТ има постоянен 
център в Парламента, а е изчакана информацията от БТА. БНР е реагирало веднага, 
а БНТ – дори след Канал3. Отново изплува проблем със спазването на чл.62 от 
ЗРТ.Редно е да се изяснят принципите, по които действат органите на управление в 
БНТ.Младен Влашки реконструира хронологията на събитията в този ден.Когато в 
17,00 часа по всички телевизии вървят удължени новини, БНТ има неадекватно 
поведение – пускат “Телешоп”.Има технологична грешка и в работата на БНТ и в 
работата на НДСВ. Липсата на пресцентър на НДСВ на 11.09.2001 също е 
допринесло за забавянето на декларацията на движението..Иван Драганов е на 
мнение, че БНТ е подходила тромаво. При извънредно положение целият 
информационен поток се насочва към него.В този момент не е имало единоначалие 
в БНТ и не е имало кой да поеме отговорността. Липсва регламент за поведение на 
медиите в извънредна ситуация. Оттук са и всички обвинения, които са 
неблагоприятни и за НСРТ. 
Членовете на Съвета се обединиха около идеята да се изгледат всички видеозаписи 
и материали от кореспонденцията между НСРТ и БНТ, да се консултират с 
експертите от отделите “Юридически”, “Анализи” и “Мониторинг”и на следващото 
заседание Съветът да излезе с позиция. 
 
ПО ТОЧКА ”ВТОРА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка от Борислав 
Шабански с вх. № 18-02-49 от 17.09.2001 г относно спазване на сроковете за 
изпращане в ДКД на решенията и проектите  за програмни лицензии към тях на 
заявителите, за които НСРТ е взело решение на заседанието си на  11.09.2001 г. 
  Националният съвет за радио и телевизия взе  решение да бъдат  приети 
подготвените проекти за лицензии и решенията към тях, както и мотивите на 
следните кандидати: 
1.“ВЕРЕЯ КАБЕЛ” АД -  Текстът на т.1.2 от индивидуална програмна лицензия на 
“ВЕРЕЯ КАБЕЛ” АД за осъществяване на телевизионна дейност №342-00185 от 
27.07.2000 г. се изменя както следва: Точка 1.2””ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ “ се задължава 
да предоставя за разпространение програма с наименование “ВЕРЕЯ”. 
2.ЕТ “ФАНТИ – Г ИЛИЯ ЙОРДАНОВ” – Текстът на индивидуална програмна 
лицензия на ЕТ “ФАНТИ – Г ИЛИЯ ЙОРДАНОВ” за осъществяване на 
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телевизионна дейност №332-00189 от 27.07.2000 г се изменя както следва: Точка 3: 
“ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ предоставя протрамата по т.1.2 за разпространение на 
територия, както следва: регионален обхват – Видинска област”. 
3.”КАБЕЛ САТ – ЗАПАД” – Текстът на индивидуална програмна лицензия на 
“КАБЕЛ САТ – ЗАПАД” ООД за осъществяване на телевизионна дейност № 342-
00076 от 20.04.2000 г се изменя, както следва: Точка 3: “ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ 
предоставя програманта по т.1.2 за разпространение на територия, както следва: 
регионален обхват – Кюстендилска област”. 
4.”ВИДЕОСАТ 95” ООД – Текстът на индивидуална лицензия на “ВИДЕОСАТ 95” 
ООД, за осъществяване на телевизионна дейност № 342-00065 от 20.04.2000 г. се 
изменя, както следва: Точка 3: “ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ” предоставя програмата по т.1.2 
за разпространение на територия, както следва: регионален обхват – 
Великотърновска област” 
5.”МИХАЙЛОВ ТВ”ЕООД – Текстът на индивидуална програмна лицензия на 
“МИХАЙЛОВ ТВ” ЕООД за осъществяване на телевизонна дейност №342-00131 от 
20.04.2000 г. се изменя, както следва: Точка 3: “ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ предоставя 
програмата по т. 1.2 за разпраостранение на територия, както следва: регионален 
обхват – Врачанска област”. 
6.ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ – Текстът на индивидуална програмна лицензия на 
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, за осъществяване на радиодейност №432-00126 от 
20.04.2000 г. се изменя, както следва: 1.Точка 3: “ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ предоставя 
програмата по т.1.2 за разпространение на територия, както следва: регионален 
обхват – област Кърджали”. 
7.”ГАБРОВО – КАБЕЛ” ООД – Текстът на индивидуална програмна лицензия на 
“ГАБРОВО – КАБЕЛ” ООД, за осъществяване на телевизионна дейност № 342-
00091 от 20.04.2000 г. се изменя, както следва: Точка 3: “ЛИЦЕНЗИРАНИЯТ 
предоставя протграмата по т.1.2 за разпространение на територия, както следва: 
регионален обхват – Габровска област”. 
 
