
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 3 1 

от редовно заседание, състояло се на 29.04.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, доц. Георги Лозанов, Димитър 

Коруджиев, Иван Драганов, Йосиф Сърчаджиев, Светлана Божилова, 

проф. Тончо Жечев 

ОТСЪСТВАЛИ: % Александър Иванов 

% доц. Нели Огнянова % заседание в ДКД 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Критерии за провеждане на конкурс за "академичния" мониторинг %

докладва доц. Лозанов; 

2. Мониторинг % обсъждане на спазването на изискването на чл. 14 от 

ЗРТ от страна на РТО във връзка с решението на НСРТ от 

02.02.1999; 

3. Обсъждане на резултатите от мониторинга за отразяване на войната; 

4. Обсъждане на писмо до БНТ % докладва г%жа Божилова: 

5. Разни. 



ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Доц. Лозанов представи критериите на конкурс за възлагане на 

мониторинг за плурализма и информационната политика на медиите за 

срок от 2 години на неправителствена организация. НСРТ прие 

критериите, които ще бъдат разработени допълнително. Оферти ще се 

приемат до 21 май 1999 год. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Г%н Шабански информира НСРТ, че до момента нито един радио-

телевизионен оператор, от който е изискан запис на предаване с оглед 

проверка за нарушения на ЗРТ, не е спазил изискванията на чл. 14 от 

ЗРТ и не е предоставил необходимата информация. 

В тази връзка НСРТ възложи на Борислав Шабански за следващото 

заседание да подготви проект за решение за налагане санкция на 

медиите, нарушили разпоредбите на ЗРТ и до които НСРТ е изпращал 

уведомителни писма, с конкретни данни за съответния радио% и 

телевизионен оператор и нарушение. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Отложена за следващото заседание. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

Г%жа Божилова представи текста на писмо до БНТ, което НСРТ прие. 

(Писмото не е приложено към протокола.) 



ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

• НСРТ се запозна с докладна записка от Спаска Янева % главен 

счетоводител за направените месечни разходи от G S M телефоните. 

• Разгледана бе докладна записка относно трудовия договор на Анна 

Илинчева, която няма необходимия трудов стаж, за да бъде 

пенсионирана. 

НСРТ реши да бъде продължен трудовия договор на Анна Илинчева 

за срок от шест месеца, тъй като в този период мониторингът ще 

бъде стандартизиран. Всеки експерт трябва да представя седмичен 

доклад. След шест месеца на тази база ще се направи професионална 

оценка на всички експерти. Експертите трябва да подпишат 

декларации за опазване на служебна тайна и лоялност към Съвета. 

• НСРТ реши, във връзка с нарастване обема на работа, да сключи 

граждански договор с Мирослав Ангелов % юрист, от 1 май 1999 год. 

• Разгледано бе писмо с вх.. № 236/28.04.1999 год. от Обединени 

Кабелни Оператори % Благоевград. НСРТ реши да им препоръча да 

се обърнат към ДКД и УАПСП при МК, тъй като поставеният 

проблем е от тяхната компетенция. (Писмото е приложено към 

протокола.) 

• Членовете на НСРТ се запознаха с писмо вх. № 235/28.04.1999 год. 

от БНТ и приложено към него Становище на Европейския съюз за 

радиоразпръскване по въпроса за възнагражденията, дължими от 

оператори, разпространяващи програмите на обществените 

телевизии по кабелен път. (Документите са приложени към 

протокола.) 

Този въпрос е разискван на срещата с ДКД, където е взето решение 

да се организира тристранна среща % ДКД % НСРТ % БНТ, за да се 

преценят всички аргументи и доводи. 



• За сведение НСРТ се запозна с писмо вх. № 237/28.04.1999 год. от 

Юниън телевижън, кабелен оператор и молбата на Розалина 

Апостолова, изпълнителен директор на БУЛАКТ до Софийска 

Районна Прокуратура за нарушени авторски права от ефирна 

телевизия "7 дни". (Документите са приложени към протокола.) 

Националният съвет за радио и телевизия съгласно изискването на чл. 

21 от ЗРТ и на основание писмо изх. № ФС 97 от 24.04.1999 год. на БНР 

и писмо изх. № 214 от 27.04.1999 год. на БНТ, реши разходите за 

ползваните мобилни телефони, предоставени от БНР и БНТ да бъдат за 

сметка на НСРТ. 

Следващото заседание бе насрочено за 3 май 1999 г. от 14.00 ч. 

При дневен ред: 

1. Обсъждане на резултатите от мониторинга за отразяване на войната. 

2. Проект за решение за налагане санкция на медии, нарушили 

разпоредбите на ЗРТ % докладва Шабански; 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 31 от 29.04.1999: 

1. Критерии за конкурс за мониторинг; 

2. Писмо до БНТ; 

3. Писмо с вх. № 236/28.04.1999 год. от ОКО % Благоевград; 

4. Писмо с вх. № 235/28.04.1999 год. от БНТ и Становище на СЕ; 

5. Писмо с вх. № 237/28.04.1999 год. от Юниън Телевижън; 

6. Молба с вх. № 234/28.04.1999 год. от БУЛАКТ до СРП; 

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

до 29 май 1999 год. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 



Ал. Иванов: Отсъства доц. Г. Лозанов: 

Д. Коруджиев: Й. Сърчаджиев 

доц. Н. Огнянова: Отсъства Св. Божилова 

проф. Т. Жечев: 

Председател на НСРТ: 

< 0 

Ал. Томов 

Секретар на НСРТ: 

Ив. Драганов 
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