
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 2 9 

от редовно заседание, състояло се на 19.04.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, доц. Георги Лозанов, Димитър 

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

проф. Тончо Жечев 

ОТСЪСТВАЛИ: - Александър Иванов 

- Йосиф Сърчаджиев 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане на проект за лицензия по ЗРТ; 

2. Мониторинг; 

3. Разни. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

НСРТ прие предложения от доц. Огнянова проект на лицензия за радио-

и телевизионна дейност. (Проектът е приложен към протокола.) 



Доц. Лозанов обърна внимание на следните въпроси, които според него 

НСРТ трябва да обсъди: 

1. Необходимо ли е лицензията да възпроизвежда част от текстовете на 

ЗРТ; 

* НСРТ смята, че е необходимо, за удобство на лицензираните 

оператори. 

2. В така предложената лицензия има изисквания, които не се отнасят 

за всички радио- и телевизионни опратори, а само до обществените; 

* В този вид лицензията съдържа пълен каталог на изискванията, 

като не всички се отнасят и до тъговските оператори. При изготвяне 

на конкретните лицензни за конкретните оператори ще се вписват 

изисквания в зависимост от вида им. 

3. Формулирането на професионалните изисквания - дали не са 

прекалено ангажиращи по отношение на всички заети лица. 

* Г-н Драганов ще изработи изисквания само относно определени 

особено важни професионалните категории - оператори, 

звукорежисьори и др. 

Според г-жа Божилова радио- и телевизионните оператори трябва да 

бъдат задължени: 

1. Да отчитат дейността си в Националния статистически институт по 

начин, хармонизиран с Евростат; 

2. Да предоставят информация на НСРТ, месечна - за вътрешния 

мониторинг и годишна - за спазване параметрите на лицензията. 

Доц. Огнянова ще съобрази проекта на лицензия за радио- и 

телевизионна дейност с направените бележки. 
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ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

По повод различните интерпретации в пресата на изнесените данни от 

мониторинга, проведен от Мария Мисова и Анета Милкова, доц. 

Лозанов повторно обясни видовете мониторинг и спецификата на 

осъществяването им. 

Така наречения "академичен" мониторинг (за спазването на 

плурализма) започва с карта за наблюдение, която НСРТ вече е приел. 

Експертите попълват картата и правят систематично своите обобщения. 

Доц. Лозанов и г-жа Божилова преглеждат тези материали и подготвят 

констативен текст за решение, който се разглежда един път месечно на 

заседание и се приема с решение на НСРТ. Този, приет от НСРТ текст, 

като краен продукт се предоставя първо на радио- и телевизионните 

оператори, след което може да се разпространява. 

Данните от останалите два вида мониторинг (по спазването на ЗРТ и на 

лицензните), не е необходимо да бъда огласявани, освен ако Съветът 

реши да изнесе определени факти, например за типични или съществени 

нарушения. 

НСРТ реши да поръча социологическо проучване, свързано с чуждите 

телевизии /особено на съседни страни/, които се гледат в България, на 

фирма А1рпаКезеагсп, като формулировката на темата и въпросника ще 

бъдат уточнени допълнително с доц. Лозанов и г-н Драганов. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

> Членовете на НСРТ се запознаха с изискванията на чл. 46 от 

Постановление № 23 на Министерски съвет от 10.02.1999 год. за 

изпълнение на държавния бюджет на Република България и 
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указанията на Министерството на финансите - писмо № ДР-

01/15.02.1999 год. 

> Прието бе предложението на проф. Жечев да се съберат сведения за 

покриваемостта на територията на България от радио- и 

телевизионни оператори на съседните държави. 

> НСРТ прие предложението на г-н Драганов да бъдат назначени на 

граждански договор по стъпаловидна схема, експерти за наблюдение 

на регионалните радио- и телевизионни оператори. За района в 

близост да София ще бъдат командировани членове на НСРТ или 

експерти. 

> Г-жа Божилова информира НСРТ, че г-н Райчевски, председател на 

Комисията по култура и медии на ХХХУШ-то Народна събрание е 

включил в дневния ред на заседанието на Комисията на 22 април 

1999 год. разглеждане на резултатите от наблюденията за спазването 

на принципите на всестранност и плурализъм в информационните 

емисии на БНТ и БНР. 

> По повод докладна записка от Спаска Янева, НСРТ реши да бъдат 

продължени трудовите договори както следва: 

1. Веска Никова - за шест месеца; 

2. Мария Мисова - за шест месеца; 

3. Анета Милкова - да бъде назначена на трудов договор за шест 

месеца; 

4. Светослав Георгиев - до края на 1999 година; 

5. Антоанета Овчарова - за три месеца като освен редакторската работа 

по бюлетина, да води и връзките с общественността на НСРТ; 
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6. Анна Илинчева - навършени 55 год. и предстоящо пенсиониране; 

Г-н Коруджиев припомни, че НСРТ има взето решение да не работи с 

пенсионери и трябва да прилагат принципа до край. 

НСРТ прие предложението на г-н Драганов на Анна Илинчева да се 

прекрати трудовия договор и да продължи работа на граждански 

договор до 30 юни 1999 год. 

НСРТ реши да бъде назначен за експерт Стефан Белов - на трудов 

договор за три месеца. 

> НСРТ реши всеки четвъртък преди заседанието доц. Лозанов и г-жа 

Божилова да провеждат работни срещи с експертите, на които да 

разпределят работата и да се запознават с резултатите от работата 

им. 

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

следния дневен ред: 

1. Разглеждане и обобщаване на резултатите от наблюденията за 

спазване на всестранност и плурализъм в информационните емисии 

на БНТ; 

2. Разни. 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 29 от 19.04.1999: 

1. Проект за лицензия. 

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

до 19 май 1999 год. 
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ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: Отсъства доц. Г. Лозанов: 

Д. Коруджиев 
• 

Й. Сърчаджиев: Отсъста 

доц. Н. Огнянова: Св. Божилова: 

проф. Т. Жечев: 

Председател на НСРТ: 

Ал. Томов 

Секретар на НСРТ 

Ив. Драг 
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