
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 4 4 

от редовно заседание, състояло се на 12.08.1998 г. 

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

Томов 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане на условията и критериите за лицензиране; 

2. Обсъждане на допълнения към Вътрешния правилник на НСРТ; 

3. Разни & писма. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Г&н Драганов информира членовете на НСРТ, че очаква още материали от 

г&н Славински във връзка с лицензирането. Като се има предвид, че се 

очакват подобни материали и от Европейския съюз, Полша и Франция и е 

необходимо правилата за лицензиране да имат логична правна основа 

съобразена с европейските изисквания, на този етап могат само да 

очертаят рамката. В самия документ за лиценз трябва да има уводна част, 

съдържаща условията за кандидатстване и данните на юридическото лице, 



кандидатстващо за РТО, първа част с общите принципи залегнали в ЗРТ, 

директивата "Телевизия без граници" и Закона за трансгранична 

телевизия (при национален обхват), втора част включваща задължително 

изисквания към програмната концепция и програмна схема и 

заключителна част, в която да бъдат включени допълнителни условия за 

произхода на средствата и технически стандарти, гарантиращи 

получаването на качествен сигнал от потребителя, които трябва да бъдат 

контролирани от ДКД. Според него е важно НСРТ да вземе решение 

всички честоти да се дават с конкурс, като редът и условията за 

провеждането на конкурса трябва да бъдат юридически подготвени и 

публикувани в печата. Не по&малко важно е и изискването за защита на 

интелектуалната собственост, но това ще го обсъдят след като получат 

предложения за условия, които да бъдат включени в лицензията от 

правния отдел на БУЛАКТ. 

Г&н Драганов направи предложение за допълнителните и заключителни 

разпоредби на ЗРТ, което всички одобриха: 

Националният съвет за радио и телевизия смята за целесъобразно да се 

провери юридическата възможност фирми, занимаващи се с охранителна 

дейност, застрахователни дружества, свързани със силови групировки 

упражнявали охранителна дейност, фирми, занимаващи се с 

разпространение на оръжие и други обществено опасни средства, както и 

съюзи на бивши военни, да нямат право на лиценз за радио&телевизионни 

оператори, независимо от начина на излъчване. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Членовете на Националния съвет за радио и телевизия решиха да ползват 

полагащият им се платен годишен отпуск по начин, осигуряващ винаги 
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необходимият кворум от 4 души, така че да не се нарушава ритъма на 

работните заседания. 

Решение на Националния съвет за радио и телевизия във връзка с 

платения годишен отпуск, както за членовете на Съвета така и за 

останалия персонал е приложение № 1 към протокола: 

1. Всеки работник или служител, който има най&малко осем месеца 

трудов стаж придобива право на платен годишен отпуск, съгласно чл. 

155 от КТ; 

2. За работа при специфични условия работниците и служителите имат 

право на допълнителен годишен отпуск както следва: 

& за членове на НСРТ 20 раб. дни 

& за помощните служби от 5 до 15 раб. дни 

Членовете на НСРТ се запознаха със справка за отсъствията им от 

заседания на Съвета в периода от 16.12.1997 г. до 03.08.1998 г. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Членовете на НСРТ се запознаха с писмо от г&н Радослав Спасов, както и 

с придружаващите го документи, в което се съдържа неговото възражение 

срещу отхвърлянето на проекта "Страсти по Леа" от комисията за 

телевизионни филми. 

Мнението на членовете на НСРТ е, че спорът между БНТ и Радослав 

Спасов е извън правомощията и компетенциите на Съвета. 

Членовете на НСРТ се запознаха с писмо от рекламна агенция "Имидж 

Проджект", с което изпълнителният й директор Момчил Ковачев, отправя 

молба да им бъде предоставено копие от протокола, в който е отразена 

срещата на представители от "Имидж Проджект" със Съвета. 
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Членовете на НСРТ се съгласиха с мнението на доц. Лозанов, че всички 

теми засегнати на тази среща са добре известни на "Имидж Проджект", 

тъй като са присъствали трима техни представители. Официалната 

позиция на НСРТ по този случай се съдържа в становището от 11.02.1998 

г, което вече им е изпратено. 

