НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОТОКОЛ
№26
от редовно заседание, състояло се на 01.04.1999 г.

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Иванов, Александър Томов, Димитър
Коруджиев, Иван Драганов, Йосиф Сърчаджиев, доц. Нели Огнянова,
Светлана Божилова, проф. Тончо Жечев
ОТСЪСТВАЛИ: - доц. Георги Лозанов
ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане назначения на административен персонал;
2. Обсъждане на проекта за правилник на НСРТ;
3. Обсъждане на проекта за договор с членовете на УС на БНТ;
4. Обсъждане на проект за решение за санкция на БНР;
5. Обсъждане предложение за санкция на "Нова телевизия";
6. Разни:

ПО ТОЧКА "ПЪРВА":
Бяха представени

Петър

Ванев

-

дипломант

на Нов

Български

Университет, Ралица Костадинова и Петя Захариева - дипломантки на
Софийския Университет, за които НСРТ реши да бъдат назначени на
граждански договори за срок от три месеца, считано от 1 април 1999
год., с право на прекратяване и преди изтичане на срока (поради което
да се оформят като възлагания месец по месец).
НСРТ реши да бъде назначена Анна Константинова Босева на трудов
договор

за три

месеца изпитателен

срок,

на длъжност експерт

"Международна дейност", считано от 1 април 1999 год.
НСРТ реши да не обявява конкурс за експерти по мониторинг. Беше
решено от 1 април 1999 год. на трудов договор за три месеца
изпитателен срок, да бъде назначен Николай Вълчинов - експерт по
мониторинга.
НСРТ реши да се продължи с един месец гражданския договор на Анета
Милкова.
Г-н Драганов информира членовете на НСРТ, че във връзка с новите
ангажименти и правомощия на Съвета, работи по изготвянето на нова
административна структура със значително увеличение на персонала,
която ще внесе за разглеждане.
ПО ТОЧКА "ВТОРА":
Доц. Огнянова в изпълнение на решение от последното заседание
изложи становище по проекта за Правилник на НСРТ, изготвен от г-н
Иванов. Според нея предложеният от г-н Иванов проект може да бъде
приет с някои редакции, но преповтаря ЗРТ и не надхвърля съществено
обхвата на Правилника, разработен от

проф. Милчо Костов. Доц.
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Огнянова предложи, ако Съветът прецени, да се внесе по-разгърнат
проект.
НСРТ реши да продължи работата си по досегашния правилник, а на
доц. Огнянова бе възложено в началото на м. май - след завръщането на
г-н Иванов от САЩ,

да представи разширен и допълнен вариант на

проект за Правилник на НСРТ.
ПО ТОЧКА "ТРЕТА":
НСРТ прие предложения от доц. Огнянова проект на Договор за
възлагане на управление на БНТ (за членовете на УС на БНТ) с една
корекция

(заличава

се

чл.

10

от

договора).

Отхвърлено

беше

предложението за уточняване на договора на Лиляна Попова от
08.03.1999 год. (Двата проекта са приложени към протокола.)
ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА":
Доц. Огнянова представи проект за решение на НСРТ за налагане на
имуществена санкция на БНР по чл. 126 от ЗРТ, за нарушение на ЗРТ.
НСРТ прие по принцип проекта за решение. Размерът на санкцията ще
бъде определен допълнително.
Решението на НСРТ за налагане на имуществена сакция ще бъде
представено на ДКД

заедно със следващите решения на НСРТ за

налагане на санкции по ЗРТ.
(Проектът за решение е приложен към протокола.)
Доц. Огнянова предложи да се спазва следната процедура, която следва
да се прилага при всички случаи, когато е необходимо да се налагат
санкции по чл. 126 от ЗРТ въз основа на мониторинга на Съвета:
•

Запис, получен от съответната медиа;
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•

Дешифровка на записа;

•

Констативен протокол с анализ и квалифициране на нарушението от
гледна точка на ЗРТ;

•

Решение на НСРТ с предложение за издаване на наказателно
постановление;

•

Наказателно постановление от ДКД.

Когато процедурата започва по сигнал, следва да се прилага същата
процедура, но в началото ще бъдат приложените към сигнала и
събраните от Съвета писмени доказателства, записи и др.
ПО ТОЧКА "ПЕТА":
По повод писмо от г-жа Илинчева за констатирани нарушения на ЗРТ от
"Нова телевизия" и писмо от БУЛАКТ в същата връзка, НСРТ реши да
се следва процедурата по "точка четвърта" за налагане на имуществена
санкция. (Писмата са приложени към протокола.) Като начало следва да
си изиска от самия оператор записа на предаванията с нарушения.
ПО ТОЧКА "ШЕСТА":
•

НСРТ взе решение, във връзка с изготвянето на нормативните актове,
свързани

с

процедурите

по

лицензиране,

санкциониране

и

мониторинг да бъдат преведени от полски необходимите материали.
•

НСРТ прие текста на предупредителното писмо до радио "7 дни",
предложен от г-жа Божилова. (Писмото е приложено към протокола.)
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•

НСРТ упълномощи г-н Шабански да се срещне с представители на
телевизия "Мустанг", по тяхно искане и във връзка с изпратеното им
предупредително писмо.

•

Разгледано бе писмо от народния представител Жорж Ганчев и бе
възложено на г-жа Божилова да направи необходимата проверка.
(Писмото е приложено към протокола.)

•

По повод писмо от народния представител Александър Каракачанов,
председател на Зелената партия в България, НСРТ реши да бъде
уведомен, че има право на отговор, като копие от писмото бъде
изпратено и до БНР. (Писмото е приложено към протокола.)

Следващото заседание бе насрочено за 5 април 1999 г. от 14.00 ч.
Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 26 от 01.04.1999:
1. Проект на договор за възлагане на управлението на БНТ (за
членовете на УС);
2. Проект за изменение на договора за възлагане на управлението на
БНТ между НСРТ и Лиляна Попова от 8 март 1999 год;
3. Проект за решение на НСРТ за прилагане на имуществена сакция на
БНР;
4. Писмо с вх. № 202-А/02.04.1999 год. от Розалина Апостолова,
изпълнителен директор на БУЛАКТ;
5. Предложение от Ани Илинчева, гл. Специалист в отдел "Анализи";
6. Проект за писмо до радио "7 дни", изготвен от г-жа Божилова;
7. Писмо с вх. № 201/01.04.1999 год. от Жорж Ганчев, народен
представител;
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8. Писмо с вх. № 196/31.03.1999 год. от Александър Каракачанов,
народен представител.
Запис от заседанието, който съгласно решение на НСРТ, да се съхранява
до 1 май 1999 год.

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ:

Ал. Иванов:

доц. Г. Лозанов: Отсъства
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