
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 3 8 

от редовно заседание, състояло се на 22.06.1998 г. 

ПРИСЪСТВАХА: Ал. Томов, Д. Коруджиев, доц. Г. Лозанов, Ст. 

Данаилов, Ив. Драганов, 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Проект за отчет за дейността на НСРТ $ г$н Драганов, г$н Кърджилов; 

2. Среща с г$жа Д. Генова по нейно искане; 

3. Мониторинг за БНТ $ г$н П. Кърджилов; 

4. Мониторинг за БНР $ г$жа В. Никова и г$н Б. Ш абански; 

5. Разни 

$ писма във връзка с МФ "Златният Орфей"; 

$ писма от БНТ; 

$ писмо $ предложение; 

$ писмо от ЕЛПИДА; 

$ писмо от г$н Лачански; 

$ писмо от г$н Текелиев; 

$ оферта от фирма # 1 G M 



ПО ТОЧКА "ПЪРВА"; 

Според г$н Драганов, отчета на Националния съвет за радио и телевизия 

трябва да съдържа три основни елемента: начина на създаване, избор на 

Генерални директори и утвърждаване на Управителни съвети на двете 

медии и проведения мониторинг. В него НСРТ трябва да вземе една 

позиция, че ЗРТ е неясен временен и поради това Съвета не се е 

възползвал от правото си да налага административни наказания, а се е 

стремил да създава прецеденти в своята практика, които да подчертават 

обществения характер и независимост на двете медии и регулаторните 

функции в европейския смисъл на това правно понятие на самия 

Национален съвет за радио и телевизия. Отчетът е публичен и се изпраща 

да Комисията по култура и медии към НС, Президента, Правителството и 

ще бъде представен на пресконференция и предоставен на БТА. 

Доц. Лозанов изрази мнение, че това е отчет преди всичко пред 

обществото и трябва да се разясни, че НСРТ е регулаторен орган и не се 

намесва в програмната политика на БНТ и БНР. В отчета трябва да се 

отбележат и всички спорни моменти, възникнали в процеса на работата. 

След проведеното разискване относно изготвянето на отчет за дейността 

на Националния съвет за радио и телевизия, членовете му решиха, всеки 

един от тях да се подготви за следващото заседание, като развие отделни 

точки, които да се обсъдят. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Преди да започне срещата, г$н Драганов запозна членовете на 

Националния съвет за радио и телевизия с постъпилите писма във връзка с 

излъчването на "Златният Орфей" по БНТ, от Съюза на българските 
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композитори, Съюза на българските музикални и танцови дейци, 

Национален център за музика и танц при Министерство на културата, 

Българска национална асоциация на производителите на звукозаписи, 

всички в подкрепа на по$широко и пълно отразяване на фестивала. 

На срещата присъстваха г$жа Дариана Генова $ директор на "Златният 

Орфей", композиторът г$н Морис Аладжем $ Председател на журито на 

фестивала, певците г$жа Маргарита Хранова и г$н Михаил Белчев и г$н 

Ивайло Крайчовски от Управителния съвет на Българска национална 

асоциация на производителите на звукозаписи. 

Г$н Драганов им прочете писмото от г$н Попйорданов и приложените към 

него извлечения от протокола на ПС на БНТ, след което обясни, че НСРТ 

няма законови правомощия за каквато и да било намеса в програмната 

политика на медиите. Всяка препоръка, която излиза от Националния 

съвет за радио и телевизия се тълкува като натиск и или цензура. Въпреки, 

че те биха желали да подпомогнат изявите на българската популярна 

песен, на практика нямат никакви законови възможности. 

Г$жа Генова и г$н Аладжем обясниха, че песента не може да се предаде с 

дневник. БНТ няма възможности за качествено предаване на жив звук и 

това е една от причините да работят с касети. Фестивалът "Сан Ремо" 

също работи с касети. "Златният Орфей" има много силен декор и 

сценарий и би трябвало българската популярна песен да се представи с 

необходимата тържественост. 

Г$н Томов обеща, че Националният съвет за радио и телевизия още днес 

ще излезе със становище по въпроса. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Г$н Кърджилов представи седмичния си обзор в две направления. 



Детските предавания, където не е установил нарушения на ЗРТ и 

спортните предавания, в които също не е констатирал нарушения на ЗРТ. 

Г$н Драганов информира останалите членове на НСРТ, че "Панорама" 

продължава да нарушава чл. 45 от ЗРТ и да излъчва новини в рамките на 

предаването. 

На г$н Кърджилов беше възложено да изготви пълен отчет за мониторинга 

на БНТ. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

Г$н Шабански представи резултатите от мониторинг, проведен от него и 

г$жа Никова върху информационните емисии и осведомителните 

бюлетини на програма "Хоризонт", "Без контрол" и "Неделя 150"; 

дискусионната програмна линия "Добър ден"; следобедните, вечерните и 

някои от нощните програмни територии на програма "Христо Ботев", в 

които се излъчват съответно: образователни, културни, забавно$

развлекателни и музикални предавания. 

