
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 17 

от редовно заседание, състояло се на 01.03.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Иванов, Александър Томов, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Йосиф Сърчаджиев, доц. 

Нели Огнянова, Светлана Божилова, проф. Тончо Жечев 

ОТСЪСТВАЛИ: - няма 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Среща с Емил Лозев- МК и Мартин Захариев 

2. Среща с Николай Павлов — председател на комисия за защита на 

конкуренцията — чл. 108 от ЗРТ 

3. Процедура по обработка на документите за лицензиране на РТО; 

4. Декларации по чл. 114 от ЗРТ; 

5. Обсъждане на договора по чл. 56; 

6. Разни. 



ПО ТОЧКА "ПЪРВА"; 

На срещата присъства ст. н. с. д-р Емил Лозев, началник управление 

"Авторско право" в Министерството на културата и секретар на Съвета 

за закрила на авторското право и сродните му права при Министерски 

съвет, Мартин Захариев, административен секретар на ДКД и г-н 

Шабански. 

На срещата бяха разисквани възможностите за сътрудничество между 

НСРТ, ДКД и Министерство на културата във връзка със спазнването на 

изискванията на ЗАПСП, както и за ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 на 

Министерския съвет от 16 април 1996 г. ЗА РЕДА ЗА 

УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРАВОТО ЗА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ И 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗВУКО- И ВИДЕОЗАПИСИ, (обнародван, 

ДВ, бр. 35 от 24 април 1996 г.), където на МК се възлага контрола по 

изпълнението му. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

На срещата присъстваха г-н Николай Павлов, председател на Комисия 

за защита на конкуренцията при НС, Емил Лозев, Мартин Захариев и 

Борислав Шабански. 

Проведения разговор бе във връзка с изискванията на чл. 108 от ЗРТ и 

предстоящото сътрудничество с ръководената от г-н Павлов комисия. 

Г-н Павлов препоръча, в своите решения НСРТ да се ръководи от 

спецификата на пазара в национален, местен и регионален мащаб, 

както и от тематичните ниши в него. 
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ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Мартин Захариев запозна накратко членовете на НСРТ с 

първоначалната обработката на документи за лицензиране на РТО и 

най-често срещаните пропуски в тях. 

Бе решено г-н Драганов и г-н Шабански да вземат участие при 

предварителия преглед за редовността на пакета от документи, касаещи 

лицензирането по ЗРТ. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

Бе решено да се подготвят декларации във връзка с изискванията на чл. 

114, ал. 2 от ЗРТ. 

Членовете на НСРТ дискутираха процедурата по разглеждането на 

документите за лицензиране. 

ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

Председателят на Съвета информира членовете му, че след 

приключване на заседанието , г-н Александър Иванов е информирал г-н 

Томов по телефона, че поради неотложен ангажимент няма да може да 

подготви проекта за договор на Генералния директор на БНТ по чл. 56 

от ЗРТ и г-н Томов е възложил неговата изработка на доц. Огнянова. 

Членовете на НСРТ се запознаха с проекта за договор за възлагане на 

управлението на БНТ, предложен от доц. Огнянова и след направените 

корекции го приеха. Г-н Иванов нямаше принципни забележки към 

предложения проектодоговор, като предложи да се запознае с него по-
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подробно, за да представи някои допълнения и уточнения, за което да 

докладва на следващото заседание. 

След дискусията и поради изразените различни становища относно 

срока на договора, НСРТ взе решение да се изпрати писмо до XXXVIII -

то Народно събрание с молба за автентично тълкуване на §5 ЗРТ. Г-н 

Иванов се обяви против запитването до НС. 

ПО ТОЧКА "ШЕСТА": 

Писмо с вх. № 140 от АВВЯО и АНЕТ относно неправомерно издадени 

разрешения за ползване на честоти за радиоразпръскване и телевизии, 

предадено на г-жа Божилова за проверка. 

Писмо с вх. № 141 от АВВЯО относно тълкуване на понятията 

"собствена, чужда и независима външна продукция" - предадено на г-

жа Божилова 

За сведение членовете на НСРТ се запознаха с протокола от 

съвещанието във връзка с изпълнението на Решение № 663/07.12.1998 

год. на Министерски съвет "За разпространение на програми на 

Българската национална телевизия и на Българското национално радио 

чрез спътник", състояло се на 19.02.1999 год. в КПД и изпратен от 

Председателя му г-н Антони Славински. (вх. № 148/23.02.1999 год., 

приложен към протокола) 

Писмо с вх. № 138/17.02.1999 год., от 8. V. - Я8А, предадено на г-жа 

Божилова, за да изготви отговор и да се препрати на г-н Лозев - МК. 
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Разгледано бе писмо с вх. № 142/18.02.1999 год. от МУЗИКАУТОР и 

ФИЛМАУТОР, за което бе решено да се препрати на г-жа Попова, 

генерален директор на БНТ. 

По повод писмо с вх. № 149/24.02.1999 год. от председателя на КПД, г-

н Антони Славински, бе решено г-жа Божилова и г-н Сърчаджиев да 

изготвят списък на събитията с голямо значение за публиката, които 

според Конвенцията за трансгранична телевизия и Протокола към нея, 

би трябвало да останат приоритет при отразяване на националните ни 

телевизионни оператори. 

Писмо с вх. № 161/02.03.1999 год. от Адела Пеева, режисьор и 

продуцент на предаването "Из Християнския Свят", бе решено да бъде 

препратено на г-жа Попова, генерален директор на БНТ. 

На г-жа Илинчева бе възложено да наблюдава телевизия "ДЕМО". 

Следващото заседание бе насрочено за 2 март 1999 г. от 14.00 ч. 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 17 от 01.03.1999: 

1. Проект на договор за възлагане на управлението на БНТ на избрания 

генерален директор - Лиляна Попова ; 

2. Писмо с вх. № 148/23.02.1999 год. от председателя на КПД г-н 

Антони Славински; 
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ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: доц. Г. Лозанов: 

Д. Коруджиев: Й. Сърчаджиев: 

доц. Н. Огнянова: Св. Божилова: 

проф. Т. Жечев 

Председател на НСРТ: 

Ал. Томов 

ГГ/. 

Секретар на НСРТ: 

Ив. Драганов 

Изготвил протокола: 

Снежана Милева 
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