
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 2 1 

от редовно заседание, състояло се на 15.03.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, доц. Георги Лозанов, Димитър 

Коруджиев, Иван Драганов, Йосиф Сърчаджиев, доц. Нели Огнянова, 

Светлана Божилова, проф. Тончо Жечев 

ОТСЪСТВАЛИ: - Александър Иванов 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Мониторинг БНТ и БНР - докладва г-жа Божилова; 

2. Правила и критерии за оценка на програмните елементи на 

кандидатите за лицензиране - докладват проф. Жечев, доц. Лозанов, 

г-жа Божилова; 

3. Среща с директора на Нова телевизия - Стефан Димитров и 

Валентин Михов - 15.00 ч; 

4. Обсъждане на получените документи за лицензиране; 

5. Обсъждане на списъка за значимите културни събития - докладват г-

жа Божилова и г-н Сърчаджиев; 

6. Разни. 



ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Г-жа Божилова представи на членовете на НСРТ данните от проведения 

до момента от Мария Мисова и Анета Милкова мониторинг. 

(Мониторингът не е предоставен за протокол и архив.) 

Според членовете на НСРТ в случая г-жа Божилова е извършила 

нарушение на възприетата в Съвета процедура. Оповестено е, че НСРТ 

ще изложи на пресконференция резултати от мониторинг, съвместно с 

мониторинг на неправителствени организации. Провежданият от НСРТ 

мониторинг е свързан с надзора на Съвета за спазването на 

изискванията на ЗРТ и ще се оповестяват само направените обобщения 

и изводи от членовете на Съвета, обсъдени на заседание. В случая тези 

данни не са обсъждани. 

Г-н Драганов запозна членовете на НСРТ със Заповед № 2 от 15.03.1999 

год, изготвена на основание решение на Съвета, взето на редовно 

заседание от 22.01.1999 год. относно процедурата и задълженията на 

отделните звена и сектори в направление "Лицензни и контрол на 

радио- и телевизионните програми", както и реда за представяне на 

направените изводи и анализи от провеждания мониторинг. 

Беше решено да се огласят първични данни, но не и да се взема 

отношение по тях. Беше решено на пресконференцията на НСРТ да се 

даде думата и на представители на неправителствени организации да 

изложат данни от мониторинга си, но такава практика без решение на 

НСРТ да не се допуска повече. 



ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Приети бяха, изработените от доц. Лозанов, проф. Жечев и г-жа 

Божилова, правила и критерии за оценка на програмните намерения на 

кандидатите за радио- и телевизионна дейност. 

Доц. Лозанов направи предложение, документите на кандидатите да се 

гледат в пакет по региони с цел да се запази многообразието на 

медийната среда. 

Предвид информацията, получена от ДКД, че до момента има 425 

пакета с документи и предвид краткия срок, фиксиран в ЗРТ, НСРТ 

реши да бъде организиран семинар на тема: "Процедура за лицензиране 

на радио- и телевизионна дейност" на 18.03.1999 год. За целта ще бъде 

наета срещу заплащане залата на "Дом на киното" от 9.30 до 13.00 ч. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

На срещата присъстваха Стефан Димитров - директор на Нова 

телевизия, Валентин Михов и Живко Иванов - представители на УФА. 

В момента УФА и Нова телевизия са в процес на диалог и преговори за 

регламентирано излъчване на спортните предавания. 

Г-н Михов се ангажира да предостави на НСРТ документи за всички 

права, които са собственост на УФА, както и резултатите от 

провеждания от тях мониторинг. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

Отложена за следващото заседание. 



ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

Отложена за следващото заседание. 

ПО ТОЧКА "ШЕСТА": 

Нямаше разисвания. 

Следващото заседание бе насрочено за 17 март 1999 г. от 14.00 ч. 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 21 от 15.03.1999: 

1. Критерии за оценка на програмните намерения на кандидатите за 

радио- и телевизионна дейност. 

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

до 15 април 1999 год. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: Отсъствал доц. Г. Лозанов: 

Д. Коруджиев: 
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