
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 19 

от редовно заседание, състояло се на 08.03.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Иванов, Александър Томов, Димитър 

Коруджиев, Иван Драганов, Йосиф Сърчаджиев, доц. Нели Огнянова, 

Светлана Божилова, проф. Тончо Жечев 

ОТСЪСТВАЛИ: - доц. Георги Лозанов. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Разглеждане и подписване на договора по чл. 56 с генералния 

директор на БНТ; 

2. Изготвяне на процедура за разглеждане на документите за 

лицензиране; 

3. Информация от доц. Огнянова за работата на Оперативното бюро по 

масмедиите; 

4. Информация от г-н Драганов за работна група 20 - хармонизиране на 

медийното законодателство в Брюксел; 

5. Мониторинг РТО; 

6. Разни. 



Преди да започнат разискванията по дневния ред, членовете на НСРТ 

решиха да се прави аудиозапис на заседанията, който да се съхранява 

един календарен месец. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Без възражения бе подписан договор, съгласно изискванията на чл. 56 

от ЗРТ между НСРТ, представляван от г-н Александър Томов -

председател и г-жа Лиляна Попова - генерален директор на БНТ. 

(Договорът е приложен към протокола.) 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

След разисквания, бе определена работна група в състав г-жа Божилова, 

проф. Жечев и доц. Лозанов, която да изработи критерии за оценка на 

програмните намерения на кандидатите за радио- и телевизионна 

дейност. 

Бе взето решение документите на кандидатите за лицензиране да се 

съхраняват в отдел "Лиценцзии и контрол на радио- и телевизионните 

програми", където ще бъдат на разположение на членовете на НСРТ. 

НСРТ реши да провежда редовни заседания два пъти седмично. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Доц. Огнянова информира членовете на НСРТ за участието си в 

работата на Оперативното бюро по масмедиите и работна група на 

носителите на авторски и сродни права в областта на медиите в 

Страсбург. Тя посочи като пример, че за тази работна група най-

сериозната проблематика е за юристи и за длъжностните лица, водещи 
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административната работа на регулаторните органи, поради което тя 

предложи в работата на Оперативното бюро по масмедиите да бъде 

включен Иво Драганов. Възражения нямаше. 

Бе взето решение, официални представители на НСРТ за Оперативното 

бюро по масмедиите да бъдат доц. Нели Огнянова, Иво Драганов и 

Светлана Божилова, като според съответната компетентност, НСРТ ще 

решава за всеки конкретен случай, кой ще представлява НСРТ в 

Страсбург. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

НСРТ прие предложението на г-н Драганов, в Брюксел на срещата с 

Европейската комисия - Група 20 "Аудиовизия" - за аналитичен 

преглед на ЗРТ и неговото съответствие с директивата "Телевизия без 

граници" доц. Нели Огнянова да представлява НСРТ в качеството си на 

член на екипа по изработване на ЗРТ . 

ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

Мониторингът на РТО бе отложен. 

ПО ТОЧКА "ШЕСТА": 

Нямаше разисквания. 

Следващото заседание бе насрочено за 11 март 1999 г. от 14.00 ч. 
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Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 19 от 08.03.1999: 

1. Договор за управление на БНТ, сключен между НСРТ и г-жа Попова; 

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

до 8 април 1999 год. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: доц. Г. Лозанов: Отсъства 
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