
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 2 2 

от редовно заседание, състояло се на 17.03.1999 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. Доклад от г-н Томов за срещата му с Пиер Утманс; 

2. Разглеждане на писмо от Евролевицата; 

3. Списък за културните събития - докладва г-жа Божилова; 

4. Обсъждане на получените документи за лицензиране; 

5. Обсъждане за реда на семинара; 

6. Разни. 



ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Г-н Томов информира членовете на НСРТ за срещата си с Пиер Утсман, 

член на Медийния съвет в Белгия и за поканата му, г-н Томов да посети 

Белгия през м. юни т.г. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Членовете на НСРТ се запознаха с писмото от Евролевицата и взеха 

решение то да бъде препратено към УС на БНР по компетентност, а доц. 

Лозанов и г-жа Божилова да уведомят за това автора на писмото. 

(Писмото е приложено към протокола.) 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Г-жа Божилова представи първоначален проект за Национален списък 

на значими събития, който е изготвила съвместно с г-н Сърчаджиев в 

отговор на писмо от Оперативното писмо по медиите към КПД с оглед 

прилагането на ЗРТ и прилагането на чл. 9 "а" от Европейската 

конвенция за трансгранична телевизия. НСРТ ще продължи работа по 

съставянето на списък. (Проектът е приложен към протокола.) 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

Приетите на 15 март критерии за оценка на програмните елементи на 

кандидатите за лицензиране са оформени в карта, която по точкова 

система всеки един от членовете трябва да попълни. На това основание 

на следващото заседание ще бъдат оценени постъпилите документи за 

лицензиране. 

2 



Обсъждани бяха редица принципни въпроси, свързани с лицензирането: 

- ако един оператор кандидатства за лицензия за няколко програми, да 

се приложи принцип "оператор - лицензия" или "програма-

лицензия"; 

- разглеждане на документите в пакет за отделните региони; 

- получаване на информация в НСРТ за възможностите за излъчване в 

отделните региони; 

- изработката на първоначален проект на лицензия в работна форма; 

- определяне на долна граница в точковата система на оценяване - при 

какъв минимум точки за програмната част един оператор ще бъде 

предлаган за лицензия; 

- да се провеждат ли срещи с кандидатите за регионален и национален 

обхват. 

Бе взето решение във връзка с големия обем работа, да се назначат на 

граждански договор двама юристи. До края на м. март всеки един да 

представи предложенията си по процедурата за лицензиране на 

национални радио- и телевизионни оператори. 

ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

Взе се решение доц. Лозанов да бъде водещ на семинара. Докладват за 

хода на процедурата - доц. Огнянова и административният секретар на 

ДКД Мартин Захариев, с участието на желаещите членове на НСРТ и г-

н Шабански. 

ПО ТОЧКА "ШЕСТА": 

По предложение на проф. Жечев, НСРТ отново потвърди решението си 

да се спазва процедурата по мониторинг и да бъдат огласявани 
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публично само резултатите от анализа след обсъждане. Самите данни 

без интерпретация и коментар да се обявяват чрез бюлетина или по друг 

начин -на хартиен носител или в Интернет. 

Докладна записка от Антоанета Овчарова за издаването на 

Информационния бюлетин -с оглед направените недотам качествените 

проби, бе приета оферта със изменение на първоначалната поръчка. 

Докладна записка от Борислав Шабански - констатация за нарушение 

на ЗРТ от БНР - предаването "Без контрол", изданието от 10.03.1999 г. 

НСРТ реши да изиска запис на предаването. 

Г-н Иванов пое ангажимента да представи на 22.03.1999 проект за 

Правилник за дейността на НСРТ. 

Г-н Иванов постави въпроса за визитните картички, пожела да се 

получават най-късно до 15-то число на месеца материали относно 

работните срещи в Страсбург и да бъдат издадени едногодишни 

многократни визи за Европа на членовете на Съвета. 

Следващото заседание бе насрочено за 22 март 1999 г. от 14.00 ч. 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 22 от 17.03.1999: 

1. Писмо с вх. № 181/16.03.1999 год. от Росен Карадимов - говорител 

на Българската Евролевица; 

2. Национален списък на значими събития, изготвен от г-жа Божилова. 

3. Докладна записка от Борислав Шабански 

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

до 17 април 1999 год. 
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ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: доц. Г. Лозанов: А 

Д. Коруджиев: Й. Сърчаджиев: Отсъствал 

доц. Н. Огнянова: 

проф. Т. Жечев: 

Председател на НСРТ: 

Ал. Томов 

Св. Божилова: 

Секретар на НСРТ: 

Ив. Драг 

5 


