
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 75 

от редовно заседание, състояло се на 30.10.2001 г. 
 
ПРИСЪСТВАЛИ: Валентина Радинска Димитър Коруджиев, Иван Драганов, 
Ивайло Петров, Йосиф Сърчаджиев Младен Влашки , Светлана Божилова 
 
ОТСЪСТВАЛИ: доц. Георги Лозанов – поради заболяване 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
1.БНР 
 Окончателно подготвяне на лицензията – докладва Борислав Шабански 
 Заключителен отчет на Антикризисната програма. 

2. Предизборен мониторинг и междинни резултати – докладва Светлана Божилова. 
3. БНТ 
 сключване на договор за управление след измененията – докладва Младен 
Влашки 

 изпълнение на текста за филмопроизводството – докладва Иво Драганов. 
4. Организиране на семинар във връзка с отчет на дейността на НСРТ – докладват 
Георги Лозанов и Иво Драганов. 
5. Окончателно завършване на публичния регистър и архивиране на информацията – 
докладва Борислав Шабански. 
 
 
Начало на заседанието 13,00 часа, водено от Иван Драганов и протоколист Михаела 
Йоргова. 
 
 
ПО ТОЧКА ”ПЪРВА”: 
 
Иван Драганов откри заседанието  и изказа благодарност на Борислав Шабански за 
цялата професионална работа по подготовката на лицензиите.на БНР. Шабански  
информира членовете на Съвета,че има два въпроса, които трябва да се решат – 
лицензията на “Радио Българи” няма да бъде изпратена с този пакет в ДКД, поради  
налагащи се уточнения с ДКД. Другият въпрос се отнася до вписването на 
определени параметри, след уточнение с г-жа Поля Станчева, към допълнителните 
програмни характеристики.  
Съветът взе решение да се приемат на днешното заседание лицензиите, като след 
съгласуване, уточнение на текстовете и подписване  от доц. Лозанов подготвените 
лицензии да се изпратят в ДКД. Възложено бе на Борислав Шабански и Антоането 
Лозенска да изготвят мотивираните решения към тях. 
Борислав Шабански докладва пред членовете на Сэъвета, че във връзка с обжалване 
пред ВАС на конкурси за далекосъобщителен оператор – градовете София, Бургас, 
Варна, Русе и Стара Загора, оператори, лицензирани по ЗРТ за създаване и 
разпростравение на радиопрограми в същите градове, са отправили искане до НСРТ 
за изменение в условията на издадените им програмни лицензии. Исканията са за 
удължаване  на срока , посочен  в чл. 107, ал. 2 на ЗРТ и на т. 6.1 на притежаваните 
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лицензии, отнасяща се до сроковете на  стартиране на програмата, и са отправени 
от: 
- “Радио ТНН” ООД – за Пловдив; 
- “Класик ФМ радио” АД – за Варна и за София; 
- “М САТ” АД – за Варна. 
Писма от заявителите са изпратени и до ДКД. ДКД са изпратили в НСРТ своето 
решение, конкретно относно искането на “Радио ТНН”, с което не удовлетворяват 
искането за удължаване на срока. Мотивите са, че конкурсите са определени и са 
извършени само за градове с местно покритие и това, че операторите искат да 
разпространяват  единна програма от друг град и чрез сателит да я пращат в 
съответните градове, за които са обжалвали решенията, според тях не е основание 
да бъде прието тяхното искане. Според Шабански не е издържано с индивидуален 
административен акт да се посочва срок , определен за бъдещо несигурно събитие, 
т.е. дали ще бъде отменено или  ще бъде оставено в сила решението на ВАС и оттам 
решението на МС. 
Според Иван Драганов блокирането на този конкурс блокира и конкурса на НСРТ. 
Операторите имат лицензии, а не могат да се възползват от тях. 
Членовете на Съвета  приеха предложението на Иван Драганов да се удължи с шест 
месеца срока на притежаваните лицензии на заявителите. 
Със следваща докладна записка Борислав Шабански информира членовете на НСРТ 
за постъпила жалба от гл. ас. Инж. Емил Войнов Радев, управител на “Три В-Х” 
ООД, Благоевград, носител на програмен лиценз за осъществяване на телевизионна 
дейност по смисъла на ЗРТ, в която са посочени няколко вида нарушения на ЗРТ, 
отнасящи се до дейността на телевизионни и далекосъобщителни оператори на 
територията на Благоевградска област. / Жалбата е приложена към протокола./  
Предложението на Шабански  е, тъй като изложените в жалбата на г-н Войнов 
въпроси имат принципен характер и се отнасят и до други  радио- и  телевизионни 
оператори в Благоевградска област, на основание чл. 32, ал.1, т. 10 и чл. 33, т.9 на 
ЗРТ, НСРТ да изпрати обобщено справка за тях до ДКД, Министерство на 
културата, Комисията за защита на потребителите и до органите на прокуратурата. 
Иван Драганов обобщи решението на НСРТ да приеме предложението на Борислав 
Шабански той да изготви писмото до съответните инстанции и да се приложат 
жалбите. 
По отношение на включения в точка “първа” от дневния ред на заседанието 
заключителен отчет на Антикризисната програма, членовете на Съвета решиха, че 
той ще се разгледа на следващо заседание на НСРТ след провеждането на разговори 
с ръководството на БНР. Членовете на Съвета обсъдиха възможността  заседанието 
да се проведе с присъствието на представители на УС, Програмния съвет, 
Обществения съвет, редколегиите и Арбитражната комисия на БНР. 
Поради липса на място в залата на НСРТ и по предложение на Ръководството на 
БНР бе решено заседанието да се проведе в почивната база на БНР в курорта 
“Боровец” на 09.11.2001 г. На 10.11.2001 г. бе решено да се проведе семинар във 
връзка с лицензирането на БНР и  по  изменението на ЗРТ.  
 