 
Националният съвет за радио и телевизия  на своето редовно заседание , като взе 
предвид изложените в исканията за изменение на индивидуалните програмни 
лицензии, данните  и резултатите от проведения мониторинг, както и представянето 
на лицензираните при проведеното събеседване, на основание чл.32, ал.1, т.9 от ЗРТ 
и във връзка с т.12 от индивидуалната лицензия за осъществяване на телевизионна 
дейност по смисъла на ЗРТ, реши да удовлетвори искането на следните кандидати: 
1.”ЕУРОКОМ – ПЛОВДИВ”ООД 
 
2.”КАБЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА” АД – Русе 
 
3.”ВИРДЖИНИЯ ЕР ЕН” ЕООД. 
 
ПО ТОЧКА “ТРЕТА” 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладната записка от адв. 
Веселина Петрова, относно издаване на наказателни постановления по издаден от 
отдел “Мониторинг” акт за установяване на административни нарушения на “НОВА 
ТЕЛЕВИЗИЯ – ПЪРВИ ЧАСТЕН КАНАЛ” ЕАД във връзка с предаването “Изборна 
нощ” с Иван Гарелов и Мия Сантова./Докладната с вх.№ 18-06-41 от 04.09.2001 г. е 
приложена към Протокол № 69./ 
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Членовете на Съвета решиха да се даде ход на наказателното постановление. 
 
ПО ТОЧКА “ЧЕТВЪРТА” 
 
Разгледана бе докладната записка на Емилия Станева относно назначаване на 
комисия за приемане на извършена работа по договор за поръчка между НСРТ и 
“ВЮ ПОЙНТ – СОФИЯ” ООД, изпълнител за доставка и монтаж на компютърни 
системи, принтери и софтуер. 
Националният съвет за радио и телевизия  на редовно заседание на 18.09.2001 г на 
основание чл.32, ал.2 от ЗРТ 
 
              РЕШИ 
НАЗНАЧАВА комисия в състав: 
 
Председател: ТОДОР ВЛАДИМИРОВ ТОДОРОВ 
Членове: 1. КИРИЛ АЛЕКСАНДРОВ АПОСТОЛОВ 
       2. ЕМИЛИЯ СТАНЕВА СТАНЕВА 
  
   Комисията има за задача да приеме изпълнението по Договор за поръчка от 
12.09.2001 г., сключен между Националния съвет за радио и телевизия, възложител 
и “ВЮ ПОЙНТ – СОФИЯ” ООД, изпълнител.  
   Приемането се извършва с констативен протокол, подписан от комисията и 
изпълнителя. 
 
ПО ТОЧКА “ПЕТА” 
 
Членовете на НСРТ се запознаха със справката за програма “ЕВРОПА”, свалена от 
новата програмна схема на БНТ, подписана от журналистите Мария Матева и Лилия 
Шопова-Ботушарова.  Обсъдено бе и изложението от Ирина Милчева, изпълнителен 
продуцент на програма “Бразди” в БНТ, както и писмото на Петър Карагьозов, 
създател на програма “Бразди”. 
По предложение на Светлана Божилова бе взето решение НСРТ да изпрати писмо 
до   БНТ , с което да се изискат принципите на програмиране в обществената медия. 
В писмото ще се отправи искане за създаването към Програмния съвет на БНТ на 
звено за проучване на общественото мнение.  
Възложено бе на Светлана Божилова да подготви писмото, като се позове на  
Договора за възлагане на общественото управление. 
 
