
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 4 6 

от редовно заседание, състояло се на 19.07.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Иванов, доц. Георги Лозанов, Димитър 

Коруджиев, доц. Нели Огнянова, Светлана Божилова, проф. Тончо 

Жечев 

ОТСЪСТВАЛИ: - Александър Томов 

- Иван Драганов 

- Йосиф Сърчаджиев 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане и решение на Съвета по констатираните от експертите 

нарушения на ЗРТ - докладва доц. Г. Лозанов; 

2. Обсъждане и решение на Съвета за кандидати за лицензия по 

докладна записка от Шабански; 

3. Разглеждане на документите, получени от БНТ; 

4. Обсъждане на публикации относно финансова ревизия в БНР; 

5. Разни: 

Начало на заседанието 14.10 ч., водено от доц. Георги Лозанов. 



ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Доц. Лозанов, поясни, че на срещата в четвъртък е възложено на 

експертите от мониторинга, на база констатираните нарушения, да 

изготвят актове, които да бъдат разгледани на днешното заседание. 

Г-н Шабански припомни, че на две поредни срещи на експертите от 

мониторинга, е взето решение, в присъствието на членове от Съвета, да 

бъдат изготвени актове на: "Дарик" радио, "Радио плюс", телевизия 

"Седем дни", "Нова телевизия" и "Евроком". 

Съветът се запозна с проект за акт, изготвен от г-жа Никова за "Дарик" 

радио - излъчване на необозначена реклама и реклама на спонсор -

нарушени са чл. 82 (1) и 92 (1) от ЗРТ. (Актът е приложен към 

протокола.) Г-жа Никова е направила и запис. 

Останалите експерти не са представили проекти за акт за 

административно нарушение. 

Доц. Лозанов предложи на експертите да бъде направено сериозно 

предупреждение и изрази надежда, че този мониторинг, макар да е 

труден процес, все пак ще заработи. Той ясно им е казал, че от тези 

придвижени за санкции нарушения ще зависи до голяма степен и 

тяхната професионална биография. 

НСРТ реши: 

1. Процедурата за санкциониране на радио "Дарик" да продължи. Този 

оператор е предупреждаван за същия тип нарушения. 

2. Да бъдат изпратени предупредителни писма до следните радио- и 

телевизионни оператори: радио "Тангра", БНТ, "Скат", "ФМ плюс", 

"Веселина" и телевизия "АЙТВ". 



3. Да се обобщят нарушенията във външните продукции и да се 

предупредят операторите, които включват такива външни продукции. В 

изпълнение на тази точка Съветът се запозна и прие следното 

становище: 

Национален съвет за радио и телевизия 

Постоянният мониторинг, осъществяван от Националния съвет за радио 

телевизия, констатира чести случаи на системни нарушения на Закона за 

радиото и телевизията, допускани в предавания, реализирани като 

външни продукции - програмирани и разпространявани в програмите на 

кабелни или ефирни телевизионни и далекосъобщителни оператори. 

Конкретни примери са предаванията: 

• "Хайде на бас" - нарушава 92. ал.1 и 2 на ЗРТ; излъчва се от 

Телевизия "7 дни", "Верея Мюзик" и други оператори; 

• "Часът на Форд" - нарушава чл. 92. ал. 1 и 2 на ЗРТ; излъчва се от 

Телевизия "7 дни", "България кабел - БКТВ", "Монт 7" - Монтана, 

"Евроком" и други оператори; 

• "Студио Хъ" - нарушава чл. 92. ал.1 и 2 на ЗРТ; излъчва се от 

"Телевизия 7 дни", "Верея Мюзик" и други оператори; 

• "Хъшове" - нарушава чл. 80. ал. 3. т. 4, чл. 84, чл. 90. ал. 1 и 2; 

излъчва се от "Телевизия 7дни", "Монт 7" - Монтана, "Евроком", 

"Юниън телевижън" - "Спринт" - Плевен, "Видеосат" - Велико 

Търново и други оператори; 

• "Усмивки от Мис Макси шоу" - нарушава чл. 82. ал. 1 и 3; излъчва 

се от "България кабел - БКТВ", "Монт 7" - Монтана, "Скат" - Бургас 

и други оператори; 

• "Фолк мания" - нарушава чл. 92. ал. 2 на ЗРТ; излъчва се от 

Телевизия "7 дни", "България - БКТВ" и други оператори. 
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Националният съвет за радио и телевизия защитава продуцентския 

принцип - не само като законова норма, но и като една от гаранциите за 

разнообразие и независимост на медиите. Същевременно обаче, изисква 

това да става при стриктно спазване на Закона за радиото и телевизията 

и напомня че, нарушения като посочените попадат под санкцията на чл. 

