
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 
 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 77 

от редовно заседание, състояло се на 04.12.2000 г. 
 
 
ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Александър Иванов, доц. Георги Лозанов, 
Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Ивайло Петров, Йосиф Сърчаджиев, Светлана 
Божилова.  
 
ОТСЪСТВАЛИ: - Валентина Радинска. 

 
ДНЕВЕН РЕД: 
1. Условия за конкурса за Генерален директор на БНР; 
2. Регионални телевизионни центрове – Пловдив, Русе, Варна и Благоевград; 
3. Доклад от Александър Иванов относно жалби; 
4. Доклад от Борислав Шабански; 
5. Разни. 
 
Начало на заседанието 11.15 ч., водено от Александър Томов, председател на 
Националния съвет за радио и телевизия и протоколист Снежана Милева. 
 
Присъствали на заседанието като наблюдатели, съгласно решение на НСРТ от 29 
май 2000 год.: Ивайло Луканов, представител на Българска асоциация на 
лицензираните кабелни оператори. 
 
ПО ТОЧКА ”ПЪРВА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия обсъди отново условията за  предстоящия 
конкурс за избор на Генерален директор на БНР и реши: 
 
Националния съвет за радио и телевизия обявява  конкурс за Генерален 
директор на БНР при следните условия:  
 
1. Наличие на професионален опит в областта на медиите - 6 години, като не по-

малко от 3 от тях в областта на радиокомуникацията. 
2. Наличие на управленски опит в областта на медийната практика не по-малко от 

3 години. 
3. Наличие на висше образование в областта на хуманитарните науки. 
4. Представяне на декларация, че са спазени изискванията на чл. 59, ал. 1 и 2 от 

ЗРТ 
5. Представяне на творческа биография 
6. Представяне на писмено разработена концепция за развитие на БНР за 3-

годишен период, която трябва да съдържа следните задължителни модули: 
 Организация и управление на радиодейността: управленска структура, 
механизми за взаимодействие  в организацията, виждане за екипно начало, 
редакционен статут; 
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 Национална и регионална насоченост на програмите на БНР: идеи за развитие и 
взаимодействие на съществуващите програми; идеи за нови програми; 

 Насоки на програмното развитие: обществени ангажименти и степени и форми 
на комерсиализация, информационна политика, образователни и културни 
програми, насоченост на програмите - по тематика и адресат; 

 Стопанска дейност: основни насоки и етапи на развитие на БНР,  
 Въвеждане на нови технологии и влиянието им върху развитието на програмите 
на БНР. 

Препоръчително условие: Подкрепа от професионални творчески сдружения и 
неправителствени организации, свързани с дейността на медиите. 
Крайният срок за подаване на документите е 5 януари 2001 година. 
Документите се подават лично в Националния съвет за радио и телевизия на адрес: 
София, пл. "Княз Александър Батенберг", №1. 
 Г-жа Божилова и доц. Лозанов останаха на позицията, че подкрепата от 
професионални сдружения и неправителствени организации да бъде част от 
условията на конкурса. 

 
ПО ТОЧКА ”ВТОРА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия реши, след като всички съветници се 
запознаят с получените актуализирани програмните документи на регионалните 
телевизионни центрове – Пловдив, Варна, Русе и Благоевград, да проведе заседание 
на 14.12.2000 год. от 11.00 ч., за тяхното обсъждане.  
 
ПО ТОЧКА “ТРЕТА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия реши да бъдат комплектовани и 
препратени във Върховния административен съд преписките по жалби от кандидати 
за осъществяване на радиодейност с ефирно регионално разпространение, 
отправени срещу решения на Съвета, с които им се отказва издаване на програмна 
лицензия по смисъла на ЗРТ.  Изпълнението на това решение НСРТ възложи на 
юрисконсулта Камен Янков под ръководството на Александър Иванов. 
ПО ТОЧКА “ЧЕТВЪРТА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх. № 18-
02-72 от Борислав Шабански. 
Националният съвет за радио и телевизия реши да издаде програмна лицензия по 
смисъла на чл. 115 от ЗРТ за осъществяване на телевизионна дейност и кабелно 
разпространение на програмата на следните заявители, представили  документи за 
отстранени обстоятелства по чл. 105, чиито програмни документи са анализирани от 
пет съветника и покриват съответните критерии: 
“А и К кабел и комуникации” ООД, търговски оператор, местен обхват гр. 
Пловдив № по описа на ДКД 04-09-2000; 
“Евроком Царевец” ООД, търговски оператор, регионален обхват, Велико 
Търново, Габрово, № по описа на ДКД 04-09-2032 и 
 
За заявителите “Скайнет” ООД № 04-09-2009, “Булнет” ООД № 04-09-2008 и 
“Оникс” ЕООД № 04-09-2043, Националният съвет за радио и телевизия реши да им 
да удължи срока за представяне на необходимите документи с още една седмица. 
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ПО ТОЧКА “ПЕТА”: 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с писма вх. № 03-01-03 и 03-01-
04 и реши да изиска от УС на БНТ мотивите, довели до решението за провеждане на 
структурните реформи в редакция “Кино”. 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с писмо вх. № 01-04-02 от 
Лютви Местан, народен представител и реши да му бъде изпратено копие от  
решението за издаване на програмна лицензия на радио “Транзит” ООД – Варна. 
 