На г$н Шабански бе възложено да изготви пълен отчет за мониторинга на 

БНР. 

ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

Прочетено бе писмо от г$жа Лили Маринкова $ Председател на 

Програмния съвет на БНР, в което се казва, че ПС на БНР " . . . обсъди 

досегашната практика на предаването "Без контрол" и намира, че като 
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цяло в последните си издания, то не съдържа вредни за децата и 

подрастващите елементи." 

Членовете на Националния съвет за радио и телевизия изразиха своето 

мнение в писмо до г$жа Маринкова, в което се казва: "Във връзка с чл.28 

от Закона за радио и телевизия, НСРТ изпрати свое становище за 

предаването "Без контрол". Повторно молим да се съобразите с него, тъй 

като доводът, че напоследък предаването не е застрашавало 

"психическото, физическото и нравственото развитие на децата и 

подрастващите", не обезсилва факта, че това е ставало в минали 

предавания, нито пък е гаранция, че няма да става и в бъдеще. 

Обръщаме Ви внимание, че препоръката на Съвета на Европа по 

отношение на регулирането на медиите в България специално акцентира 

върху защитата на малолетните. 

Обръщаме внимание и на факта, че е недопустимо орган, като 

оглавявания от Вас Програмен съвет, да е избран от един закон и 

същевременно да не желае да го спазва." 

Прочетено бе писмото на г$н Попйорданов относно становището на 

Националния съвет за радио и телевизия от 15 юни 1998 г., в което 

оспорва констатираното противоречие с чл. 42, ал. 2 при излъчването на 

реклама на бира "Каменица" по време на футболните срещи от 

Световното първенство. 

Мнението на членовете на НСРТ е, че г$н Попйорданов неправилно 

тълкува повторенията на головете като интервали в събитието. Тъкмо 

обратно $ те са част от неговата кулминация, възпроизведена със 

средствата на телевизията. Позоваването на чл. 45 от ЗРТ, който урежда 

спонсорството не е в полза на възприетата от БНТ практика за лансиране 



на "Каменица", защото там ясно е казано, че спонсорски заставки се 

излъчват само в началото и края на предаването. 

Прочетено бе писмо от г$н Попйорданов в което е поставен въпрос в 

светлината на чл. 15, т. 8 от ЗРТ, дали не би следвало социологическите 

проучвания за зрителския интерес, които са основният инструмент за 

определяне на ценовата политика, да се организират и провеждат от 

Националния съвет за радио и телевизия. 

Всички присъстващи членове на Националния съвет за радио и телевизия 

се обединиха около мнението, че ангажиментите на НСРТ по чл. 15 от 

Закона за радио и телевизия не противоречат на възможността БНТ да 

поръчва социологически изследвания, още по$малко, когато става дума за 

използването им като "инструмент за определяне на ценовата политика". 

Членовете на Националния съвет за радио и телевизия се запознаха с 

писмо от г$н Попйорданов относно подготовката на БНТ за 

разпространение на българска национална телевизионна програма чрез 

спътник. 

Г$н Драганов обясни, че към Комитета по пощи и далекосъобщения е 

сформирана работна група, която има за цел техническото обезпечаване 

на този проект. В тази група има и представител на БНТ в лицето на г$жа 

Милада Кирова. По важен е въпроса за програмната готовност на БНТ. 

Членовете на НСРТ решиха г$н Драганов да запознае г$н Славински $

Председател на КПД, с писмото от г$н Попйорданов и да поиска 

допълнителна информация за развитието на проекта. 

Прочетено бе писмо от г$н Попйорданов относно възможностите на БНТ 

да се ангажира със създаването на целева програма за изграждане на нов 

образ на страната ни пред света. 
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В тази връзка г$н Драганов обясни, че такава целева програма има 

Министерството на външните работи. През 1995 Канал 1 на БНТ 

съвместно с Кралското Географско Дружество, в лицето на проф. Байрън 

Скот и от наша страна г$н Иво Хаджимишев се е ангажирало с 

подготовката и заснемането на 12 серии със заглавие "Непознатата 

България" $ автор Симеон Идакиев, но от тях са реализирани само 6. 

Проектът е предвиждал те да бъдат представени по ББС 1, като на 

промоцията в салона на Кралското Географско Дружество в Лондон да 

бъде показана фотоизложба на Иво Хаджимишев по същата тема. След 

идването на г$н Гранитски, проектът не е получил нужната подкрепа и 

работата е спряла. По този проблем има писмо от БНТ да Министерство 

на културата с копие до НСРТ. Първата стъпка по изграждане на имиджа 

на България е чрез представяне на научно$популярни филми и предавания 

по европейските телевизии. За това се изискват не много усилия известни 

целеви финансови средства и политическа воля. 

