
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 2 4 

от редовно заседание, състояло се на 25.03.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Иванов, Александър Томов, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Йосиф Сърчаджиев, 

Светлана Божилова, проф. Тончо Жечев 

ОТСЪСТВАЛИ: - доц. Нели Огнянова - (командировка в Брюксел) 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Среща с Петко Тодоров - директор на телевизия "7 дни"; 

2. Обсъждане и решение за получените документи за лицензиране; 

3. Разни. 



ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

На срещата г-н Тодоров обясни, че е получил писмото на НСРТ с 

констатираните нарушения на ЗРТ и вече са взети необходимите мерки 

за тяхното отстраняване. 

Бяха обсъдени конкретни въпроси за реклама, телепазар и телепазарен 

прозорец. НСРТ обърна внимание на г-н Тодоров, че спазването на 

плурализма е задължително изискване за медната. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

НСРТ реши, че в програмно отношение първите десет разгледани 

кандидат-оператора, отговарят на изискванията за получаване на 

лицензия. 

Документите следва да се разгледат подробно и от формална гледна 

точка, след което - ако са пълни и изправни - да се подготвят проекти за 

индивидуални лицензни. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

- беше проведено разискване, свързано с коректността на 

взаимоотношенията в НСРТ; 

- по повод съвместната работа с НЕК, г-н Иванов каза, че тя трябва да 

бъде възложена на юрист (назначението му ще бъде обсъдено на 

следващото заседание), а той поема ангажимента само да я ръководи; 

- бе определен следния дневен ред за следващото заседание: 
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1. Обсъждане на правилник за дейността на НСРТ; 

2. Предложение на г-н Иванов за назначаване на юрист; 

3. Проекто-решение за план-сметка на фонд "Радио и телевизия", по 

искане на МФ; 

4. Разни; 

- оставката на г-жа Божилова (след потвърждение от нейна страна); 

- договори на членовете на УС на БНТ; 

- мониторинг на УФА 

Следващото заседание бе насрочено за 29 март 1999 г. от 13.30 ч. 

Няма приложени документи към ПРОТОКОЛ № 24 от 25.03.1999: 

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

до 25 април 1999 год. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: доц. Г. Лозанов: 

Д. Коруджиев: И. Сърчаджиев: 
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доц. Н. Огнянова: Отсъства Св. Божилова: 

проф. Т. Жечев: 

Председател на НСРТ: 

Ал. Томов 

Секретар на НСРТ: 

; 

Ив. Драганов 

4 


