НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 48
от редовно заседание, състояло се на 07.08.2000 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 БНР за 2001 год.;
2. Лицензиране;
3. Мониторинг;
4. Разни.
Начало на заседанието 11.15 ч., водено от Александър Томов, председател на
Националния съвет за радио и телевизия и протоколист Снежана Милева.
ПО ТОЧКА ”ПЪРВА”:
Допълнителни пояснения по проекта за бюджет на БНР за 2001 год. дадоха Здравко
Запрянов – икономически директор и Румяна Георгиева – ръководител “Бюджет,
финанси и ТРЗ” и отговориха на зададените им въпроси.
След предварително съгласуване с г-н Иванов, Националният съвет за радио и
телевизия според правомощията си по чл. 32, ал. 1, т. 5 от ЗРТ няма възражения
срещу исканата от БНР държавна субсидия в проектобюджета на медиата за 2001
год. Съветът счита, че предвидените суми за хонорари за творческа дейност на
външни сътрудници са под защитните минимуми, приети от творческите съюзи в
България както и сумите, предвидени за авторски права, са на нивото на критичния
минимум, определен от организациите за защита на авторските и сродните права.
ПО ТОЧКА ”ВТОРА”:
Борислав Шабански информира Съвета, че при направената от юрисконсултите
проверка на документите, получени от ДКД на заявители за издаване на програмна
лицензия за радио дейност по смисъла на ЗРТ с ефирно, регионално
разпространение на програмата е констатирано за голяма част от заявителите,
липсата на декларации по смисъла на чл. 105, ал. 4 и чл. 108 на ЗРТ от
собствениците на дружествата-кандидати. Декларациите са подписани от
управителите, които не носят юридическа отговорност. След проведеното
обсъждане, Съветът прие проект за решение:
Тъй като ЗРТ не изисква от кандидатите декларации по смисъла на чл. 105, ал. 4 и
чл. 108 до ниво физически лица, НСРТ ще разглежда документите и на заявители,
подали декларации на ниво управител като същите ще бъдат подложени на обстойна
проверка относно изискванията на чл. 105, ал. 4 и ще получат по-ниски оценки по
критерия за прозрачност и структура на капитала. При констатиране нарушение на
чл. 105, Съветът ще откаже издаване на програмна лицензия.
Окончателно решение НСРТ ще вземе след срещата с Веселин Стойков, председател
на ДКД и председател на Комисията по чл. 45 на ЗД, която ще се проведе от 14.00 ч.

По повод направенето запитване от Борислав Шабански по редица въпроси,
свързани с процедурата по предстоящото лицензиране на ефирни радиооператори,
Националният съвет за радио и телевизия реши да ги обсъди на срещата с Веселин
Стойков. (Въпросите са приложени към протокола.)
НСРТ ще разглежда документите съобразно приетите критерии. В регионите, в
които кандидатите са по-малко от свободните честоти е възможно да се издаде и
повече от една лицензия на кандидат, както и ще издаде повече програмни лицензии
от наличните свободни честоти за всеки регион, но това са решения по
целесъобразност, които Съветът ще взема при разглеждане и обсъждане
документите на кандидатите за съответния регион.
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх. № 1802-48 относно изтичането на определение тримесечен срок на “Елит медия” АД за
подновяване на кандидатурата за лицензиране на телевизионните програми: “Канал
3”, “София кабел филм” и “София фолк”, които има национално разпространение.
По предложение на доц. Лозанов, НСРТ реши да бъдат дадени два работни дни
компенсация на Борислав Шабански, тъй като е работил в събота - 5 август 2000 г.
проф. Веселин Димитров, консултант на Съвета при лицензирането на ефирни
радиопрограми с регионално разпространение.
ПО ТОЧКА “ТРЕТА”:
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх. № 1803-83 от Анета Милкова относно дейността на отдел “Мониторинг” за периода 28.07
– 03.08.2000 год.
НСРТ реши по повод предаването “Нощен магазин”, излъчено по БНР на 15.07.2000
год. с водещ Иван Черкезов да бъде направено предупреждение на генералния
директор и УС на медиата за нарушаване принципите на радио- и телевизионната
дейност, визирани в чл. 10 на ЗРТ.
Във връзка с писмо вх. № 08-00-38 от Би Ти Ви относно провежданата от тях
телефонна игра в ефир, НСРТ реши да им бъде изпратено становището взето на
26.06.2000 год. за начина на представяне и връчване на наградите в радио- и
телевизионните игри.
ПО ТОЧКА “ЧЕТВЪРТА”:
Националният съвет за радио и телевизия се запозна със следните писма:
Вх. № 13-00-15 от Мариана Лазарова, изпълнителен директор на ПРОФОН –
дружество за колективно управление на продуцентите на звукозаписи – НСРТ реши
да им бъде изпратен списък на кандидатите за издаване на програмна лицензия за
радио дейност с ефирно разпространение;
Вх. № 08-03-30 от Емил Славчев, управител на “Кейбъл нет ТВ” ООД – за сведение,
проблема е от компетенциите на ДКД;
Вх. № 13-00-16 от Олег Чулев, началник на НСЗ – въпросът е извън компетенциите
на Съвета, да се препрати в БНТ;
Вх. № 03-04-34 от екипа на неделния сутрешен блок на БНТ “Чай” с искане за
експертно мнение – ще бъде разгледано на следващо заседание.
Край на заседанието 13.10 часа.
Следващо заседание насрочено за 14.08.2000 год. от 11.00 ч.
Приложени документи към протокол № 48 от 07.08.2000 год.
1. Докладна записка № 18-01-14 от Сп. Янева, н-к ФСДЧР;
2. Въпроси относно процедурата по лицензиране от Б. Шабански;
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3. Докладна записка № 18-03-83 от Ан. Милкова.
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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