
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

| №36 

от редовно заседание, състояло се на 08.06.1998 г. 

ПРИСЪСТВАХА: Ал. Томов, Д. Коруджиев, Ив. Драганов, доц. Г. 

Лозанов, Ст. Данаилов, И. Сърчаджиев 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Информация за семинара "Интелектуална собственост в Европейския 

съюз. Интеграция на България" - докладва г-н Драганов; 

2. Мониторинг за БНТ - г-н П. Кърджилов; 

3. Мониторинг за БНР - г-жа В. Никова и г-н Б. Шабански; 

4. Разни 

- писмо по повод предаване "Частен случай"; 

- писмо повод "Златен Орфей" 



ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Г-н Драганов информира членовете на Националния съвет за радио и 

телевизия, че темата на семинара "Интелектуалната собственост в 

Европейския съюз. Интеграция на България" този път е била развита по-

подробно. Категорично е изискването от страна на Европейският съюз, 

защитата на авторското право да се извършва от колективни органи на 

управление, както и удължаване на срока на авторските права. 

На семинара е присъствала и доц. Н. Огнянова, която е представила 

законопроекта за радио и телевизия. 

Другото, за което според г-н Драганов е по-важно да бъдат информирани 

е, че в момента в България са господата Хенинг Гелерод и Дейвид 

Аткинсон - докладчици за България на Парламентарната Асамблея на 

Съвета на Европа и днес в 15.30 ч. предстои среща на НСРТ с тях. 

В тази връзка той прочете писмото, което е изготвил след консултация с 

доц. Огнянова в отговор на исканата информация от г-н Ем. Абаджиев -

Началник управление "Европейска интеграция" при МВнР, за 

извършеното в областта на електронните медии съгласно с т. 1.1.1.6 от 

системата за отчитане на напредъка по изпълнението на Националната 

стратегия за присъединяване на Република България към Европейския 

съюз. 

Според доц. Лозанов НСРТ не бива да стои в сянка и вън от вниманието 

на пресата. Той предложи това писмо да бъде една база, на основата, на 

която да се изработи един доклад за синтезирания опит и дейността на 

НСРТ и да му се даде гласност, да се защити институцията и тя да намери 

своето място в публичното пространство, да се даде възможност на 

обществото да разбере, че НСРТ не е властник и цензур. Добре би било 

освен самооценката там да се направи и оценка на БНР и БНТ. Членовете 



на НСРТ като медийно културни хора биха могли да направят това, то ще 

бъде в помощ на депутатите при приемането на новия закон. 

Г-н Томов изрази мнение, че база за изработването на този отчет трябва да 

са Становищата на НСРТ и всички трябва да се включат в тази работа, 

след което да се даде пресконференция. 

Чрез г-н Ем. Абаджиев - Началник управление "Европейска интеграция" 

при МВнР в НСРТ дойде и официалното становище на Европейската 

комисия по проектозакона за медиите. То е изпратено до 

заинтересованите институции. Специалистите от Дирекция 10 на 

комисията, която по принцип се занимава с медиите, са сравнили нормите 

в проекта за ЗРТ на правителството с директивата на Европейския съюз 

"Телевизия без граници". 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Г-н Кърджилов каза, че е започнал наблюдение на сутрешния блок по 

Канал 1 на БНТ, но все още няма достатъчно впечатления. 

Относно предаването "Панорама" в последното му издание не е 

присъствал междинният анонс за спонсор, но новините не са излъчени със 

самостоятелна шапка. 

В тази връзка г-н Данаилов обясни, че в момента се изготвя нова шапка за 

новини и тя още не е готова. Каза още, че е разговарял с г-н Гарелов и му 

е предал препоръките на НСРТ. 

Г-н Кърджилов информира членовете на НСРТ за проучванията, които е 

направил във връзка с писмото на г-н Пейчинов. По негово мнение в 

писмото не са посочени конкретни данни, които да говорят, че г-н 

Пейчинов е засегнато лице по смисъла на чл. 33, т. 1 на ЗРТ. Такива факти 

не стават очевидни и от съдържанието на самото предаване. Г-н 
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Попйорданов не е спазил разпоредбите на чл. 33, т. 4 от ЗРТ, изискващ 

"Отказите за излъчване на отговора трябва да бъдат мотивирани и в 

писмена форма". 