Националният съвет за радио и телевизия прие единодушно без никакви бележки, 
предложения от г.жа Божилова списък на културните и спортни събития с 
обществено и национално значение  

 
Списък на значимите спортни и културни събития в България 

 
Националният съвет за радио и телевизия подготви национален списък на значими 
спортни и културни събития, съгласно Допълнителния протокол към Европейската 
конвенция за трансгранична телевизия. Списъците със събития от национално 
значение трябва да гарантират безплатен достъп на аудиторията и национално 
покритие. 
Този списък ще бъде част от консолицирания европейски списък на значими 
спортни и културни събития, които изготви секретариата на Съвета на Европа. 
В списъка на спортните събития на реципрочен принцип влизат всички значими 
спортни събития, които фигурират в списъците на останалите европейски страни по 
конвенцията. Това са събития, както от национално, така и от европейско и световно 
значение: 
 
• Летни и зимни олимпийски игри; 
• Световното първенство по футбол; 
• Европейското първенство по футбол; 
• Всички шампионати по футбол и квалификациите с участието на български 

отбори; 
• Шампионската лига и футболния турнир за купата на УЕФА с участието на 

български отбори; 
• Националното първенство по футбол; 
• Европейските и световни първенства с участието на български отбори 

(баскетбол, волейбол, лека атлетика) 
 
Националният съвет за радио и телевизия изготви и списък на значимите културни 
събития с национално значение, за да се гарантира безплатен достъп на българската 
аудитория до тях. Този списък се прави, за да се стимулира културната политика в 
Българската национална телевизия, тъй като в ЗРТ е предвидено, че времетраенето 
на рекламата става от 4 на 12 минути на час по време на отразяването на прояви на 
изкуството, културата и спорта с общонационално и международно значение, които 
влизат в националния списък. 
 
• Софийски музикални седмици; 
• Мартенски музикални дни; 
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• Международен фестивал “Варненско лято”; 
• Международен фолклорен фестивал – Бургас; 
• Фестивал на българския филм “Златната роза” – Варна; 
• Международен филмов фестивал “Любовта е лудост” – Варна; 
• Национален поп-фолк фестивал “Пирин фолк” – Благоевград; 
• Международен конкурс за млади оперни изпълнители “Борис Христов”; 
• Годишни театрални награди “Аскеер” – София; 
• Международен фестивал за телевизионно филмово творчество “Златната ракла” 

– Пловдив. 
 
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с писмо от ст.н.с. д-р Емил 
Лозев, директор на Дирекция “Авторско право и сродни права” при Министерство 
на културата, вх. № 01-08-09 относно системни нарушения на ЗАПСП от страна на 
телевизионния кабелен оператор “Верея кабел” – гр. Стара Загора и реши да бъде 
командирован експерт от отдел “Мониторинг” в Стара Загора, за проверка. 
 
Националният съвет за радио и телевизия реши да бъде удовлетворена молбата на 
Петя Захариева за прекратяване на трудовия й договор. 
Националният съвет за радио и телевизия реши да обяви конкурс по документи и 
събеседване за длъжността юрисконсулт в отдел “Правен и лицензии”.  
Националният съвет за радио и телевизия реши към отдел “Правен и лицензии” да 
бъде създаден сектор “Правен” с началник на сектора Камен Янков за изпитателен 
срок. 
 
 
Националният съвет за радио и телевизия на основание Решение, взето на редовно 
заседание от 20.11.2000 г. /Протокол № 74/ за теглене на жребий за обновяване 
състава на НСРТ в съответствие с § 5, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията реши 
бъде назначена комисия в състав: 
 
Камен Янков - председател 
членове: Дончо Папазов 

     Мариана Андреева 
 

Комисията следва да организира и проведе цялата процедура по тегленето на 
жребий в съответствие с Решението по т. 2 от Протокол № 74, както следва: 
2.1. Написване трите имена на всеки един от съветниците на бял лист, формат А4, 
сгънати на 4, поставени и запечатани в еднакви непрозрачни пликове; 
2.2. Поставяне пликовете с имената на съветниците от парламентарната квота в 
кутия № 1 и пликовете с имената на съветниците от президентската квота в кутия № 
2; 
2.3. Многократно разбъркване на пликовете в затворените кутии от члена на 
комисията Мариана Андреева; 
2.4. Г-н Стефан Данаилов, специално поканен,  изтегля два плика при полуотворен 
капак (без да ги вижда) от кутия № 1 за ротацията в парламентарната квота и един 
плик от кутия № 2 за ротацията в президентската квота. 
2.5. След изтегляне на имената на съветниците, които по силата на жребия отпадат 
от състава на НСРТ, се отварят и прочитат имената от останалите пликове от двете 
кутии с цел прозрачност. 
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2.6. За резултатите от изтегления жребий комисията е длъжна да състави два 
официални протокола в по три екземпляра със следните реквизити: 
2.6.1. дата, час и място на тегленето на жребия; 
2.6.2. имената на членовете на комисията; 
2.6.3. името на лицето, което е разбъркало пликовете; 
2.6.4. името на лицето, което е изтеглило пликовете; 
2.6.5. пликовете с изтеглените имена, подлежащи на ротация, следва да бъдат 
приложени към протоколите; 
2.6.6. подписи на членовете на комисията. 
 
 
Край на заседанието 13.30 часа. 
 
Следващо заседание насрочено за 11.12.2000 год. от 11.00 ч.  
 
Приложени документи към протокол № 77 от 04.12.2000 год.: 
 
1. Докладна записка вх. № 18-02-72 от Борислав Шабански; 
 
 
ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 
 

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

 


