НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 50
от редовно заседание, състояло се на 21.08.2000 г.
ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Александър Иванов, Валентина Радинска,
доц. Георги Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Светлана Божилова.
ОТСЪСТВАЛИ:

- Йосиф Сърчаджиев;
- Ивайло Петров;

ДНЕВЕН РЕД:
1.
2.
3.
4.

Конкурс за техника за отдел “Мониторинг”;
Среща с УС на АББРО – 12.00 ч.;
Обсъждане критерии за национален частен радиооператор;
Отговор на Р. Чолаков за участие в експертна група по внедряване на цифрова
технология в БНТ;
5. Разни.
Начало на заседанието 11.25 ч., водено от Александър Томов, председател на
Националния съвет за радио и телевизия и протоколист Снежана Милева.
ПО ТОЧКА ”ПЪРВА”:
Националният съвет за радио и телевизия прие проекта за разпределение на
лимитирана субсидия за техническото оборудване на отдел “Мониторинг” и реши
да бъде обявен конкурс в началото на м. септември за изпълнението му. Условията и
изискванията за конкурса да бъдат разработени съвместно от г-жа Янева, главен
счетоводител и юрисконсултите на Съвета.
ПО ТОЧКА “ВТОРА”:
Срещата с УС на АББРО, проведена по тяхно искане относно констатирани
обстоятелства по смисъла на чл. 105 от ЗРТ в документите на кандидати за издаване
на програмна лицензия, членуващи в организация АББРО.
Срещата не е протоколирана.
ПО ТОЧКА “ТРЕРТА”:
Отложена за следващо заседание.
ПО ТОЧКА “ЧЕТВЪРТА”:
Националният съвет за радио и телевизия в отговор на писмо от Р. Чолаков,
изпълнителен директор на БНТ, определи за участие в експертна група по
внедряване на цифрова технология в БНТ проф. Емил Владков.
ПО ТОЧКА “ПЕТА”:
Нямаше разисквания.
Край на заседанието 13.25 часа.

Следващо заседание насрочено за 22.08.2000 год. от 11.00 ч.
Приложени документи към протокол № 50от 21.08.2000 год.
1. Проект за разпределение на лимитирана субсидия, изготвен от проф. Владков.
ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ:
Ал. Иванов:

В. Радинска:
..............

Доц. Г. Лозанов:
Ив. Петров:

..............
Д. Коруджиев:

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

Й. Сърчаджиев:

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

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

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

..............
Секретар
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