126 на ЗРТ, а отговорност носят - по силата на чл. 11, ал. 1 на ЗРТ -

както телевизионните, така и далекосъобщителните оператори. 

Закон за радиото и телевизията: 

чл. 80. ал. 3: Рекламата на всички видове алкохолни напитки трябва да 
бъде съобразена със следните изисквания: 

4. Да не се твърди, че алкохолните напитки притежават 
терапевтични качества, имат стимулиращ или успокояващ 
ефект, или че решават лични проблеми. 

Чл. 82: 
(1): Рекламата трябва ясно да се разпознава като такава и да бъде 
отделена от другите части на програмата чрез визуални или звукови 
средства. 

(3): Рекламата се включва в програмата между отделните 
предавания. Тя може да бъде включена и в самото предаване само 
при условие, че не се нарушават неговата цялост и качество и че са 
гарантирани авторските права. 

чл. 84: Забавните предавания, както и игралните или телевизионните 
филми с изключение на серии, сериали, документални филми, 
могат да бъдат прекъсвани веднъж на 45 всеки минути при 
,словие, че времетраеенето на предаването или на филма 
надвишава 45 минути. По-нататъшното прекасване е възможно на 
всеки 20 минути след изтичане на два пълни периода от 45 
минути. 

чл. 92. (1): Спонсорираните предавания не могат да призовават към 
продажба, купуване или използване на стоки и услуги на 
спонсора или на трето лице, особено чрез споменаване на тези 
стоки и услуги в предаването. 
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(2): Името на спонсора и/или търговската му се споменава, 
представя или обозначава по друг начин само в началото и/или в 
края на предаването. 

По мнение на г-н Иванов в практиката ще има много такива случаи като 

това са две отделни нарушения - на външната продукция, която е 

задължена да спазва закона и на съответния оператор, който също 

трябва да спазва ЗРТ, тоест трябва да има и две процедури за 

административно наказание - за външния продуцент и за съответния 

оператор. 

Доц. Огнянова поясни, че по смисъла на ЗРТ имуществена отговорност 

носи само операторът. По пътя на регресията отговорност може да има 

и за външния продуцент, което не е проблем на ЗРТ. 

Г-жа Божилова припомни, че в Европейската конвенция ясно е 

дефинирано - предаващата организация носи отговорност за спазването 

на закона. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

НСРТ се запозна с докладна от Борислав Шабански относно изпълнение 

на процедурата по издаване на лицензия за радио-и телевизионна 

дейност - по смисъла на чл. 111 и чл. 115 на ЗРТ. 

Информирам Ви, че заявленията на 15 кандидати за издаване на 

лицензия за радио- и телевизионна дейност, постъпили от ДКД на 06 и 

11 май т. г., са анализирани от пет и повече членове на Националния 

съвет за радио и телевизия и биха могли да бъдат разгледани на 

заседание на Съвета. 
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Представям на вниманието Ви и конкретна справка за всеки един от 

тези кандидатите, както и за кандидати, чиито документи бяха върнати 

от НСРТ за доработване и допълнително представиха исканите 

програмни материали, по смисъла на чл. 111, ал.1, т. 8 на ЗРТ. 

1. ЕТ "Димитър Георгиев 90" - кандидат за телевизионен обществен 

оператор с местно покритие - входящ номер в ДКД 04-09- 1619. 

Документите са анализирани от 6-ма от членовете на НСРТ: 7 точки, не 

покрива критериите. Доц. Огнянова и доц. Лозанов отказват лиценз като 

РТО, препоръчват далекосъобщителен оператор. 

2. ЕТ "Василка Ковачева" - ВИМ - X - кандидат за телевизионен, 

търговски оператор с местно покритие - входящ номер в ДКД 04-09-

1633. 

Документите са анализирани от 6-ма от членовете на НСРТ: 8 точки, не 

покрива критериите. Доц. Огнянова и доц. Лозанов настояват за 

изясняване на заявения филмов профил от кандидата. 