ПО ТОЧКА ”ВТОРА”: 
 
Иван Драганов покани Стефан Стефанов да изложи своето становище относно 
писмото от Бойка Башлиева, ръководител на Предизборния пресцентър на Г. 
Първанов  и А. Марин. В писмото се твърди, че са извършени три нарушения: 
излъчване в “По света и у нас” на 24.10.2001 г. на “репортаж от предизборната 
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обиколка на П. Стоянов в Благоевградска област”, излъчване в предизборната 
хроника на “изявления на граждани  към зрителите, представляващи предизборна 
агитация”, излъчване на “коментар на кандидата за президент П. Стоянов по 
становища, прозвучали по време на проведения предизборен диспут на 23.10.2001 
г.”  
Младен Влашки, който е гледал тези материали , пресъздаде в хронологичен ред на 
членовете на Съвета атакуваните в писмото на г-жа Башлиева предавания. В 
новините на БНТ е излъчен материал, но  Петър Стоянов говори като действащ 
президент, говори това, което Конституцията му повелява като главнокомандващ, 
без никакъв появяващ се знак, свързан с кампанията.Точно и ясно са разграничени 
нещата и Влашки няма обяснение за отправената жалба. 
Според Светлана Божилова  в предизборната хроника този фрагмент не присъства, а 
Президентът дава отговор и позиция по важен за нацията въпрос. 
Стефан Стефанов е на мнение, че визираните случаи не са нарушения на разпоредби 
на избирателните закони или на ЗРТ, поради което сигналът следва да се остави без 
последствие. Още повече, че са  изтекли както срокът по чл.11, ал.1 от ЗИПВР за 
сезиране на ЦИК, така и срокът по чл.69 от ЗИНП за искане на право на отговор от 
телевизионния оператор -  24 часа от излъчване на предаването. 
Иван Драганов обобщи решението на Съвета да се приеме становището на Стефан 
Стефанов, който след консултация с юрист от отдел “Правен” да изготви писмо до 
Предизборния щаб с копие до ЦИК. 
Орлин Джелепов докладва предизборния мониторинг и междинните резултати от 
него. Той е на мнение, че тазгодишната предизборна кампания е много вяла, тя дори 
отсъства в електронните медии. Положителното, от гледна точка на НСРТ, е , че се 
води коректно.Тази констатация е за новините и публицистичните предавания, а не 
за дебатите, в които, според него, всички се обединяват срещу Петър Стоянов. 
Според Валентина Радинска българската медиа, за съжаление , вече няма послание. 
Запитан от Светлана Божилова за поведението на радиостанциите, и по-специално 
за поведението на “Дарик” радио, Орлин Джелепов информира, че в радиостанциите 
не е наблюдавано присъствие на политически сили, които да взимат отношение. 
Категорично отсъства институционална информация. Той смята, че този път пресата 
ще изпълнява “лошата” роля с атаки към електронните медии и към НСРТ. 
Иван Драганов предложи на членовете на Съвета да се организира пресконференция 
, на която да се изложат тези въпроси, да се изнесат резултатите от мониторинга и 
общата характеристика на предизборната кампания. НСРТ прие предложението на 
г-н Драганов и реши да даде пресконференция на 31.10.2001 г. от 14,00 часа в 
сградата на “Софияпрес”. Определено бе Стефан Стефанов и Орлин Джелепов да 
подготвят текстовете с общата характеристика на кампанията и тенденциите. 
Иван Драганов информира членовете на Съвета за получено писмо – покана от  
Директора на РРС – Пловдив, с което Радио  Пловдив кани Председателя и 
членовете на НСРТ на работна среща с колектива, във връзка с лицензирането на 
БНР и неговите поделения, както и с последните промени в ЗРТ Срещата е 
насрочена за 01.11.2001 г. или 02.11.2001 г., в удобно за членовете на Съвета време. 
Членовете на НСРТ приеха предложението и определиха на срещата да присъстват  
доц. Георги Лозанов, Иван Драганов, Младен Влашки и Светлана Божилова. 
 
