
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 2 0 

от редовно заседание, състояло се на 11.03.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Иванов, Александър Томов, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, доц. Нели Огнянова, 

Светлана Божилова, проф. Тончо Жечев 

ОТСЪСТВАЛИ: - Йосиф Сърчаджиев. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Информация от г-н Томов; 

писмо от народни представители; 

писмо от Лиляна Попова. 

2. Процедура по лицензирането; 

3. Разни. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

По повод полученото писмо от народните представители Иво Атанасов 

и Любомир Пантелеев, НСРТ реши със съгласието на г-жа Попова, 

договорът, сключен между нея и Съвета, да може да бъде огласен в 



Интернет на адрес: пйр://\у\\^.ЪП(1пе1/тес11а. (Писмото е приложено към 

протокола.) 

Във връзка с писмо от г-жа Попова за сключване на договори с 

утвърдените от НСРТ, членове на УС на БНТ, бе решено да се изискат 

необходимия комплект документи, включително: 

копие от диплома за завършено образование; 

свидетелство за съдимост; 

творческа автобиография. 

(Писмото от г-жа Попова е приложено към протокола.) 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

По молба на работната група, критериите за оценка на програмната част 

на кандидатите за лицензиране на радио- и телевизионна дейност, ще 

бъдат разгледани на следващото заседание в понеделник - 15 март т.г. 

Бе решено да се организира среща с Кирил Радев, директор на НСБОП 

за изработването на механизъм, гарантиращ спазването на изискванията 

на чл. 105, ал. 4, т. 1-8 от ЗРТ. 

Информация за постъпващите от ДКД заявления за лицензиране, г-н 

Шабански ще дава на говорителя на НСРТ г-н Иванов, който единствен 

има правото да я огласява. 

По повод най-често срещаните пропуски в комплекта от документи за 

лицензиране, имаше дискусия, дали да се организира семинар или да 

бъдат обявени в Интернет. 
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ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

По повод доклад от г-жа Овчарова, отдел "Връзки с обществеността", 

НСРТ реши тиражът на бюлетина да бъде 1000 (хиляда) броя, а за 

графичен дизайн на 1 и 2 брой, които са обединени, да се заплати сумата 

от 300 000 (триста хиляди) лв. (Доклада е приложен към протокола.) 

Следващото заседание бе насрочено за 15 март 1999 г. от 14.00 ч. 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 20 от 11.03.1999: 

1. Писмо с вх. № 175/11.03.1999 год, от народните представители Иво 

Атанасов и Любомир Пантелеев; 

2. Писмо с вх. № 176/11.03.1999 год. от Лиляна Попова, генерален 

директор на БНТ; 

3. Доклад с вх. № 178/11.03.1999 год. от Антоанета Овчарова, отдел 

"Връзки с обществеността". 

Запис от заседанието, който съгласно решение на НСРТ, да се съхранява 

до 11 април 1999 год. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: доц. Г. Лозанов: 
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Д. Коруджиев: Й. Сърчаджиев: Отсъства 

4 