3. Община Бургас - кандидат за обществен радиооператор с местно 

покритие, разпространение чрез кабел - входящ номер в ДКД 04-09-

1647 

Документите са анализирани от 6-ма от членовете на НСРТ: 20 точки, 

покрива критериите. Доц. Лозанов отказва лицензиране защото 

кандидатът не декларирал независимост. 

4. "Росица" ЕООД - кандидат за телевизионен търговски оператор с 

местно покритие - входящ номер в ДКД - 04-09-1672. 

Документите са анализирани от 6-ма от членовете на НСРТ: 12 точки, 

не покрива критериите. Доц. Лозанов е установил, че в представените 
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документи от кандидата има несъответствие между програмна 

концепция и програмна схема. 

5. "Кракра" АД - кандидат за телевизионен, търговски оператор с 

местно покритие - входящ номер в ДКД 04-09-1681. 

Документите са анализирани от 6-ма от членовете на НСРТ: 24 точки, 

покрива критериите, но има разлика над 10 т. в отделните резултати. 

6. "Диана кабел КТВ" ООД - кандидат за телевизионен търговски 

оператор с местно покритие / гр. Котел/ - входящ номер в ДКД 04-

09-1714. 

Документите са анализирани от 6-ма от членовете на НСРТ: 30 точки, 

покрива критериите. 

7. ЕТ "Настя- 90" - Емил Стефанов - кандидат за телевизионен 

обществен оператор, с местно покритие - входящ номер в ДКД 04-

09-1716. 

Документите са анализирани от 5-ма от членовете на НСРТ: 17 точки, 

покрива критериите. Доц. Огнянова и доц. Лозанов са на мнение, че 

заявените от кандидата програмни намерения не са достатъчни за 

обществен телевизионен оператор. 

8. Община Ямбол - кандидат за обществен радиооператор с местно 

покритие, разпространение чрез кабел - входящ номер в ДКД 04-09-

1721. 

Документите са анализирани от 6-ма от членовете на НСРТ: 20 точки, 

покрива критериите. Доц. Лозанов има забележки към предложената 

програмна схема на кандидата. 
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9. "Ком Сат КиК" ООД - кандидат за телевизионен търговски 

оператор с местно покритие - входящ номер в ДКД 04-09-1822. 

Документите са анализирани от 5-ма от членовете на НСРТ: 9 точки, не 

покрива критериите - не е представена програмна схема. 

10. "Кабел Сат - Запад" ООД - кандидат за телевизионен търговски 

оператор с местно покритие - входящ номер в ДКД 04-09-1831. 

Документите са анализирани от 5-ма от членовете на НСРТ: 6 точки, не 

покрива критериите. 

11. "Диана кабел ТВ" ООД - кандидат за телевизионен търговски 

оператор с регионално покритие - входящ номер в ДКД 04-09-1779. 

Кандидатстването е за три лицензни: политематична програма, 

филмова и музикална програма. 

Документите са анализирани от 5-ма от членовете на НСРТ, съответно 

за отделните програми: "Диана ТВ" - 32 точки; "Диана филм" - 27 

точки и "Диана МЗ" - 26 точки. Покрива критериите. 

12. ЕТ "РМ — Радио Милена, Константин Златаров" - кандидат за 

търговски радиооператор с местно покритие, разпространение чрез 

кабел - входящ номер в ДКД - 04-09-1811. 

Документите са анализирани от 5-ма от членовете на НСРТ: 22 точки, 

покрива критериите. 

13. ЕТ "Радослав Костаманов - Александра" - кандидат за 

телевизионен търговски оператор с местно покритие - входящ номер 

в ДКД 04-09-1825. 
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Документите са анализирани от 5-ма от членовете на НСРТ: 6 точки, не 

покрива критериите. Г-н Иво Драганов и доц Лозанов имат конкретни 

забележки. 

14. ЕТ "Алик Спахиев - 21" - Алик Спахиев - кандидат за 

телевизионен търговски оператор с местно покритие - входящ номер 

в ДКД 04-09-1821. 

Документите са анализирани от 5-ма от членовете на НСРТ: 11 точкид 

не покрива критериите. Г-н Иво Драганов и до. Лозанов са констатирали 

липса на програмна схема. 

