
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 3 4 

от редовно заседание, състояло се на 10.05.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Иванов, Александър Томов, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, доц. Нели Огнянова, 

Светлана Божилова 

ОТСЪСТВАЛИ: " Йосиф Сърчаджиев 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане на резултатите от мониторинга за отразяване на войната; 

2. Обсъждане на получените от ДКД документи за лицензиране и 

обсъждане подпълнени заявки в аспект кабел"ефир, радио"телевизия; 

3. Разни: 

" годишен форум A B B R O ; 

" писма. 

" проф. Тончо Жечев 



ПО ТОЧКА "ПЪРВА"; 

Членовете на НСРТ се запознаха с данните от наблюдение върху 

отразяването на военните действия и хуманитарната криза в 

централните информационни емисии на БНТ от 1 до 15 април 1999 год. 

НСРТ реши тези данни да бъдат предоставени на БНТ и една седмица 

след това да бъдат огласени в пресата. 

На следващото си заседание " 17 май НСРТ ще се запознае с данните за 

периода 1 5"30 април. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Доц. Огнянова информира членовете на НСРТ за резултатите от 

юридическата проверка на подадените в ДКД документи за 

лицензиране. До края на седмицата ще бъдат прегледани документите 

на всички кабелни оператори, като до момента са проверени малко 

повече от 100. Във връзка с най"често срещаните пропуски и нередности 

в документите 

• НСРТ реши да предложи текст за законова разпоредба в случаите, в 

които документите са редовни по същество, макар да не са редовни 

по форма като: 

" по чл. 111, т. 2 " по която са представени незаверени копия на 

съдебната регистрация; 

" по чл. 111, т. 7 " по която част от доказателствата за финансови 

възможности са незаверени копия; 

" по чл. 111, т. 9 " в най"лошо състояние са доказателствата за 

търговски и отстъпени авторски и сродните им права на защитени 

аудиовизуални произведения и предоставени за разпространение 



чужди програми " незаверени копия на договори с изтекъл срок, 

непреведени договори и др. 

След уведомително писмо с определен седемдневния срок, ако 

нередностите не са отстранени, процедурата по лицензиране да се 

прекратява по отношение на този кандидат и той да няма право да 

кандидатства отново за лицензиране за срок от една година. 

• Да не се прекратява процедурата по лицензиране за кандидати, на 

които като предмет на дейност не е изрично вписано радио" и 

телевизионна дейност. 

• С оглед на проверката за редовност на декларациите по чл. 105, ал 4, 

да бъдат уведомени акционерните дружества с акции на преносител, 

че е необходимо да извършат пререгистриране с поименни акции. 

• НСРТ отново дискутира по въпроса за разпространяване програмите 

на БНТ по кабелен път. Тъй като текстовете на чл. 20, ал. 1 и 2 от ЗРТ 

не са достатъчни, а няма и данни от социологически и маркетингови 

проучвания, както и данни за разликата в заплащането на авторски и 

сродните им права за разпространение на филми и програми по ефир 

и кабел, НСРТ не може да задължи кабелните оператори да 

разпространяват безвъзмездно или срещу заплащане програми на 

обществени оператори. НСРТ ще продължи да води диалог на тази 

тема в защита на зрителския и обществен интерес. 

• Във връзка с Препоръка № 99 на Съвета на Европа, подписана от 

Съвета на министрите през 1994 год., която изисква прозрачност на 

собственността на медийните предприятия, за да може обществото да 

разпознава икономическия субект"собственик и да формира своя 

позиция относно икономическата независимост на медията. В 

европейските закони има изисквания към операторите в процес на 

лицензиране, като например във Франция: 



" начален капитал на аудиовизуалното предприятие " изразен в 

милиони франкове; 

" поименен списък на аудиооператорите в аудиовизуалното 

предприятие; 

" дялов капитал, изразен в процент от началния капитал. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

За годишния форум на A B B R O , НСРТ реши да бъдат командировани: 

Йосиф Сърчаджиев, Иво Драганов, Петя Захариева и Анета Милкова "

със служебен автомобил. 

Членовете на НСРТ се запознаха със следните писма: 

• от БНР с вх. № 249/05.05.1999 год. " приложено към протокола; 

• от радио T N N " Пловдив с вх. № 247/04.05.1999 год. " приложено 

към протокола. 

НСРТ реши да се направи допълнителна проверка в контролния 

център на радиоТг>ПЧ за установяване на фактите. 

• от БНТ с вх. № 245/03.05.1999 год. " приложено към протокола; 

НСРТ реши писмото да бъде препратено към УС на БНР по 

компетентност. 

Следващото заседание бе насрочено за 17 май 1999 г. от 14.00 ч. 

При дневен ред: 

1. Обсъждане на резултатите от мониторинга за отразяване на войната 

за втората половина на месец април; 

2. Лицензиране програмите на БНТ. 



Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 34 от 10.05.1999: 

1. Данни от мониторинг за периода 1"15 април 1999 год.; 

2. Писмо с вх. № 249/05.05.1999 год. от Александър Велев " генерален 

директор на БНР; 

3. Писмо с вх. № 247/04.05.1999 год. от Тодор Личев " управител на 

радио T N N " гр. Пловдив; 

4. Писмо с вх. № 245/03.05.1999 год. от Лиляна Попова " генерален 

директор на БНТ. 

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

до 10 юни 1999 год. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

проф. Т. Жечев: Отсъства 
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