
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 3 0 

от редовно заседание, състояло се на 26.04.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, доц. Георги Лозанов, Димитър 

Коруджиев, Иван Драганов, Йосиф Сърчаджиев, доц. Нели Огнянова, 

Светлана Божилова, проф. Тончо Жечев 

ОТСЪСТВАЛИ: - Александър Иванов 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Процедура по лицензирането - документи от ДКД; 

2. Организация на мониторинг и изграждането на отдел "Връзки с 

общественността" - докладва доц. Лозанов; 

3. Мониторинг - докладва Шабански; 

4. Проведени срещи: 

- доц. Огнянова и Ив. Драганов; 

- доц. Огнянова; 

- Ал. Томов и Ив. Драганов; 



5. Проект за индивидуална лицензия - доц. Огнянова; 

6. Разни. 

Парламентарната Комисия по културата и медиите отложи за 

неопределено време разглеждането на резултатите от наблюденията за 

спазване на всестранност и плурализъм в информационните емисии на 

БНТ. В тази връзка на 22 април НСРТ не проведе заседанието си. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

НСРТ реши да предостави списък с имената на кандидатите за 

лицензиране на Кирил Радев - директор на НСБОП, който разполага с 

необходимите структури за проверка по верността на декларациите, 

свързани с изискванията на чл. 105, ал. 4, т. от 1 до 8 от ЗРТ. След 

получаване на резултатите от проверката, НСРТ ще обсъди легалните 

инструменти и процедури за прилагане законовите норми и ще обяви 

кандидатите, които по мнение на НСРТ отговарят на изискванията на 

закона в програмно отношение. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Доц. Лозанов докладва за организацията на мониторинга: 

• Мониторинг за плурализма и информационната политика на 

медиите: 

На следващото заседание ще представи критериите за обявяване на 

конкурс и поемането му от неправителствена организация. 
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• За провеждания мониторинга по спазването на ЗРТ в частта му 

"Реклама и спонсорство": 

За по-добра регламентация всеки четвъртък заедно с г-жа Божилова, 

доц. Лозанов ще се среща с експертите. Постепенно този вид 

мониторинг ще се стандартизира и професионализира. Направена е 

схема, по която ще бъдат обхванати почти всички медии. Всеки един от 

експертите ще наблюдава по 4 часа дневно, като успоредно с това ще 

подпълва и картите за плурализма. Ще докладват на Съвета всеки 

понеделник чрез Борислав Шабански. Но е необходимо: 

- да се наеме лектор за допълнителна квалификация - агенциите за 

социологически проучвания имат изградена система и натрупан 

опит в това отношение; 

- НСРТ да закупи поне 3 видеомагнетофона; 

- да се осигури подходящо помещение. 

• За мониторинга по спазването на лицензията: 

Доц. Лозанов допълнително ще предложи нова методика за него. 

Работата е доста обемна - а експертите крайно недостатъчни. Освен, че 

ще се проверяват програмите и отчетите на радио- и телевизионните 

оператори, трябва да се обсъди и механизма за контрол. 

Г-н Драганов добави, че този мониторинг е изключително важен, тъй 

като НСРТ трябва да прави годишен доклад до Съвета на Европа за 

европейска продукция и външни продуценти по прилагането на чл. 4 и 5 

от Директивата "Телевизия без граници". НСРТ трябва да намери 

оптимален вариант на работа, тъй като финансовия и човешкия ресурс 

са значително ограничени. 

Доц. Лозанов информира НСРТ, че във връзка с изграждане на отдел 

"Връзки с общественността", е разговарял с Антоанета Овчарова: 

- да направи програма за обществените прояви; 
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- да поеме всички официални контакти на НСРТ с медиите; 

- да организира и води пресконференциите; 

- да събира всички публикации, свързани с НСРТ и да им прави 

периодичен анализ; 

- да получава материалите от заседанията за нуждите на връзките 

на Съвета с общественността. 

Доц. Лозанов представи получената оферта от фирма А1рЬаКезеагсЬ за 

социологическо проучване, с което да се установи аудиторията на 

чуждестранните радио- и телевизионни оператори, покриващи 

пограничните райони на страната. 