15. ЕТ " Лиани - Анелия Иванова" - кандидат за обществен радио-и 

телевизионен оператор с регионално покритие - ефирно и кабелно 

разпространение - входящ номер в ДКД 08-01-454. 

НСРТ, Решение на Съвета от 25 март, удовлетворява искането на 

кандидата единствено за радиопрограмата, която ще се разпространява 

по кабел: 9.00- 11.00, 15.00- 16.00 ч. 

16. ЕТ "Прима - Петър Балабанов" - кандидат за телевизионен 

търговски оператор с местно покритие - входящ номер в ДКД 04-09-

1616. 

Документите на кандидата бяха върнати от НСРТ. На 10 юни г-н Иво 

Драганов проведе среща с кандидата и го запозна с мотивите на Съвета. 

Допълнително представените документи са анализирани от доц. 

Лозанов и неговото мнение е, че лицензия може да бъде издадена -

филмово/музикална програма. 
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17. ЕТ "Телекам" - Камен Тодоров" - кандидат за телевизионен 

търговски оператор с местно покритие - входящ номер в ДКД 04-09-

1617. 

Документите на кандидата бяха върнати от НСРТ. На 10 юни г-н Иво 

Драганов проведе среща с кандидата и го запозна с мотивите на Съвета. 

Допълнително представените документи са анализирани от г-н Георги 

Лозанов и неговото мнение е, че лицензия може да бъде издадена -

филмово/музикална програма. 

Националният съвет за радио и телевизия отново разгледа 

документите на тези кандидати и реши, че покриват в програмно 

отношение изискванията и критериите за издаване на програмна 

лицензия следните кандидати: 

1. "Кракра" АД - кандидат за телевизионен, търговски оператор с 

местно покритие - входящ номер в ДКД 04-09-1681. 

2. "Диана кабел КТВ" ООД - кандидат за телевизионен търговски 

оператор с местно покритие / гр. Котел/ - входящ номер в ДКД 04-09-

1714. (Започнали са процедура за промяна на името и логото, след 

което ще бъде издадена лицензия.) 

3. "Диана кабел ТВ" ООД - кандидат за телевизионен търговски 

оператор с регионално покритие - входящ номер в ДКД 04-09-1779. 

Кандидатстването е за три лицензни: политематична програма, 

филмова и музикална програма. (Логото на една от програмите му, 

не е точно. Следва да се промени. Издават се три лизензии.) 

4. ЕТ "РМ - Радио Милена, Константин Златаров" - кандидат за 

търговски радиоператор с местно покритие, разпространение чрез 

кабел - входящ номер в ДКД - 04-09-1811. 

5. ЕТ " Лиани - Анелия Иванова" - кандидат за обществен радио-и 

телевизионен оператор с регионално покритие — ефирно и кабелно 
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разпространение - входящ номер в ДКД 08-01-454. Лицензията е 

само за радиопрограмата, разпространение по кабел. 

6. ЕТ "Прима - Петър Балабанов" - кандидат за телевизионен 

търговски оператор с местно покритие - входящ номер в ДКД 04-09-

1616. 

7. ЕТ "Телекам" - Камен Тодоров" - кандидат за телевизионен 

търговски оператор с местно покритие - входящ номер в ДКД 04-09-

1617. 

НСРТ реши да бъдат проведени срещи със следните кандидати, за 

да имат възможност да отстранят констатираните нередности в 

техните документи. 

1. ЕТ "Димитър Георгиев 90" - кандидат за телевизионен обществен 

оператор с местно покритие - входящ номер в ДКД 04-09- 1619. 

Няма програмни документи, би могъл да бъде далекосъобщителен 

оператор. 

2. ЕТ "Василка Ковачева" - ВИМ - X - кандидат за телевизионен, 

търговски оператор с местно покритие - входящ номер в ДКД 04-09-

1633. 

Заявен е филмов профил в програмно отношение, а кандидатства за общ 

профил. 

3. Община Бургас - кандидат за обществен радиооператор с местно 

покритие, разпространение чрез кабел - входящ номер в ДКД 04-09-

1647 

Не декларирана независимостта на обществения оператор. 

4. "Росица" ЕООД - кандидат за телевизионен търговски оператор с 

местно покритие - входящ номер в ДКД - 04-09-1672. 

