П РОТО КОЛ №

68

от заседанието на НСРТ, провело се на 11 септември 2001
ПРИСЪСТВАЛИ: Г. Лозанов, Д. Коруджиев, Мл. Влашки, В.
Радинска, С. Божилова, И. Петров
ОТСЪСТВАЛИ: Иво Драганов /по болест/, Йосиф Сърчаджиев

ДНЕВЕН РЕД:
1. Становище на НСРТ във връзка с обръщение на синдикатите
в БНТ и отворено писмо от журналисти и служители в БНТ.
2. Становище на НСРТ във връзка с програмните критерии за
конкурса зателевизионна дейност в 10-те града.
3. Решение за включванена представител на НСРТ в Комитет на
потребителите на пипълметрични данни.
4. Искания за изменения на лицензни и решения за отказ - Б.
Шабански
5. Констативни нарушения по доклад на Д. Кирковска
6. Приемане на график на записите на мониторинга
7. Разни

По точка Първа:
Мл. Влашки, Г. Лозанов: НСРТ няма правомощия и достатъчно
основания в рамките на ЗРТ да прекрати предсрочно мандата на
Генералния директор на БНТ Л. Попова.
Всички обвинения на синдикатите, с изключение на тези за
неосъществения процес на цифровизация на БНТ, не касаят
правомощията на НСРТ.
Св. Божилова: При предстоящите промени в Закона за радиото и
телевизията трябва да бъдат предвидени повече правомощия на

Съвета за цялостен надзор върху работата на Управителния
съвет на БНТ /технологично обновление, спазване изискванията
на Европейските институции, публичност в работата на БНТ и
др/
Относно промените в програмната схема наЯ5нт и
необоснованото сваляне на много отпредаванйята
НСРТ смята, че няма никаква аргументация, липсват
социологически проучванията за мнението и нагласите на
аудиторията относно програмните размествания.
Съветът РЕШИ да препоръча на БНТ преди да се правят
каквито й да било размествания в програмната схема да има
достатъчно предварителни проучвания, както и публичност за
предстоящите промени.
Относно обвиненията, че БНТ няма собствена продукция,
Съветът категорично не ги приема, въз основа на данните от
мониторинга, които сочат обратното.
По точка Трета: НСРТ РЕШИ да предложи Иво Драганов за
представител в Комитета на потребителите на пипълметрични
данни.
По точка Четвърта:
НСРТ отлага разглеждането на документите на "Огоста медия"
АД, поради това, че не са представени до момента исканите от
Съвета данни.
НСРТ ВЪЗЛАГА да бъде осъществен МОНИТОРИНГ на
следните телевизионни оператори:
"Варна Кабел" АД
"Телекабел" АД
"Диана кабел "
"КТБ" ООД
"Оникс" ООД
НСРТ ще вземе окончателно решение за
"Статис" АД и телевизия "Сливен" АД

след представянето на документите от конкурса за
далекосъобщителни оператори за 10-те града.
НСРТ определя срещи за уточняване исканията на следните
оператори:
"Еуроком Пловдив"
"Канал О"
ТВ "Кис" Русе
за Вторник-18 септември 2001 г. - от 12 часа.
НСРТ НЕ УДОВЛЕТВОРЯВА исканията на:
"Сип Кабел Нет" ООД
"Изгрев 99" ООД
"Верея кабел" в частта за териториално покритие
"ТВС" ООД
СД "Мебис"
"Про видео" ООД
"Сателитни системи" ООД
"ДМС" ООД
"Канал 2001" ООД - за радиопрограми
НСРТ УДОВЛЕТВОРЯВА исканията на:
"Фанти Г" ЕТ
"РилаТВ"
"Видеосат 95" ООД
"Габрово кабел" ООД
"Телевизия Враца"
"Общинско радио Кърджали"
"Верея Кабел" АД - в частта за името и логото на оператора
По точка Пета:

НСРТ РЕШИ да бъдат издадени наказателни постановления
по предложенията на отдел "Мониторинг" на следните
оператори:
Телевизия М САТ - за прекъсване за реклама преди 20-та
минута на предаването "Планета футбол"
За излъчени спотове, рекламиращи алкохол на:
Радио "Спорт"
Радио "Сигнал +"
Радио"Веселина"
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Протокола води:
П. Цолова

