ПРОТОКОЛ

№ ЦЧ

от заседанието на Националния съвет за радио и телевизия
състояло се на 11 юли 2000 г.
ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Иво Драганов, Светлана Божилова,
Димитър Коруджиев, Валентина Радинска, Александър Иванов, Йосиф
Сърчаджиев
ОТСЪСТВАЛ: Ивайло Петров
ДНЕВЕН РЕД:
1. Ефирни радиа - кокументи
2. Становище на Александър Иванов във връзка със спонсорството
3. Становище на Иво Драганов във връзка с излъчването
информационни съобщения на чужди езици по време
туристическия сезон
4. БНТ - външни продукции, премии
5. Мониторинг - писма
6. Разни

на
на

ПО ТОЧКА ПЪРВА:
Александър Иванов: Според мен с документите по предстоящото
лицензиране на регионални ефирни радиооператори трябва да се
занимава ДКД. Това е принципна постановка и няма законова пречка
ДКД да извършва проверка на документите по чл.112 от ЗРТ.
Светлана Божилова: Аз смятам, че в НСРТ има добри юристи, с практика
от миналата година, които биха могли професионално да разгледат и
проверят документите по конкурса.
Георги Лозанов: НСРТ задължително, независимо от работата на ДКД
трябва да извърши проверка на документите по чл. 105 от ЗРТ.
Иво Драганов:
типовите листа
отидат в ДКД,
документите по

Според мен юристите на НСРТ трябва да подготвят
(фишове) за проверка изрядността на документите и да
където съвместно с техните експерти да обработват
конкурса.

НСРТ РЕШИ:
- От утре, 12 юли 2000 г .експертна юридическа комисия на НСРТ да
подготви типовите фишове за проверка документите на кандидатите и да
започне работа по тяхната проверка.
В спешен срок - до 25 юли
комисията да изготви доклад-обобщение
(приемателно-предавателен
протокол) по направената проверка и да го представи за разглеждане
пред Съвета.

-

-

-

-

Да създаде експертна комисия с участието на проф. Веселин
Димитров и доц. Снежана Попова, която вземайки под внимание
социологическите проучвания да обобщи, според критериите на
НСРТ, досегашния опит на кандидатите.
Бизнес-плановете на всички кандидати да бъдат разгледани от
експерта на Съвета Любомир Каримански, след което да бъде
направен протокол-становище.
Всички технически характеристики, които са представили кандидатите
да бъдат проверени от проф. Владков, който да обобщи реалистични
ли са те.
По искане на АББРО
програмните критерии.

Съветът

формулира

разяснения

към

По искане на Александър Иванов Съветът обсъди присъствието на
Нели Огнянова, като представител на неправителствена организация
(БИЛД), на заседаниятя.
Светлана Божилова: НСРТ трябва да започне да работи в условията на
пълна публичност, защото се получава така, че вземаме едни решения,
а в медийнто опространство се изнася съвсем различна информация. И
по този повод искам да напомня, че според социологическите
проучвания 87 % от българската общественост смята, че НСРТ е
политизиран орган.
Георги Лозанов - Аз също подкрепям това становище, че НСРТ трябва
да работи в условията на пълна прозрачност.
НСРТ РЕШИ, че гласуваното вече (на предишно заседание) решение на
съвета за специализирана публичност на заседанията на Съвета,
включва и присъствието на представители на различни оператори и
организации на операторите (като АББРО, НОКО и пр). Единствено
Александър Иванов не подкрепи решението.
ПО ТОЧКА ВТОРА:
По въпроса за сносорските заставки в автопромоцията и автономните
рекламни клипове НСРТ ще продължи да търси най-оптималното
решение, което да удовлетвори изискванията и нуждите на радиотелевизионните оператори.
ПО ТОЧКА ТРЕТА:
НСРТ РЕШИ: Ефирните радиооператори, излъчващи в туристическите
региони по време на курортния сезон МОГАТ ДА ИЗЛЪЧВАТ
ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, но не повече от 40
% в информационните предавания, за което те трябва да уведомят
Съвета своевременно с писмо.
По ТОЧКА ЧЕТВЪРТА:
НСРТ РЕШИ: По предложение на Д. Коруджиев Съветът да възложи на
фирмата "Делойт енд Туш" да представи оферта за извършването на
проверка на външните продукции в БНТ.

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Иво Драганов, Светлана Божилова.
Относно въпроса с премиите в БНТ НСРТ НЕ ВЗЕ РЕШЕНИЕ
ГЛАСУВАЛИ: Да се отнемат премиалните възнаграждения в БНТ - В.
Радинска, С. Божилова, А. Иванов
Да не се отнемат: Й. Сърчаджиев, Д.Коруджиев
Въздържали се: Иво Драганов, Ал. Томов
РАЗНИ: НСРТ РЕШИ да предложи за членове на конкурсната комисия
за
лицензиране
на
национален
ефирен
далекосъобщителен
телевизионен оператор - Александър Томов и Иво Драганов.
НСРТ РЕШИ: Да бъдат продължени трудовите договори до края на тази
година на юрисконсултите на Съвета:
Здравко Славчев и Камен Янков и на Любомир Каримански- експерт.
НСРТ разгледа за сведение писмо от Министерството на финансите "Бюро за финансово разузнаване".
НСРТ РЕШИ , във връзка с отстраняването на несъответствията по чл.
105 от ЗРТ в документите на кандидатите
ДА ДАДЕ програмен
телевизионен лиценз (14 региона), разпространение по кабел на:
"Верея
кабел", "Юниън телевижън"
и "Демо",
(регионите на
разпространение са определени с решение на Съвета от 22 февруари
2000 г.), "Региана ТВ" ООД, "Век Велинов"ООД, "ТВЦЕ Кабел" ООД,
ЕТ"Фанти Г, Община Исперих- обществен радиооператор.
1. Александър Томов /Председател/:
2. Иво Драганов /Секретар/ •
3. Светлана Божилова:
4. Валентина Радинска:
5. Йосиф Сърчаджиев:
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6. Димитър Коруджиев:
7. Александър Иванов:
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