НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ

ПРОТОКОЛ
№28
от редовно заседание, състояло се на 15.04.1999 г.

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, доц. Георги Лозанов, Димитър
Коруджиев, Иван Драганов, доц. Нели Огнянова, Светлана Божилова,
проф. Тончо Жечев
ОТСЪСТВАЛИ: - Александър Иванов
- Йосиф Сърчаджиев
ДНЕВЕН РЕД:
1. Среща с представители на различни организации по повод писмото
на Евгени Тодоров;
2. Обсъждане на проекта за лицензия по ЗРТ;
3. Обсъждане на получените от ДКД документи за лицензиране;
4. Мониторинг;
5. Разни:

ПО ТОЧКА "ПЪРВА":
На срещата присъстваха
•

Евгени Тодоров, председател на АНЕТ (Асоциация на недържавните
ефирни телевизии в България),

••• д-р Емил Лозев, ръководител на Управление за защита на авторските
и сродните права при Министерство на културата,
•

Мартин Захариев, административен секретар на ДКД,

••• Радослав Спасов и Елена Ликова, представители на ФИЛМАУТОР и
••• Петьо

Стайков,

представител

на

Асоциацията

на

кабелните

оператори.
Бяха обсъдени следните теми:
••• Равнопоставеността при лицензирането на кандидати, независимо от
предходната им дейност;
••• Развитието на медийния пазар и неговото регламентиране;
••• Спазването на ЗАПСП от радио- телевизионните оператори,
••• Изготвяне на електронна информационна система с бази данни
съвместно с колективните организации за управление на авторски и
сродни права;
•

Създаването на механизъм, гарантиращ постъпателното увеличаване
на европеската, включително и българска продукция в програмите на
радио- и телевизионните оператори;

•

Правните основания, които да задължат кабелните оператори да
излъчват

най-малко

по

една

национална

и

една

регионална

обществена телевизия;
Д-р Емил Лозев пое ангажимент да окаже съдействие на НСРТ за среща
с Кирил Радев - директор на НСБОП във връзка с изпълнението на чл.
105, ал. 4, т. 1-8 от ЗРТ.
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Поради ангажимент проф. Жечев напусна заседанието.
ПО ТОЧКА "ВТОРА":
Обсъждането на проекта за индивидуална лицензия, изготвен от доц.
Огнянова бе отложено за следващото заседание.
ПО ТОЧКА "ТРЕТА":
Доц. Огнянова информира членовете на НСРТ, че при направената от
юристите проверка на документи на кандидатите за лицензия, са
констатирали нередовност от различен характер.
необходимо

Съвета

да

определи

конкретен

и

За тази цел е
точен

метод

на

процедурата, степента на формализиране и прецизност.
НСРТ реши Петя Захариева, юрист към Съвета и доц. Огнянова да
работят в тясно сътрудничество с Мартин Захариев в ДКД по
отстраняването на пропуски в документите на кандидатите за лицензия,
като ще изпраща уведомителните писма от името на ДКД, по смисъла
на чл. 112 от ЗРТ.
ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА":
Г-жа Божилова представи в писмен вид резултатите на проведения
мониторинг от Мария Мисова и Анета Милкова. (Документът е
приложен към протокола.)
Г-жа Илинчева представи резултата от мониторинг на тема: Отразяване
на събитията в Косово и Сърбия за "Нова телевизия" и телевизия "7
дни".
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ПО ТОЧКА "ПЕТА":
НСРТ прие двете предложения на доц. Лозанов.
•

Мониторингът

за

спазване

на

плурализма

от

обществените

електронни медии, който не е пряко задължение на НСРТ, да бъде
възложен на неправителствена организация, избрана чрез конкурс.
Доц. Лозанов пое ангажимент заедно с г-жа Божилова да изготвят
критерии за този конкурс и да ги представят на следващото
заседание.
•

Бюлетина до края на тази година да бъде издаван в двойни броеве.
Предпечатната му подготовка да се възложи на друга фирма, в НРТЦ
да остане само печата. В редколегията освен доц. Лозанов и г-жа
Божилова да бъде включен и г-н Драганов.

•

НСРТ се запозна с писмо от Хайн Ендлих - приложено към
протокола.
За посещение на Съвета за радио и телевизия в Холандия, НСРТ
определи г-н Томов и г-н Драганов.

••• По повод писмо от АВВК.О - приложено към протокола, Съветът
реши за форума на сдружението да бъдат командировани Борислав
Шабански, Петя Захариева и Мария Мисова.
••• За сведение НСРТ се запозна с писмо от радио "Експрес" приложено към протокола.
•> Г-н Томов определи за говорител доц. Нели Огнянова за времето, в
което Александър Иванов е в САЩ.
Следващото заседание бе насрочено за 19 април 1999 г. от 14.00 ч.
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Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 28 от 15.04.1999:
1. Мониторинг, изготвен от Мария Мисова;
2. Мониторинг, изготвен от Ани Илинчева;
3. Писмо с вх. № 216/14.04.1999 год. от Хайн Ендлих, Европейска
асоциоция на съюзите на автори и композитори;
4. Писмо вх. № 215/14.04.1999 год. от Петър Пунчев - председател на
УС на АВВКО;
5.

Писмо с вх. № 217/14.04.1999 год.

от Дисислава Тодорова,

изпълнителен директор на радио "Експрес".
Запис от заседанието, който съгласно решение на НСРТ, да се съхранява
до 15 май 1999 год.

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ:
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