Като се има предвид, че с такива изследвания разполагат някои агенции 

и институции и биха могли да ги предоставят безвъзмездно, НСРТ реши 

за сега да не поръчва изследването и възложи на г-жа Божилова да 

събере тези данни. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Борислав Шабански представи резултатите от проведения мониторинг. 

Констатирани са единични, несъществени нарушения на ЗРТ. 

Все още не са получени от радио- и телевизионните оператори, 

изисканите записи с констатирани нарушения. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

Доц. Огнянова и г-н Драганов докладваха за проведената среща с 

представители на организации за управление на авторски и сродни 
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права. Обсъдени са предложения за сътрудничество и изграждане на 

електронна система с база данни за съвместно ползване. 

Г-н Томов и г-н Драганов докладваха за проведена среща със 

скандинавска група за комерсиална телевизия. Опознавателна среща на 

общо информационно ниво. 

Г-н Сърчаджиев докладва за проведени срещи с директорите на 

регионални телевизионни центрове - Русе, Варна, Пловдив, които имат 

сериозни финансови проблеми. Г-н Сърчаджиев ги е посъветвал да 

обсъдят проблемите си с генералния директор на БНТ, след което да 

информират НСРТ. 

ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

Доц. Огнянова информира, че принципно приетият от НСРТ проект за 

лицензия за радио- и телевизионна дейност е коригиран според 

направените бележки. Очакват се от г-жа Божилова материалите за 

Евростат, след което да бъде представен за утвърждаване. 

ПО ТОЧКА "ШЕСТА": 

• Във връзка с писмо от "Центрум груп - София" (вх. № 

227/23.04.1999), НСРТ реши да се включат безвъзмездно в 

кабелната мрежа само служителите на НСРТ. 

• Разгледан бе предварителен дневен ред на Годишната среща на 

АВВКО (вх. № 226/23.04.1999) и НСРТ реши да бъдат 

командировани: Йосиф Сърчаджиев — останалите трима ще бъдат 

уточнени допълнително. 
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• Писмо с вх. № 244 от БНТ, бе предадено за изготвяне на отговор 

на г-жа Божилова, тъй като касае провеждания под нейно 

ръководство мониторинг. 

• Писмо с вх. № 219/20.04.1999 год. от БНТ относно 

разпространението на Канал 1 от кабелните оператори, НСРТ ще 

продължи да събира аргументи, след което ще проведе обсъждане. 

• Членовете на НСРТ бяха информирани, че с писмо вх. № 

225/22.04.1999 год., са изпратени два новоприети правилника на 

БНТ за реда и условията на финансиране на проекти в областта на 

българското филмово и телевизионно творчество и за включване в 

програмите на БНТ на предавания, създадени от български 

външни продуценти и за участието на телевизията в съвместни 

продукти. 

• По повод писмо с вх. № 223/22.04.1999 год. от Иван Бориславов, 

НСРТ реши да поиска от УС на БНР мотивите за прекратяване на 

трудовия му договор. 

• НСРТ се запозна с покана за среща от ДКД на 27.04.1999 год. с 

оглед координиране между двата органа на предстоящото 

лицензиране на кабелни оператори. (Документа е приложен към 

протокола.) 

Следващото заседание бе насрочено за 29 април 1999 г. от 14.00 ч. 

При дневен ред: 

1. Критерии за обявяване на конкурс за "академичния мониторинг" -

докладва доц. Лозанов; 

2. Обобщаване на мониторинга за отразяване на войната в Югославия; 
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Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 30 от 26.04.1999: 

1. Обобщен мониторинг от Борислав Шабански; 

2. Писмо с вх. № 228/23.04.1999 год. от ДКД с покана за среща с дневен 

ред. 

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

до 26 май 1999 год. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: Отсъства доц. Г. Лозанов: 

Д. Коруджиев: Й. Сърчаджиев: 

доц. Н. Огнянова: Св. Б о ж и л о в а ^ - У ^ ^ , , 

проф. Т. Жечев: 



Председател на НСРТ: Секретар на НСРТ: 

Ал. Томов Ив. Драганов 


