НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 47
от редовно заседание, състояло се на 01.08.2000 г.
ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Валентина Радинска, доц. Георги Лозанов,
Димитър Коруджиев, Светлана Божилова.
ОТСЪСТВАЛИ:

- Йосиф Сърчаджиев;
- Иван Драганов;
- Ивайло Петров;
- Александър Иванов.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане бюджета на БНТ за 2001 год.;
2. Обсъждане бюджета на БНР за 2001 год.;
3. Лицензиране;
4. Мониторинг;
5. Разни.
Начало на заседанието 11.20 ч., водено от Александър Томов, председател на
Националния съвет за радио и телевизия и протоколист Снежана Милева.
Присъствали на заседанието като наблюдатели, съгласно решение на НСРТ от 29
май 2000 год.: Димитър Сотиров представител на сдружението Журналисти за
европейски съюз.
ПО ТОЧКА ”ПЪРВА”:
Допълнителни пояснения по проекта за бюджет на БНТ за 2001 год. дадоха Тома
Иванов – финансов директор и членовете на УС Никола Бабамов и Христо Тотев и
отговориха на зададените им въпроси.
По искане на доц. Лозанов, представителите на ръководството на телевизията
обещаха да изпратят на Съвета информация относно: технологичното обновление –
програма и етапи на изпълнение; предложения и перспективи за развитието на
регионалните центрове; основни параметри в развитието на сателитния канала
“България”; перспективни предложения и решения за реализация на интелектуалния
продукт, уреждане на търговските отношения с кабелните оператори и стратегия за
телепазара.
След предварително съгласуване с г-н Драганов, Националният съвет за радио и
телевизия според правомощията си по чл. 32, ал. 1, т. 5 от ЗРТ няма възражения
срещу исканата от БНТ държавна субсидия в проектобюджета на медиата за 2001
год.
ПО ТОЧКА ”ВТОРА”:
Отложена за следващото заседание, което ще се проведе на 7 август т.г.
ПО ТОЧКА “ТРЕТА”:
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка от Борислав
Шабански вх. № 18-02-45 относно състоянието на документацията на заявители за
издаване на програмна лицензия по ЗРТ – участници в конкурса по чл. 45 на ЗД –
радиоефир, регионално разпространение. Докладната е приложена към протокола.

Националният съвет за радио и телевизия във връзка с предстоящото програмно
лицензиране на регионални ефирни оператори реши:
 С оглед равнопоставеност на кандидатите да приключи приемането на
допълнения към програмните документи след изтичането на срока за подаване
на документи по конкурса за далекосъобщителни регионални оператори – 31
юли 2000 год.;
 На базата на информацията от системата “Делфи”, да подложи всички кандидати
на фокусна проверка за наличието на обстоятелства и достоверността на
декларациите по чл. 105 на ЗРТ;
 Няма да разглежда документите на кандидати, при които са констатирани
несъответствия с изискванията на чл. 105 от ЗРТ. В тези случаи Съветът ще
направи допълнителна справка в съдебния регистър и на това основание ще
откаже издаване на програмна лицензия по смисъла на ЗРТ;
 Да не прилага забраната на чл. 105, ал.4 т. 7 - за рекламна дейност, когато се
отнася до съдружници и/или акционери в юридически лица - друга медиа и
когато в предмета на дейност е записано: “ … и всички останали дейности
разрешени от закона”.
 Да започне разглеждането на документите на кандидатите за София от 8 август
2000 год.
С докладна записка вх. № 18-02-46 Съветът бе информиран за представена
информация за настъпили промени в съдебната регистрация на юридическите лица
от “Болкан Нюз Корпорейшън” и “Ти Ви Ес – Добрич”, лицензирани по смисъла на
ЗРТ.
ПО ТОЧКА “ЧЕТВЪРТА”:
Отложена за следващо заседание.
ПО ТОЧКА “ПЕТА”:
В отговор на писмо с вх. № 06-01-52 от ДКД относно получена молба от “Болкан
Нюз Корпорейшън” АД с искане акциите на “Нюз Бългения Инк” да бъдат
прехвърлени на “Нюз Бългерия Телевижън ЛЛС”, Националният съвет за радио и
телевизия реши да поиска цялата документация, от която да личи, дали има смяна
на собствеността на дружеството и позволява да се извърши проверка по чл. 105 на
ЗРТ.
По повод искано становище от ДКД с вх. № 06-01-50 относно проект на лицензия за
изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа на Фондация
“Аполония” за срок от един месец, Националният съвет за радио и телевизия счита,
че издаването на далекосъобщителна лицензия е в правомощията на ДКД. Според
ЗРТ и т. 1.4 от приложения проект за далекосъобщителна лицензия,
далекосъобщителните оператори разпространяват само лицензирана с решение на
НСРТ програма. В Съвета до момента не са постъпили програмни документи от
Фондация “Аполония”.
Във връзка с отправено искане от проф. Димо Димов, председател на Фондация
“Аполония” с вх. №13-00-14, за одобрение на програма, която ще се излъчва в срок
от един месец, Националният съвет за радио и телевизия по смисъла на ЗРТ не
издава одобрения и счита, че за получаване на програмна лицензия, независимо от
срока на действието й, е необходимо да се кандидатства по съответния ред,
определен в ЗРТ.
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Край на заседанието 13.00 часа.
Следващо заседание насрочено за 07.08.2000 год. от 11.00 ч.
Приложени документи към протокол № 47 от 01.08.2000 год.
1. Писмо вх. № 03-01-38 с приложен проектобюджет на БНТ за 2001 год.;
2. Докладна записка № 18-02-45 от Б. Шабански,
ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ:
Ал. Иванов:

Отсъства
..............

Доц. Г. Лозанов:
Ив. Петров:

В. Радинска:
..............
Д. Коруджиев:

..............
Отсъства
..............

Й. Сърчаджиев:

..............
Отсъства
..............

Св. Божилова:
..............
Ал. Томов

Ив. Драганов
..............
Председател

Отсъства
..............
Секретар
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