
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№43 

от редовно заседание, състояло се на 03.08.1998 г. 

ПРИСЪСТВАХА: Д. Коруджиев, доц. Г. Лозанов, И. Драганов, Ал. 

Томов 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Текущи въпроси; 

2. Мониторинг; 

3. Предложение от г-н Томов във връзка с лицензите. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

На работното съвещание по текущи въпроси г-н Драганов изтъкна, че е 

редно отчета за дейността на Националния съвет за радио и телевизия, да 

бъде приет на заседание. Тъй като всички присъстващи, а и отсъстващите 

са запознати с неговото съдържание, се премина към гласуване. 

Присъстващите членове на НСРТ приеха отчета. Взето бе решение той да 

бъде представен на Народното събрание, съгласно чл. 8, т. 4 от ЗРТ, но за 

публичност и представителност с ясното съзнание, че се създава 



прецедент в практиката, отчетът да бъде предоставен на Президента на 

Републиката, на БТА, на Факултета по журналистика, на Пресцентъра на 

Народното събрание, на Правителствената информационна служба, на 

БНТ и БНР и на г-н Лъчезар Тошев - член на Комисията по външна и 

интеграционна политика и на делегацията в Парламентарната асамблея на 

Съвета на Европа. За да бъдат спазени изискванията на чл. 8, т. 4, тъй като 

до сега няма такава практика, отчетът ще бъде предоставен на 

Председателя на 38-то Народно събрание - г-н Йордан Соколов, чрез г-н 

Стоян Райчевски - Председател на Комисията по култура и медии към 

Парламента. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА"; 

Бе взето решение експертите по мониторинга да наблюдават количеството 

и разположението на рекламите в БНР и БНТ през целия месец август 

1998 г. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Г-н Александър Томов постави на вниманието на Съвета проблемът, че 

трябва в спешен порядък да се изработят правила за лицензионните 

условия за процедурата по лицензиране. 

Доц. Огнянова препоръча да се изработят писмено и да се публикуват 

редът и условията за провеждане на конкурса. 

Г-н Драганов каза, че ще вземе от КПД моделите за лиценз, както са 

давани досега. Г-н Томов каза, че очаква от Правния отдел на МС 

материали по този въпрос. Стигна се до съгласие, че след като пристигнат 

материалите на следващото заседание ще се обсъди този проблем. 
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Доц. Огнянова каза, че ще се свърже с г-н Вернер Румпхорст - Началник 

на правната служба на Европейския съюз за радио и телевизия, за да 

поиска препоръки. 

Г-н Драганов пое ангажимента да поиска от Висшия аудиовизуален съвет 

на Франция и от Медийния съвет на Полша матрицата на техните 

лицензи. За съжаление след разговор с г-н Жужо - съветник във френското 

посолство е станало ясно, че ВАС, както и всички държавни чиновници 

във Франция са в отпуск през месец август и това може да стане през 

месец септември. 

Следващото заседание бе насрочено за 12 август от 10.00 ч. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Дим. Коруджиев: 

Ст. Данаилов: отсъствал И. Сърчаджиев: отсъствал 

Проф. М. Костов: отсъствал 

Председател на НСРТ: 

Ал. Томов 

Секретар на НСРТ: 

Ив. 
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