Г&н Томов прочете писмо от Министерството на външните работи 

относно предложение на координатора на Процеса за стабилност и 

добросъседство в Югоизточна Европа (Процеса Роайомон) за 

домакинство на нашата страна при реализирането на проекта "Съдействие 

за позитивните послания чрез медиите". В него се отправя предложение 

НСРТ да съдейства за създаването на работна група от представители на 

БНР и БНТ, която да координира с организаторите домакинството на 

София на семинара. 

Членовете на НСРТ решиха копие от писмото да бъде препратено до 

ръководствата на БНТ и БНР с препоръка да окажат необходимото 

съдействие при организацията. 

Г&н Томов запозна членовете на НСРТ със съдържанието на писмо от 

учителския синдикат към "Подкрепа", изпратено и до БНР, във връзка с 

излъченото на 18.06.1998 г. по програма "Хоризонт" предаване за НМУ 

"Л. Пипков". 

Членовете на НСРТ се съгласиха с неговото мнение, че поставените 

проблеми са извън компетенциите на Съвета. 

Членовете на НСРТ се запознаха с изпратените от БНР аргументи на г&жа 

Ада Чалъкова, за закриване на длъжността "режисьор" в програма 

"Христо Ботев". Въпреки, че имат мнение по въпроса, не съвпадащо 



изцяло с мнението на г&жа Чалъкова, членовете на НСРТ се съгласиха, че 

проблема не е от техните компетенции. 

За сведение, членовете на НСРТ се запознаха с Декларацията на 

работещите в БНТ до г&н Соколов, председател на 38&то Народно 

събрание и тяхното Обръщение до г&н Петър Стоянов, президент на Р 

България. 

Г&н Томов запозна членовете на НСРТ с писмо от г&н Донков, директор на 

Дом за деца и юноши с начално училище "Ран Босилек" във връзка с 

предаването "Частен случай" с автор Мария Чернева. Той уведоми 

присъстващите, че този случай вече е проверен от експертите за БНТ и е 

отговорено на г&н Донков, че не са констатирани нарушения на ЗРТ, 

останалото е извън компетенциите на Съвета. 

Членовете на НСРТ се запознаха с жалбата на Нина Кръстева, в която тя 

се оплаква, че не е получила възнаграждението си от Нова телевизия за 

положения от нея труд. 

Мнението на членовете на НСРТ бе, че това е извън техните правомощия 

и компетенции. 

Г&н Томов запозна членовете на НСРТ с писмо от президента на "Елпида &

3", г&н Савов, изпратено и до БНТ, в което той иска да му бъде дадено 

право на отговор в предаването "Конфликти", относно неговото издание 

от 22.07.1998 г. 

Членовете на НСРТ, спазвайки изискванията на ЗРТ, ще се занимаят със 

случая, ако БНТ откаже писмено да даде правото на отговор на г&н Савов. 
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Приложени документи към протокол № 44 от 12.08.1998 г. 

1. Решение на НСРТ във връзка с разпределението на платения годишен 

отпуск за членовете на Съвета и за служителите; 

2. Писмо с вх. № 225/13.07.1998 г. от Радослав Спасов и приложените от 

него документи; 

3. Писмо с вх. № 237/28.07.1998 г. от Момчил Ковачев, изпълнителен 

директор на "Имидж Проджект"; 

4. Писмо с вх. № 238/29.07.1998 г. от Константин Димитров, заместник 

министър на външните работи; 

5. Писмо с вх. № 239/29.07.1998 г. от г&н Крумов, председател на 

учителския синдикат "Подкрепа"; 

6. Писмо с вх. № 240/29.07.1998 г. от Александър Велев, генерален 

директор на БНР; 

7. Декларация с вх. № 241/29.07.1998 г. от работещите в БНТ; 

8. Обръщение с вх. № 242/29.07.1998 г. от работещите в БНТ; 

9. Писмо с вх. № 243/03.08.1998 г. от Стилян Донков, директор на Дом за 

деца и юноши "Ран Босилек"; 

10. Жалба с вх. № 244/04.08.1998 г. от Нина Кръстева, репортер в Нова 

телевизия; 

11. Писмо с вх. № 245/06.07.1998 г. от Димитър Савов, президент на 

"Елпида & 3" ЕООД. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Дим. Коруджиев: доц. Г. Лозанов: 
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Ст. Данаилов: отсъствал И. Сърчаджиев: отсъствал 

Проф. М. Костов: отсъствал 

Председател на НСРТ: SP
1

^
7
 л? Секретар на НСРТ: 

Ал. Томов Ив. Драганов 


