
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 3 7 

от редовно заседание, състояло се на 25.05.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Иванов, Александър Томов, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Йосиф Сърчаджиев, 

Светлана Божилова, проф. Тончо Жечев 

ОТСЪСТВАЛИ: % доц. Нели Огнянова 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане на възникналите спорни въпроси с НЕК; 

2. Предложение за налагане на административна санкция на БНР; 

3. Обсъждане програмната част на документите за лицензиране на БНТ; 

4. Обсъждане на проект за становище по проекта за закон за достъп до 

обществената информация; 

5. Проект за становище по проекта на Бутрос Гали % докладва г%жа 

Божилова; 

6. Обсъждане на проект за Правилник на НСРТ; 

7. Дискусия по поставените проблеми в писмо с вх. № 273/19.05.1999 

от Денка Иванова % председател на Съвета на директорите на 

Юнинън телевижън; 



8. Разни: 

% писма: 

275 % кабелни оператори; 

277 % Глобо % Търговище; 

докладни записки от Б. Шабански. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

След проведената дискусия по възникналите спорни въпроси с НЕК 

относно изпълнението на глава пета "Финансиране на радио% и 

телевизионна дейност" от ЗРТ, НСРТ реши да бъде изпратено запитване 

до отдел "П равен" на Министерски съвет за експертно становище, след 

което НСРт ще проведе среща с всички заинтересовани страни и ще 

уведоми законодателя за окончателното си решение. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

НСРТ разгледа формулировката на г%н Иванов за предложение до ДКД 

за налагане на имуществена санкция на БНР. (Документите са 

приложени към протокола.) 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

НСРТ реши доц. Лозанов и проф. Жечев да изготвят до 3 юни 1999 год. 

проект за препоръка относно концепциалното развитие на сателитния 

канал на БНТ. 

Г%жа Божилова до 3 юни да представи проект за препоръка и бележки 

по концепциални въпроси за Канал 1. 
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ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

На следващото заседание % 1 юни т.г., всеки ще представи в писмен вид 

бележките си по проекта за Закон за достъп до обществената 

информация, които ще бъдат обобщени от г%н Иванов в становище на 

НСРТ. 

ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

Г%жа Божилова ще оформи становището на НСРТ по проекта за 

Междуправителствена спогодба за култура с две предложения относно 

аудиовизуалните произведения. 

ПО ТОЧКА "Ш ЕСТА": 

НСРТ прие предложения от г%н Иванов Правилник за устройството и 

дейността на НСРТ с някои корекции и бележки. 

ПО ТОЧКА "СЕДМ А": 

НСРТ реши да продължи практиката да изисква записи от радио% и 

телевизионните оператори, а когато откажат да ги изпратят, ще се прави 

проверка на място в техните контролни центрове. 

ПО ТОЧКА "ОСМ А": 

НСРТ се запозна с доклад от г%н Драганов и реши всички 

проекторешение да се внасят в Съвета в писмен вид и да бъдат 
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прилагани към съответния протокол. (Копие от доклада е приложен към 

протокола.) 

НСРТ се запозна с: 

% Писмо с вх. № 275/20.05.1999 год., подписано от група кабелни 

оператори; 

% Писмо с вх. № 277/21.05.1999 год. от Златко Александров, програмен 

директор на кабелна телевизия "Глобо%Търговище". 

Следващото заседание бе насрочено за 1 юни 1999 г. от 14.00 ч. 

При дневен ред: 

1. Обсъждане на становище по проекта за Закон за достъп до 

обществената информация; 

2. Проект за становище по междуправителствената спогодба за 

култура; 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 37 от 25.05.1999: 

1. Предложение до ДКД за налагане на санкция по смисъла на чл. 126 

от ЗРТ % 2 стр., изработени от г%н Иванов; 

2. Проект за Правилник за устройството и дейността на НСРТ %

изготвен от г%н Иванов; 

3. Бележки по проекта за Правилник на НСРТ % направени на 

заседанието; 

4. Доклад от г%н Драганов; 

5. Писмо с вх. № 273/19.05.1999 год. от Денка Иванова, председател на 

Съвета на директорите на "Ю ниън телевижън"; 

6. Писмо с вх. № 275/20.05.1999 год., подписано от кабелни оператори; 



7. Писмо с вх. № 277/21.05.1999 год. от Златко Александров, програмен 

директор на кабелна телевизия "Глобо%Търговище"; 

8. Докладни записки от Борислав Шабански % 2 броя. 

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

до 25 юни 1999 год. 
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