НСРТ разгледа докладната записка на Спаска Анева, началник отдел “ФСДЧР” 
относно значителното повишение на сметките за телефонните разговори по GSM-те  
от страна на членовете на Съвета, както и по телефоните , ползвани от 
административно-техническия персонал на НСРТ. С цел по-икономичното 
изразходване на средствата, предвидени по параграф “разходи за 
телекомуникационни и пощенски услуги” е направено предложение: 
За GSM-те: 
- месечният лимит да бъде индивидуален и при превишение същият да се заплаща 

от допусналия превишението; 
- по време на отпуск лимитът да бъде намален с 50%; 
- когато даден член  на НСРТ е командирован в чужбина, стойността на 

международния роуминг да бъде извън месечния лимит. 
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За телефонните постове, ползвани от административно-техническия персонал 
на НСРТ: 
 
Да се въведе ограничен режим на ползване на телефонните услуги – само избор на 
градски разговори за следните телефонни постове: 
- 971 12-39 – сектор “Информационно обслужване “ и отдел “Анализи”; 
- 971-35-05 – служители от отделите “Радиомониторинг” и “Телевизионен 

мониторинг”; 
- 971-92-77 – отдел “Правен”. 
Да се въведе лимит в размер на 100 лева за таксувани импулси /без абонаментна 
такса и ДДС / за следните телефонни постове: 
- 971-34-39 – началник отдели “Радиомониторинг”, “Телевизионен мониторинг” и 

“Анализи”; 
- 971-92-59 – отдел “Лицензии”; 
- 971-44-48 – отдел “ФСДЧР”; 
- 971-14-41 – отдел “Технически  ресурси”. 
 
Възложено бе на Спаска Янева да подготви заповеди по направените предложения . 
 
Националният съвет за радио и телевизия  разгледа и обсъди  Меморандума на 
Български хелзинкски комитет,. 
 
 
 
 
Край на заседанието 15,50 часа.Следващо заседание насрочено за 24.09.2001 г. от 
11,00 часа. 
 
 
Приложени документи към протокол № 69.от 18.09.2001 г: 
 
1.Жалба от ПГ на НДСВ относно некоректното отразяване на  позицията на 
движението за трагичните събития в САЩ от Канал 1 на БНТ с вх.№01-02-03 от 
12.09.2001 г. 
2. Писмо на доц. Г. Лозанов до Генералния директор на БНТ с изх.№03-00-42 от 
12.09.2001 г. 
3.Писмо на Генералния директор на БНТ до Председателя на НСРТ с приложени 
разяснения на Програмния директор на БНТ и Директора на “Новини и актуални 
предавания”, с вх.№ 03-00-33 от 13.09.2001 г. 
4Писмо на Председателя на НСРТ до Генералния директор на БНТ с изх.№03-00-45 
от 13.09.2001 г. 
5. Докладна записка от Мария Мисова относно наблюдение върху централната 
информационна емисия “По света и у нас” с вх.№ 18-03-62 от 19.09.2001 г. 
6. Докладна записка от Борислав Шабански с вх.№ 18-02-49 от 17.09.2001 г. 
7. Докладна записка от Веселина Петрова с вх.№ 18-06-41 от 04.09.2001 г. 
8.Докладна записка от Емилия Станева относно назначаване на комисия за 
приемане на извършената работа  по договора с “ВЮ ПОЙНТ – СОФИЯ” ООД с вх. 
№ 18-06-42 от 18.09.2001 г. 
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9. Справка за програма “ЕВРОПА”, свалена от новата програмна схема на БНТ от 
Мария Матева и Лилия Шопова-Ботушарова от 17.09.2001 г. 
10Меморандум от Български хелзинкски комитет с вх. № 13-00-46 от 17.09.2001 г. 
11 Докладна записка от Спаска Янева относно надхвърлени лимити за телефонните 
разговори с изх.№№ фс –09-055 и фс-09-056. 
12.Изложение на Изпълнителния продуцент на програма “Бразди” в БНТ с вх.№ 03-
02-04 от 13.09.2001` г. 
13.Писмо от Петър Карагьозов относно предаването “Бразди” на БНТ с вх.№03-02-
03 от 13.09.2001 г. 
 
 
 
ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 
 
 

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

 


