
ПРОТОКОЛ 
№ 45 

От заседанията на Националния съвет за радио и телевизия, състояли 
се на 17 и 18 юли 2000 г. 

На 17 юли 
ПРИСЪСТВАЛИ : Александър Томов, Иво Драганов, Димитър 
Коруджиев, Ивайло Петров, Александър Иванов 

ОТСЪСТВАЛИ: Георги Лозанов, Светлана Божилова, Валентина 
Радинска, Йосиф Сърчаджиев 

На 18 юли 

ПРИСЪСТВАЛИ : Александър Томов, Иво Драганов, Димитър 
Коруджиев, Ивайло Петров. 

ОТСЪСТВАЛИ: Александър Иванов, Георги Лозанов, Светлана 
Божилова, Валентина Радинска, Йосиф Сърчаджиев 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Степен на правна легализация на критериите за оператори, 
кандидатстващи за работа - докладва Б. Шабански. 

2. Среща с г-н Светослав Петров по повод негово писмо. 
3. Среща с г-н Васил Димитров във връзка с негово писмо. 
4. Доклад за радиата - Б. Шабански 

Във връзка с постъпили в Съвета документи /отстраняване 
несъответствията по чл. 105 от ЗРТ/ от оператори, кандидатстващи за 
програмна телевизионна лицензия 

НСРТ ПРЕПОТВЪРДИ РЕШЕНИЕТО СИ от 4 юли 2000 г. да бъде 
издадена телевизионна програмна лицензия на "Александра Ти Ви" 
ЕООД за национално разпространение на програмата чрез кабел и 
сателит и на "Телевизия 7 дни" АД - за разпространение на програмата 
само чрез кабел - до 14 региона. 

По точки ВТОРА И ТРЕТА НСРТ разговаря по принцип с господата 
Светослав Петров и Васил Димитров по интересуващи ги въпроси, 
свързани с предстоящото лицензиране на радио-оператори. 

НСРТ РЕШИ да определи Петя Захариева за ръководител на Работната 
група, включваща юрисконсултите на НСРТ Камен Янков и Здравко 



Славчев, която ще осъществява проверката по изрядността на 
документите на кандидатите за радио-лицензия /специално по чл.105, 
ал.4, т.7 от ЗРТ/. 
След приключване проверката на работната група документите да бъдат 
преразгледани и от г-н Шабански. 

НСРТ РЕШИ да бъде подготвено и изпратено от юрисконсулта на 
Съвета Петя Захариева циркулярно уведомително писмо до всички 
кандидати за радио-разпространение на програма, те сами да направят 
проверка чрез информационната система "Делфи" дали документите, 
които подават отговарят на изискванията на Закона за радиото и 
телевизията / и специално на чл.105,ал. 4, т.7/, като НСРТ си запазва 
правото, ако установи /чрез собствена проверка/, че кандидатът е подал 
невярна информация, да му отнеме лиценза, ако той вече е даден. 

НСРТ РАЗГЛЕДА по принцип Докладна записка за дейността на Отдел 
"Мониторинг" за периода 7 юли - 13 юли 2000 г. 

1. Александър Томов 

2. Иво Драганов 

3. Димитър Коруджиев 

4. Ивайло Петров 

5. Александър Иванов 