ПО ТОЧКА”ТРЕТА” 
 
Младен Влашки коментира вариантите, които се  очертават в зависимост от 
поведението на генералната директорка на БНТ Лиляна Попова. Ако тя отговори, че 
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е спазила препоръките на НСРТ, договор няма да се сключва. Друг вариант, при 
който тя приеме предложенията от изменението на договора ще доведе до 
подписването му и третият вариант е тя да не се  съгласи с направеното 
предложение. Съветът ще се произнесе след отговора на Лиляна Попова, която 
следва по договор да извърши това в двуседмичен срок. 
В тази точка от дневния ред на заседанието Иван Драганов  коментира 
изпълнението на текста за филмопроизводството, като предложи да се изготви 
писмо, с което да се изискат обяснения за мотивите от средствата за производството 
на филми да се финансират клипове на песни. Съветът прие предложението. 
 
ПО ТОЧКА “ЧЕТВЪРТА” 
 
Иван Драганов информира членовете на Съвета за съвместната с доц. Лозанов идея 
за организиране на семинар във връзка с наложеното  мнение от медиите за облика 
на НСРТ. Това е възможност за всички членове на Съвета да се произнесат по 
работата на Регулаторния орган . Семинарът да се проведе  в периода до огласяване 
становището на Президента по поправките в Медийния закон, т.е. в рамките на  14-
дневния срок.   
Членовете на Съвета  приеха предложението . 
 
ПО ТОЧКА “ПЕТА” 
 
Борислав Шабански докладва за извършената работа по окончателното изработване 
на публичния регистър на лицензираните радио- и телевизионни оператори. 
Приключена е и работата по архивирането и надеждното съхранение на досиетата 
на кандидатствалите за лицензиране  радио- и телевизионни оператори от началото 
на дейността на Регулаторния орган, които  са подредени в специално помещение в 
сградата на настоящото местонахождение на НСРТ. 
 
Край на заседанието 15,00 часа. 
 
Приложени документи към протокол № 75 от 30.10.2001 г.: 
1. Докладна записка от Борислав Шабански с вх.№ 18-02-62 от 20.10.2001 г. 
2. Становище от Стефан Стефанов с вх.№ 18-03-71 от 30.10.2001 г. 
3. Писмо от Бойка Башлиева, ръководител на Предизборния пресцентър с вх.№ 01-

03-05 от 29.10.2001 г. 
4. Докладна записка от Борислав Шабански с вх.№ 18-02-63 от 30.10.2001 г..  
 
ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 
 

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

 
отсъства 

Ив. Драганов 
Секретар 
 

 
………………… 

 