Членовете на НСРТ приеха мнението на г-н Кърджилов. 

Г-н Кърджилов представи отчет за извършения от него мониторинг за 

периода от 16.02. до 01.06.1998 г. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Г-н Шабански представи на вниманието на членовете на Националния 

съвет за радио и телевизия подробна информация за последните издания 

предаването "Нов поглед към литературата", излъчвано в цикъл 

"Познание" по програма "Христо Ботев", по-специално от 20 май т. г., 

където е забелязал нарушение на принципи и редица и извадки от 

предаванията "Без контрол", посветени на сатанизма, наркотиците, 

садомазохизма и вампирите, излъчвани всяка сряда от 22.00 ч. по 

програма "Хоризонт". 

Това даде повод на членовете на НСРТ да изпратят писмо да УС на БНР 

със следния текст: 

Като искрено подкрепяме усилията на БНР за увеличаване на 

предаванията с образователен характер и за съвместна дейност с 

образователни институции при тяхната реализация, бихме желали да 

получим по-подробна информация относно поредицата "Познание" - "Нов 

поглед към литературата" на програма "Христо Ботев": Какво е наложило 

в предаването, излъчено на 20.05.1998 г, да влезе в противоречие с 

изискванията за реклама и спонсорство, регламентирани от ЗРТ, защо не 
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бе излъчено предаване от същата поредица на 03.06.1998 г и какво е 

бъдещото й развитие? 

Очакваме също така да получим информация дали Програмният съвет е 

предприел някакви действия във връзка с препоръката на предаването 

"Без контрол" да се излъчва след 23 часа, изразена вече в две наши 

Становища. 

Г-н Шабански представи отчет за мониторинг на БНР, извършен от него и 

г-жа Никова за периода от 01.03. до 01.06.1998 г. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

Г-н Драганов прочете протестното писмо от колектива в Дома за деца и 

юноши с начално училище ул. "Пиротска" 175, София по повод 

предаването "Частен случай" с автор Мария Чернева, излъчено на 22 май 

1998 г. по Ефир 2 на БНТ. 

Писмото бе предадено на г-н Кърджилов за изясняване на 

фактологическите обстоятелства. 

Г-н Драганов запозна членовете на НСРТ с писмото от г-жа Д. Генова -

Директор на Международния фестивал "Златният Орфей". Съобразявайки 

се с факта, че такива писма са изпратени до ПС и УС на БНТ, членовете на 

НСРТ решиха да изчакат тяхното становище и след това, ако се налага да 

вземат отношение. 

Г-н Драганов информира колегите си, за желанието на г-н Александър 

Бръзицов да се срещне с тях. 

Беше решено г-н Бръзицов да бъде поканен на следващото заседание. 



Беше решено срещата с ръководството на РТВЦ - Благоевград да бъде 

проведена на следващото заседание. 

Следващото заседание бе насрочено за 15 юни 1998 г. от 10.00 ч. 

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ към ПРОТОКОЛ № 36 от 08.06.1998 г.: 

1. Писмо изх. №145 от 02.06.1998 г. от г-н Драганов до Началник 

управление "Европейска интеграция при МВнР; 

2. Седмичния обзор на г-н П. Кърджилов за БНТ; 

3. Отчет извършения мониторинг за периода от 16.02. до 01.06.1998 г. от 

г-н Кърджилов; 

4. Седмичния обзор на г-н Шабански и г-жа Никова за БНР; 

5. . Отчет извършения мониторинг за периода от 01.03. до 01.06.1998 г. от 

г-жа Никова и г-н Шабански; 

6. Писмо с вх. № 171 от 03.06.1998 г. от ръководството на Дом за деца и 

юноши, София, ул. "Пиротска" 175; 

7. Писмо с вх. № 174 от 05.06.1998 г. от г-жа Д. Генова - Директор на МФ 

"Златният Орфей" 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

доц. Г. Лозанов: 

И. Сърчаджиев: отсъствал 
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Проф. М. Костов: Отсъства по болест 

Председател на НСРТ: ^ ^ ^ ^ Секретар на НСРТ: 

Ал. Томов Ив. Драганов 

7 


