
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 5 4 

от редовно заседание, състояло се на 26.08.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, доц. Георги Лозанов, Димитър 

Коруджиев, Иван Драганов, доц. Нели Огнянова 

ОТСЪСТВАЛИ: - Александър Иванов; 

- Йосиф Сърчаджиев; 

- Светлана Божилова; 

- Проф. Тончо Жечев. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Доклад от доц. Огнянова и Ал. Томов за срещата на Комисията по 

чл. 45 от ЗД, проведена на 25.08.1999 год.; 

2. Приемане на проекта за щатно разписание и бюджета на НСРТ за 

следващата година; 

3. Разни. 



Начало на заседанието 11.30 ч., водено от Александър Томов -

председател на Националния съвет за радио и телевизия. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА"; 

Доц. Огнянова информира НСРТ, че на следващото си заседание 

Комисията по чл. 45 от ЗД ще разгледа и приеме критериите за 

кандидатите за далекосъобщителна лицензия за национален частен 

ефирен телевизионен оператор. Тя е направила предложение от името 

на НСРТ в критериите за залегнат следните принципи - стабилност на 

дружеството във финансово отношение, професионализъм на заетите, 

произход на финансите, готовност за създаване и разпространение на 

собствена програма. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Г-н Драганов и г-жа Янева - главен счетоводител, дадоха допълнителни 

пояснения по щатното разписание и бюджета на Съвета за следващата 

година. 

НСРТ пие по принцип щатното разписание и бюджета за 2000 година с 

условие, че щатното разписание ще бъде окончателно прието на 13 

септември, за да имат възможност и отсъстващите членове на Съвета да 

дадат мнението си. 

За протокола не са предадени документи по тази точка. 
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ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

• НСРТ проведе среща с проф. д-р Емил Владков, на когото бе 

възложено да направи бланкетна форма за технологични стандарти и 

изисквания, необходими за качествено радио- и телевизионно 

разпръскване (чл. 33, т. 10 от ЗРТ). НСРТ реши за изработването на 

техническите изисквания с проф. д-р Емил Владков да бъде сключен 

граждански договор със срок до 31.12.1999 год. (Към протокола е 

приложена професионална справка на Емил Владков.) 

• НСРТ се запозна с докладна записка от Анета Милкова относно 

съставеният Акт № 15-02-2 за установяване на административно 

нарушение на телевизия "Седем дни" и делегира права на доц. 

Огнянова и доц. Лозанов, след като се запознаят с всички документи 

и материали по случая да вземат съответното решение. 

• НСРТ се запозна и прие предложението на АВВКЮ за вещо лице при 

извършване на ексепртиза на ефективността при дигитализацията на 

технологичния тракт за производство на радиопрограми в БНР -

Красимир Стоянов Димитров, който да работи съвместно с проф. д-р 

Емил Владков. (Към протокола е приложено писмото от АВВКО и 

професионална справка за Красимир Димитров.) 

• НСРТ се запозна с писмо от АВВКО по повод Решение № 

49/20.08.1999 год. на Централната комисия за местни избори 

(ЦКМИ) и реши да проведе среща с ЦКМИ за обсъждане на 

повдигнатите в него проблеми. 
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• НСРТ се запозна с докладна записка от г-жа Янева относно изтичане 

срока на договорите с Петя Захариева - юрист, Дора Бацалова -

експерт, Емилия Радева - експерт, Петър Ванев - юрист и реши: 

Продължава договорите на Петя Захариева и Мария Тодорова до 

31.12.1999 год., като от 01.01.2000 год. да преминат на трудов договор; 

Продължава договорите на Дора Бацалова и Емилия Радева до 

31.12.1999 год. 

Продължава договора на Петър Ванев до 31.08.1999 год. 

Доц. Лозанов изрази мнение, че за юристите на договор трябва да се 

изслушат аргументите на юристите от съвета, които са ги препоръчали. 

Той даде оценка на експертите по мониторига - Дора Бацалова и 

Емилия Радева, като каза, че работят активно, но все още не са станали 

медийни експерти в професионален смисъл. Доц. Лозанов настоя от 

01.01.2000 год. всички експерти да минат през конкурс. 

• НСРТ прие, изработената от г-жа Божилова и доц. Лозанов 

Типология на профила на радио- и телевизионните оператори. 

(Документът е приложен към протокола.) 

Край на заседанието 13.00 часа.На 30.08.1999 год. - насрочена работна 

среща от 11.00 ч. 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 54 от 26.08.1999: 

1. Професинална справка за проф. д-р Емил Владков; 

2. Писмо от АВВКО с вх. № 10-01-4/20.08.1999 год. и автобиография 

на Красимир Димитров; 

3. Типология на радио- и телевизионните оператори по профили. 
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Запис на заседанието, който да се съхранява, според решение на НСРТ 

до 26 септември 1999 год. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: Отсъства доц. Г. Лозанов: 

Д. Коруджиев: Й. Сърчаджиев: Отсъства 

доц. Н. Огнянова: Св. Божилова: Отсъства 

проф. Т. Жечев: Отсъства 

Председател на НСРТ: ; 

Ал. Томов 

Секретар на НСРТ: ,/Г\ 
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