
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 2 5 

от редовно заседание, състояло се на 29.03.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Иванов, Александър Томов, Димитър 

Коруджиев, Иван Драганов, доц. Нели Огнянова, Светлана Божилова, 

проф. Тончо Жечев 

ОТСЪСТВАЛИ: - доц. Георги Лозанов - Лайпциг 

- Йосиф Сърчаджиев - Париж 

ДНЕВЕН РЕД: 

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 



ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Проф. Жечев и доц. Огнянова ще представят бележките си по проекта за 

Правилник на НСРТ на следващото заседание, дотогава г-н Иванов ще 

съобрази проекта с направените до момента бележки. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

НСРТ реши да бъдат назначени на изпитателен едномесечен срок трима 

юристи. Г-н Иванов представи документите на Петър Ванев. На 

следващото заседание ще бъдат разгледани и одобрени по документи и 

събеседване с доц. Огнянова и останалите кандидати. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Във връзка с исканата от Министерство на финансите, информация за 

сметка Фонд "Радио и телевизия", г-н Драганов пое ангажимента да 

изготви проект за план-сметката и да го представи на следващо 

заседание. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

- Г-жа Божилова не внесе оставката си. 

- Доц. Огнянова пое ангажимент да представи на следващото 

заседание проект за договор с членовете на УС на БНТ. 

- По повод представения от УФА мониторинг и констатираните 

нарушения за неправомерно излъчване на спортни програми, на г-жа 



Илинчева бе възложено да изпрати предупредителни писма до 

съответните радио- и телевизионни оператори, както и да подготви 

предложения за налагане на санкции. 

- Във връзка с докладна записка от г-н Шабански по повод 

предаването "Без контрол": 

Доц. Огнянова да подготви за следващото заседание проект за акт за 

налагане на административно-наказателна отговорност. 

Следващото заседание бе насрочено за 1 април 1999 г. от 14.00 ч. 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 25 от 29.03.1999: 

1. Проект за правилник за дейността на НСРТ; 

2. Мониторинг, представен от УФА; 

3. Докладна записка от Борислав Шабански. 

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

до 29 април 1999 год. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: доц. Г. Лозанов: Отсъства 

Д. Коруджиев: И. Сърчаджиев: Отсъства 
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