В представените документи от кандидата има несъответствие между 

програмна концепция и програмна схема. 
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5. ЕТ "Настя- 90" - Емил Стефанов - кандидат за телевизионен 

обществен оператор, с местно покритие - входящ номер в ДКД 04-

09-1716. 

Заявените от кандидата програмни намерения не са достатъчни за 

обществен телевизионен оператор. 

6. Община Ямбол - кандидат за обществен радиооператор с местно 

покритие, разпространение чрез кабел - входящ номер в ДКД 04-09-

1721. 

Забележки по програмната схема (не е конкретизирана) и гарантиране 

независимостта на кандидата за обществен оператор. 

7. "Ком Сат КиК" ООД - кандидат за телевизионен търговски 

оператор с местно покритие - входящ номер в ДКД 04-09-1822. 

Не е представена програмна схема. 

8. "Кабел Сат - Запад" ООД - кандидат за телевизионен търговски 

оператор с местно покритие - входящ номер в ДКД 04-09-1831. 

Преписал е собствената си програма за няколко дни и на практика няма 

никакви програмни документи^ 

9. ЕТ "Радослав Костаманов - Александра" - кандидат за 

телевизионен търговски оператор с местно покритие - входящ номер 

в ДКД 04-09-1825. 

Няма разработени програмни документи и са идентични със следващия 

кандидат. 

10. ЕТ "Алик Спахиев - 21" - Алик Спахиев - кандидат за 

телевизионен търговски оператор с местно покритие - входящ номер 

в ДКД 04-09-1821. 

Няма разработени програмни документи и са идентични с тези на 

предходния кандидат. 

11. ЕТ " Лиани — Анелия Иванова" - кандидат за обществен радио-и 

телевизионен оператор с регионално покритие - ефирно и кабелно 
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разпространение - входящ номер в ДКД 08-01-454. Лицензията е само 

за радиопрограмата, разпространение по кабел. За телевизионен 

оператор и ефирно разпространение - за среща. 

Извън дневния ред НСРТ разгледа папката с отчетите на експерта Дора 

Бацалова и реши да бъде подписан граждански договор с нея за още 

един месец. 

НСРТ реши да бъде подписан граждански договор за още един месец и 

с Емилия Радева. 

Г-н Иванов изрази мнение, че би било по-добре всички назначения да 

бъдат извършвани на трудов договор по клаузата на чл. 70 от Кодекса на 

труда за изпитателен срок. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Съветът реши, получените програмни документи за лицензирането на 

Канал 1 и сателитен канал "България" на БНТ да бъдат разгледани на 

извънредно заседание в четвъртък - 22 юли 1999 год. от 11 ч.. Доц 

Лозанов и проф. Жечев ще докладват по програмните документи за 

сателитен канал "България", а г-жа Божилова за Канал 1. 

Г-жа Божилова поясни, че нейните бележки по програмните документи 

вероятно ще съдържат и добронамерени препоръки. Тя предложи да се 

изпрати писмо до БНТ, в което да се обясни, че във връзка с 

предстоящото обсъждане е необходимо Съветът да получи концепциите 

на ръководителите на новосформираните продуцентски направления в 

БНТ, както и структурата и щатното разписание на служителите, 

условията и реда за сключване на договори с извънщатни сътрудници и 

журналисти, професионални изисквания и длъжностни характеристики 
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за отделните категории. Според нея на заседанието в понеделник Съвета 

трябва да обсъди и получените от БНТ правилници. 

НСРТ реши в дневния ред за заседанието на 26 юли 1999 год. да бъде 

включена точка за разглеждане на правилниците, получени от БНТ. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА" 

Г-н Коруджиев предаде на колегите си мнението на г-н Томов, че 

Съветът трябва да реагира на тези публикации в пресата относно 

ревизионния акт на БНР. Г-н Томов е възложил на Александър Иванов 

да се запознае подробно с акта и да докладва на Съвета. 

