НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОТОКОЛ
№23
от редовно заседание, състояло се на 22.03.1999 г.

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, доц. Георги Лозанов, Димитър
Коруджиев, Иван Драганов, Йосиф Сърчаджиев, Светлана Божилова,
проф. Тончо Жечев

ОТСЪСТВАЛИ: - Александър Иванов
- доц. Нели Огнянова - (командировка в Брюксел)

ДНЕВЕН РЕД:
1. Оценка на получените документи за лицензиране;
2. Взаимоотношенията между НЕК и НСРТ;
3. Мониторинг - радио;
4. Мониторинг - телевизия;
5. Разни.

ПО ТОЧКА "ПЪРВА":
Доц. Лозанов обясни, че приетите от НСРТ критерии, са всъщност
опорни точки за анализ на програмните намерения на радио- и
телевизионните оператори - кандидати за лицензиране.
Бе взето решение за всеки пакет документи, членовете на Съвета да
нанасят съответните точки срещу определените критерии за анализ. За
издаване на лицензия е необходим анализ от

най-малко пет от

членовете на Съвета и при възможни максимално 40 точки, да са
събрани минимум 15, определени на принципа за средно аритметично
число. Случаите, при които точките са под 15, ще бъдат разглеждани
изрично на заседание.
Членовете на НСРТ взеха решение да провеждат срещи с кандидатите за
РТО, разпространяващи продукция в повече от един регион, както и с
кандидатите за национален оператор.
ПО ТОЧКА "ВТОРА":
Разглеждането и уточняването на взаимоотношенията между НЕК и
НСРТ бе отложено за следващо заседание.
ПО ТОЧКА "ТРЕТА":
Г-н Шабански представи констатациите от мониторинга на частните
радиостанции на територията на гр. София. НСРТ реши да бъдат
изпратени предупредителни писма за отстраняване на допуснатите
нарушения на ЗРТ. Наблюдението да продължи и ако до един месец
няма резултат, ще бъдат санкционирани.
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На основание чл. 20, ал. 1 и 2 от ЗРТ, НСРТ реши да бъде наложена
санкция на БНР,

по смисъла на чл. 126, тъй като за пореден път

нарушава чл. 10, ал. 1, т. 6, чл. 17, т. 2 и 3 от ЗРТ в предаването "Без
контрол", излъчвано по програма "Хоризонт" (в случая конкретно
предаването, излъчено на 10 март т. г.)
На г-н Шабански бе възложено да включи активно всички експерти в
текущия мониторинг на кабелните оператори на територията на гр.
София. Всеки понеделник да бъдат докладвани на Съвета конкретните
нарушения на ЗРТ. В тази връзка бе взето решение НСРТ да заплати
абонаментните такси на експертите, за ползване услуги от кабелни
оператори.
ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА»:
Г-жа Илинчева представи мониторинга на телевизионните оператори,
като обърна внимание на многобройните нарушения на телевизия "7
дни". По този повод г-жа Божилова пое ангажимента за следващото
заседание на НСРТ да осигури среща с Петко Тодоров, директор на
телевизия "7 дни"
НСРТ реши да бъдат изпратени предупредителни писма за отстраняване
на допуснатите нарушения на ЗРТ. Наблюдението да продължи и ако до
един месец няма резултат, ще бъдат санкционирани.
ПО ТОЧКА "ПЕТА":
По предложение на г-н Драганов, НСРТ реши да бъдат преведени
материалите "Борба с пиратството на кабелните оператори", донесени
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специално за НСРТ от г-н Жоао Кореа, както и други материали по
същата тема, предоставени от Белгийският медиен съвет.
Следващото заседание бе насрочено за 25 март 1999 г. от 14.00 ч.
Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 23 от 22.03.1999:
1. Мониторинг - г-н Шабански.
Запис от заседанието, който съгласно решение на НСРТ, да се съхранява
до 22 април 1999 год.

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ:

Председател на НСРТ:
Ал. Томов

Секретар на НСРТ
Ив. Драга
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