НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ
ПРОТОКОЛ
№ 55
от редовно заседание, състояло се на 18.09.2000 г.
ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Александър Иванов, доц. Георги Лозанов,
Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Ивайло Петров, Светлана Божилова.
ОТСЪСТВАЛИ:

- Йосиф Сърчаджиев;
- Валентина Радинска;

ДНЕВЕН РЕД:
1. Конкурси за ефирни радиа – докладват Борислав Шабански и юристите;
2. Мониторинг;
3. 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”:
Г-н Томов запозна Националния съвет за радио и телевизия с графика за работа
Съвета във връзка с лицензирането на регионални ефирни радиооператори,
съобразно работата на комисията по чл. 45 на ЗД.
21 септември – оценяване на кандидатите за София и Благоевград.
25 септември – приемане на мотивирани решения за одобрените кандидати за
регионите София и Благоевград.
29 септември - оценяване на кандидатите за Пловдив и Велико Търново.
2 октомври – приемане на мотивирани решения за одобрените кандидати за
регионите Пловдив и Велико Търново.
6 октомври – оценяване на кандидатите за Варна и Русе.
9 октомври – приемане на мотивирани решения за одобрените кандидати за
регионите Варна и Русе.
13 октомври – оценяване на кандидатите за Бургас и Стара Загора.
16 октомври – приемане на мотивирани решения за одобрените кандидати за
регионите Бургас и Стара Загора.
Г-н Томов информира Съвета, че е поискал от г-н Таушанов, председател на ДКД
справка относно легитимността на действащите радиостанции на територията на гр.
София. Очаква да получи анализ от проф. Емил Владков относно техническата част
и от експерта Любомир Каримански относно финансовата част в документите на
кандидатите за радиодейност с ефирно разпространение за регионите София и
Благоевград.

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с правен анализ вх. № 18-06-34,
изготвен от юрисконсулта Камен Янков, относно възникнали юридически проблеми
в документи на някои от кандидатите за участие в процедурата за издаване на
програмна лицензия по смисъла на ЗРТ за осъществяване на радиодейност с ефирно
разпространение и регионално покритие и резултатите от проверката за
съответствие с изискванията на чл. 105 по ЗРТ, както и докладна записка от
юрисконсулта Здравко Славчев с вх. № 18-06-36. Борислав Шабански направи
бележки по част от констатациите на Здравко Славчев. Г-н Иванов на следващото
заседание – 21 септември 2000 год. ще даде мнението си по юридическата част в
документите на кандидатите за региони София и Благоевград относно изискванията
на чл. 105, ал. 4, т. 7 на ЗРТ.
Г-н Иванов информира Съвета, че по негови данни между кандидатите за издаване
на лицензия за национална телевизионна програма с ефирно разпространение има
чуждестранни юридически лица. Според него няма правна пречка, но като се има
предвид текста на чл. 105, ал. 2 “За лицензия могат да кандидатстват само
физически лица – еднолични търговци и юридически лица по смисъла на
българското законодателство.” и чл. 105, ал. 4 “Не могат да кандидатстват за
издаване на лицензии:” в изброените след това забрани няма изричен текст, отнасящ
се към чуждестранните юридически лица. Според него НСРТ трябва да обсъди това
обстоятелство и да вземе принципно становище относно допустимостта за участие в
процедурата по лицензиране на тези кандидати още повече, че проверката по чл. 105
на ЗРТ е в прерогативите на Съвета.
ПО ТОЧКА “ВТОРА”:
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх. № 1803-97 от Анета Милкова относно дейността на отдел “Мониторинг” в периода 08.09
– 15.09.2000 год. и представените:
• Становище от старши експерт Спасиана Кирилова по повод писмо от
Национален форум “Българка”, относно предаването по “Хоризонт” на БНР,
“Без контрол”, излъчено на 06.09.2000 год., в което се казва, че след направената
задълбочена проверка не са констатирани нарушения на ЗРТ или някакъв повод
за намеса от страна на Съвета.
•

Становище от отдел “Мониторинг” относно ограниченията при излъчване на
телепазарни прозорци в програмата на БНТ, изготвено по повод писмо вх. № 0300-42 от Л. Попова, генерален директор на БНТ с молба за тълкуване на чл. 88 от
ЗРТ и ограниченията за часовите пояси за излъчване на телепазарни спотове,
Националният съвет за радио и телевизия прие предложението на доц. Лозанов и
отчитайки обстоятелството, че БНТ има 24-часова програма, може да излъчва
телепазарни спотове по всяко време извън часовия пояс определен като прайм–
тайм. Това налага допълнително дефиниране на “прайм-тайм” тъй като в ЗРТ
няма такова и реши да поиска от УС на БНТ и БНР предложения за
конкретизиране на понятието.

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗРТ и във връзка с докладна записка вх. № 18-03-96 от
Орлин Джелепов старши експерт в отдел “Мониторинг”, Националният съвет за
радио и телевизия реши да открие процедура по реда на ЗАНН за констатирани
нарушения на чл. 82 на ЗРТ в излъчената по Би Ти Ви програма на 12 септември
2000 год. (Докладната е приложена към протокола.)
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Националният съвет за радио и телевизия възложи на отдел “Мониторинг” да
изготви и предложи проект за становище с по-широко тълкуване на чл. 92, ал. 2 при
излъчване на спортни предавания.
ПО ТОЧКА “ТРЕТА”:
Националният съвет за радио и телевизия се запозна за сведение с писмо вх. № 0109-39 от полковник Р. Миланов, директор на НСБОП – МВР относно извършвана от
тях проверка на кабелна телевизия “Чирпан” със собственик Таньо Георгиев Петков.
Националният съвет за радио и телевизия се запозна с писмо вх. № 03-00-44 от
Мирослава Нейнска, директор на дирекция “Новини и актуални предавания” и
нейния отговор до г-н Диманов, председател на Обединение “Промяна” във връзка с
неговото оплакване до НСРТ.
Във връзка с желанието на Джими Катц, вице президент на Европейския офис на
МРА (обединение на американските филмопроизводители за защита на авторските
им права) за среща, Националният съвет за радио и телевизия реши срещата да се
проведе от г-н Коруджиев и експертите Любомир Каримански, Оли Груева, Петя
Захариева.
Писмо от Министерство на културата относно предложения за присъждане на
държавна годишна награда за стимулиране на български творци и изпълнители на
произведения, свързани с българската история и традиции “Паисий Хилендарски” за
2000 год. бе предадено на Ивайло Петров, който след консултация с Валентина
Радинска да направи предложение за номинация.
Край на заседанието 13.35 часа.
Следващо заседание насрочено за 21.09.2000 год. от 11.00 ч.
Приложени документи към протокол № 55 от 18.09.2000 год.
1.
2.
3.
4.

Докладна записка с вх. № 18-03-97 от А. Милкова;
Докладна записка с вх. № 18-03-96 от О. Джелепов;
Докладна записка с вх. № 18-06-34 от Камен Янков;
Докладна записка с вх. № 18-06-36 от Здравко Славчев;

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ:
Ал. Иванов:

В. Радинска:
..............

Доц. Г. Лозанов:

Отсъства
..............

Д. Коруджиев:
..............

Ив. Петров:

Й. Сърчаджиев:
..............

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

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

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

..............
Секретар
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