
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 5 3 

от редовно заседание, състояло се на 23.08.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, доц. Георги Лозанов, Димитър 

Коруджиев, Иван Драганов, доц. Нели Огнянова 

ОТСЪСТВАЛИ: - Александър Иванов; 

- Йосиф Сърчаджиев; 

- Светлана Божилова; 

- Проф. Тончо Жечев. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Процеса по лицензиране; 

2. Писма до БНТ за констатирани нарушения; 

3. Информация за проведената среща с ЦКМИ; 

4. Разни. 

Начало на заседанието 11.30 ч., водено от Александър Томов -

председател на Националния съвет за радио и телевизия. 



ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Доц. Огнянова пое ангажимент за оформяне мотивираните решения, с 

които НСРТ ще финализира процедурата по лицензиране на канидатите 

за радио- и телевизионна дейност, както и попълването на 

индивидуалната лицензия за радио- и телевизионна дейност. 

Решенията ще бъдат два вида - положителни и отрицателни, като ще 

съдържат два основни елемента: 

- мотивация на решението, която за отрицателните трябва да бъде 

изключително точна, ясна и конкретна; 

- предложение до Държавната комисия по далекосъобщения да издаде 

Индивидуална лицензия за радио- и телевизионна дейност съгласно с 

Приложение, а за отрицателните решения - предложение за отказ. 

НСРТ ще разгледа на следващото си заседание типологията на радио- и 

телевизионните оператори по профили. 

НСРТ реши: 

• да разглежда програмните документи на кандидатите за частен 

телевизионен национален ефир в сроковете, обявени от ДКД; 

• до края на месец октомври да има готовност с решения за издаване 

на програмни лицензни за кандидатите за частна национална 

телевизионна програма за ефирно разпространение; 

• да предложи на Комисията по чл. 45 от ЗД да включи в критериите, 

готовност на кандидатите за създаване на собствена програма и 

разпространение; 

• да се обърне към директора на НСБОП за проверка на кандидатите 

по чл. 105 от ЗРТ; 

2 



• да проведе среща с ДКД по повдигнатите проблеми от АВВКО, 

отнасящи се до лицензирането на ефирни радио- и телевизионни 

оператори (писмото от АВВКО е приложено към протокола); 

• по техническите стандарти НСРТ да ползва за консултант проф. д-р 

Емил Владков. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Националният съвет за радио и телевизия обсъди констатираните 

нарушения на БНТ и реши да бъде изпратени писма до БНТ за: 

- за нарушаване разпоредбите на чл. 17, ал. 3 от ЗРТ, с излъчването 

на игралния филм "Влюбване", по Канал 1 на 13.08.1999 год. от 

20.30 ч., като се поясни, че е известно за наложените наказания по 

този случай, но би било добре за в бъдеще да не се допуска 

подобно невнимание; 

- за ясно разграничаване на спосорство от реклама в часовия пояс 

19.00 - 22.00, когато според § 9 от Преходните и заключителни 

разпоредби на ЗРТ, БНТ има право само на спонсорство, но не и 

на реклама; 

- запитване относно статута и формата на собственост на списание 

"Радио и телевизия", което се рекламира от БНТ в часовия пояс, 

забранен за реклама. 

• Националният съвет за радио и телевизия се запозна с възраженията 

по Акт за установяване на административно нарушение № 15-02-1 от 

11.08.1999 год. и реши на основание чл. 127, ал. 2 от Закона за радио 

и телевизия, да предложи на Държавната комисия по 

далекосъобщения да издаде наказателно постановление за налагане 
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на административно наказание на Национална кабелна телевизия 

"Евроком" за нарушение на чл. 17, ал. 2 от ЗРТ. 

• Националният съвет за радио и телевизия се запозна с възраженията 

по Акт за установяване на административно нарушение № 15-02-2 от 

16.08.1999 год., съставен на телевизия "Седем дни" за нарушение на 

чл. 92, ал. 1 и реши да бъде направена още една проверка за 

изясняване статута на фирмите - рекламодатели и спонсори. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Националният съвет за радио и телевизия с незначителни редакционни 

корекции прие Общи правила за медийно отразяване на предизборната 

кампания за местни избори - октомври 1999 год. (приложени към 

протокола) 

Г-н Драганов информира Съвета за проведената среща с Централната 

комисия за местни избори (ЦКМИ) и за необходимостта от една 

съвместна среща с Управителните съвети на сдруженията на радио- и 

телевизионните оператори, за да бъдат запознати с препоръките на 

ЦКМИ и НСРТ за балансирано и безпристрастно медийното отразяване 

на местните избори. 

Г-н Драганов помоли да бъде освободен от работната група за 

съвместна дейност с ЦКМИ, поради административно-финансови 

ангажименти - разработката на нова структура, щатно разписание и 

бюджет на НСРТ за 2000 год. 

Националният съвет за радио и телевизия реши, че не е необходимо да 

бъде ангажирана работна група за съвместна работа с ЦКМИ. 

Експертите от мониторинга ще наблюдават приоритетно отразяването 
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на предизборната кампания. Асоциация АКСЕС ще помага на НСРТ в 

това отношение. За възникналите медийни проблеми Съветът ще 

препоръча на ЦКМИ като консултант д-р Весела Табакова. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

НСРТ реши да не подновява договора на Лилия Стоева, тъй като на 

този етап не може да ползва пълноценно нейният опит в областта на 

авторското право. 

Край на заседанието 13.00 часа. 

Следващото заседание бе насрочено за 26 август 1999 г. от 11.00 ч. 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 53 от 23.08.1999: 

1. Общи правила за медийно отразяване на предизборната кампания за 

местни избори - октомври 1999 год.; 

2. Предложение по лицензиране на ефирни радио- и телевизионни 

оператори. 

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

съхранява до 23 септември 1999 год. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: Отсъства доц. Г. Лозанов: 
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Й. Сърчаджиев: Отсъства 

Св. Божилова: Отсъства 

проф. Т. Жечев: Отсъства 

Председател на НСРТ: Секретар на НСРТ: 

Ал. Томов Ив. 
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