
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 2 7 

от редовно заседание, състояло се на 05.04.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Иванов, Александър Томов, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Йосиф Сърчаджиев, 

Светлана Божилова, проф. Тончо Жечев 

ОТСЪСТВАЛИ: - доц. Нели Огнянова - на заседание на Работна група 

по аудиовизия в Министерството на културата 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. По писмо от Жорж Ганчев - докладва г-жа Божилова; 

2. Разискване по писмо от Евгени Тодоров; 

3. Мониторинг; 

4. Разни. 



ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

НСРТ прие текста, предложен от г-жа Божилова, в отговор на писмо от 

народния представител Жорж Ганчев, (предложения текст е приложено 

към протокола.) 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

По повод писмо от Евгени Тодоров, председател на АНЕТ (Асоциация 

на недържавните телевизии в България), членовете на НСРТ решиха на 

следващото си заседание да поканят Евгени Тодоров, д-р Емил Лозев от 

МК и Мартин Захариев от ДКД. 

Пак в тази връзка НСРТ реши като точка втора от дневния ред на 

следващото заседание, да обсъди още веднъж съдържанието на проекта 

за индивидуална далекосъобщителна лицензия и в частност трите 

елемента, касаещи излъчваните програми, допълнителните услуги, 

спазването на ЗАПСП и възможността да се излъчват безплатно 

обществените радио- и телевизионни оператори. 

(Писмото на Евгени Тодоров е приложено към протокола.) 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Г-жа Илинчева и г-н Шабански представиха резултатите от 

мониторинга. (Към протокола е приложен документа от г-н Шабански, 

г-жа Илинчева не е представила в писмен вид изводите си.) 

На база направените констатации, г-н Шабански и г-жа Илинчева трябва 

да изискат необходимите записи и да подготвят за следващото 

заседание, предложения за налагане на имуществени санкции. 



Беше възложено наблюдение на информационните емисии на телевизия 

"7 дни", "Нова телевизия", както и спазването на ЗРТ в частта му за 

реклама и спонсорство. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

Членовете на НСРТ се запознаха за сведение с текущата входяща поща. 

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

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 27 от 05.04.1999: 

1. Текста за отговор на народния представител Жорж Ганчев, изготвен 

от г-жа Божилова; 

2. Писмо от Евгени Тодоров, председател на АНЕТ; 

3. Констатации на мониторинга, изготвени от Борислав Шабански. 

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

до 5 май 1999 год. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: 



Д. Коруджиев: Й. Сърчаджиев: 

доц. Н. Огнянова: отсъства Св. Божилова 

проф. Т. Жечев 

Председател на НСРТ 

Ал. Томов 

Секретар на НСРТ 

Ив. Драганов 
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