Г-н Иванов потвърди, че е поел ангажимент да прочете акта и да 

направи предложение. Според него има няколко принципни неща, които 

са важни за НСРТ. Става въпрос за ревизионен акт на Главна дирекция 

за държавен и финансов контрол. Той разясни процедурата, която се 

следва по Закона за финансов контрол при наличие на финансов начет, 

както и евентуалното ползване на процедурата по Граждански 

процесуален кодекс за реализиране на безвиновна гражданска 

отговорност за липси. По негово мнение НСРТ в качеството си на 

работодател на генералния директор на БНР, не само има право, но е и 

длъжен да се ангажира мнение по тези материали и ако е необходимо да 

ги изпрати на прокуратурата, но първо е необходимо нещата да се 

проучат много сериозно. Ако се окаже, че наистина има нещо вярно от 

това, което се тиражира в пресата, то Съветът ще се окаже в ролята на 

съучастник. Той ще докладва по същество на заседанието на 22 юли 

1999 год. Хубаво би било и доц. Огнянова да се запознае с акта и да 

даде своето мнение по него. 
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По повод публикациите в пресата, г-н Иванов поясни, че в пресата са 

интерпретирани неговите думи, които той възстанови по памет: Не е 

редно г-н Драганов да се изказва по въпроси за ревизионния акт, при 

положение, че няма решение на Съвета. Интерпретацията във вестника 

предизвиква личен конфликт между него и г-н Драганов и той ще 

намери начин да поговори с него. Г-н Иванов няма да се извини за 

нещо, което не е направил, но ако извинението е начинът, по който ще 

си оправят отношенията, ще го направи. 

Доц. Огнянова информира, че Драганов й се е обадил по повод на тези 

публикации. Той твърди, че всяка дума, която е казал, е проверена и не 

му е приятно членове на Съвета да го атакуват в негово отсъствие, 

когато той не може да се защити. 

Относно ревизионния акт, доц. Огнянова изрази мнение, че не би 

следвало Съветът да се произнася без да бъде изслушан и Александър 

Велев, който е другата страна и би могъл да има документи, които да 

представят нещата в друга светлина. 

НСРТ реши да бъде изискано обяснение от г-н Велев, генералния 

директор на БНР по поставените въпроси от движение 

"Гергьовден". (Писмото от движение "Гергьовден" е приложено към 

протокола.) 

Според проф. Жечев нещата се развиват много бързо и лавинообразно и 

НСРТ трябва да реагира също много бързо и адекватно. 

Г-н Иванов каза, че е голяма грешка, че актът не е разгледан в момента 

на получаването му. Всички присъстващи, с изключение на г-н 

Коруджиев и доц. Огнянова, казаха, че не са били уведомени за 

получаването на акта в Съвета. 
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В тази връзка г-н Иванов каза, че трябва да се провери дали в БНТ е 

започнала финансова ревизия, каквато г-жа Попова е обещала да 

предизвика, за да не изпадне Съвета в същата ситуация. 

Г-н Иванов прочете заключението от финансовата ревизия. 

ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

Доц. Лозанов информира Съвета за направената проверка от него и г-н 

Иванов в БНР във връзка с изпълнение изискванията на чл. 62 от ЗРТ. 

БНР има всички правилници с изключение на правилника за външните 

продукции и за заплащането на извън щатните сътрудници. Александър 

Велев и Данаил Данов са обещали, че до една седмица ще изготвят тези 

правилници. 

Доц. Лозанов запозна членовете на НСРТ за получен факс от една 

смесена англо-американска компания, която иска да се срещне със 

НСРТ и която вероятно ще участва в конкурса за национален ефир. 

Съветът вече е взел решение, че ще се среща с всички кандидати за 

национален ефир и моли повече от членовете да присъстват. 

Доц. Огнянова докладва за срещата си с швейцарския Министър на 

телекомуникациите, на която е присъствал и посланика на Швейцария в 

нашата страна и г-н Райчевски. Това, към което Министъра е проявил 

интерес, е свободното навлизане на френскоезични радио и 

телевизионни програми в България, но не прояви интерес към пазара. 

Край на заседанието 16.15 часа. 

Следващото заседание бе насрочено за 22 юли 1999 г. от 11.00 ч. 
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Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 46 от 19.07.1999: 

1. Проект за акт за установяване на административно нарушение от 

радио "Дарик"; 

2. Писмо с вх. № от Движение "Гергьовден" относно ревизионен акт 

на БНР; 

3. Писмо, получено по факс, от г-н Мартин Помпадур с молба за среща. 

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

до 19 август 1999 год. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Председател на НСРТ: Отсъствал ^ Секретар на НСРТ: Отсъствал 

Ал. Томов Ив. Драганов 
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