По този повод членовете на НСРТ решиха, г$н Коруджиев да организира 

среща с г$жа Надежда Михайлова $ Министър на външните работи и да се 

срещнат с г$н Идакиев, г$н Иво Хаджимишев, г$н Панчо Цанков и г$н 

Попйорданов. 

За сведение членовете на НСРТ се запознаха с писмо от г$н Попйорданов, 

в което той ги информира, че УС е дал съгласие за авансово на 35 млн. лв. 

на МУЗИКАУТОР за авторски възнаграждения и е възложил на 

финансовия директор да подготви справка за неизплатените авторски 

възнаграждение от началото на 1997 г. за музикални произведения. 

Членовете на НСРТ се запознаха с предложението БНТ да стане 

инициатор на един утринен информационен блок, в който по азбучен ред 



да се излъчват новините на всички балкански езици, което би могло да 

стане на фона на една географска карта на Балканския полуостров без 

държавни граници. То произлиза от Клуб БАЛКАНИЯ към СУ, Историко$

географско дружество БАЛКАНИЯ към СУ, Факултета по журналистика 

на СУ, Фондация "Болната планета", библиотека БАЛКАНИЯ към 

издателство "НАРОДНА КУЛТУРА". 

Членовете на Националния съвет за радио и телевизия се съгласиха, че 

идеята е много хубава и нейната реализация ще бъде много полезна след 

като разпространението на телевизионната програма се осъществи от 

спътник. Бе взето решение това предложение да се изпрати за сведение на 

г$н Попйорданов и г$н Вл. Даверов $ Програмен директор на БНТ. 

Прочетено бе писмото от г$н Д. Савов $ Президент на ЕЛПИДА $ 3 ЕООД, 

в което се казва, че БНТ не е отразила организираните от тях две 

пресконференции, на които наши учени и специалисти са представили 

откритието на д$р Хари Жабилов в борбата срещу СПИН, доказало своите 

резултати и получило световно признание. 

Членовете на НСРТ решиха то да бъде изпратено до г$жа Нейнска $

Ръководител сектор "Н овини" в БНТ. 

Членовете на Националния съвет за радио и телевизия се запознаха с 

писмото на г$н Любен Лачански $ редактор в образователните програми 

по литература в програма "Христо Ботев" по повод нереализираното 

предаване "Нов поглед към литературата" на 3 юни 1998 г., в чието 

излъчване има участие и Нов български университет. 

Доц. Лозанов се ангажира да провери фактологическите обстоятелства по 

случая. 

• 
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Членовете на Националния съвет за радио и телевизия се запознаха с 

писмото на г$н Николай Текелиев $ работил до 31 май 1998 г. като 

редактор в програма "Христо Ботев", в което са поставени въпроси от 

трудовоправен характер и са извън компетенцията на НСРТ. 

Представена бе офертата на фирма # 1 GM за изграждане на електронно$

информационна система. Бе решено да бъде поискана такава оферта и от 

ProSoft. 

Във връзка с реализирания мониторинг и възникналите в процеса на 

заседанието въпроси Националния съвет за радио и телевизия излезе 

следното становище: 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

СТАНОВИЩ Е 

На свое редовно заседание, проведено на 22 юни 1998 г. 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна: 

1. Със зачестилите случаи на смесване на информация с културна 

насоченост и завоалирано рекламиране на културни продукти с търговска 

цел. Примери за това са предавания от вечерния пояс на програма 

"Хоризонт" и програма "Христо Ботев"; отделни издания на "Таланти и 

поклонници", на "Кинорадио", на "12 + 3", на "Н ощно радио", на 

"Познание", на "Фолк шоу" и др. Във връзка с този проблем НСРТ 

възприема следното разграничение: 

Представянето пред аудитория на наши и чужди истински културни 

стойности, които трябва да заемат своето достойно място в 
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духовното пространство, е задача и на обществените медии. Тук се 

включват книги, изложби, концерти, постановки и други, които не са 

печеливши от търговска гледна точка. Това няма нищо общо с 

прикритата реклама на високотиражните произведения на масовата 

култура. Ангажимент на редакторите в медиите, както и на 

техните сътрудници и консултанти " литературоведи, музиковеди, 

изкуствоведи и пр. е да разграничат двата типа явления. 

2. Във връзка с писмото на Фондация "Генко Генов" за съдействие при 

излъчването на "Златният Орфей" по БНТ и отчитайки ограничеността на 

своите правомощия в програмната политика на медията, Националният 

съвет за радио и телевезия се обърна към авторитетни организации в 

областта на популярната музика и получи тяхното мнение. Общата защита 

на конкурса, която се съдържа в тях е повод да ги предоставим на 

вниманието на Програмния съвет на БНТ с надежда, че ще са от полза за 

работата му. 

3. Националният съвет за радио и телевизия с удивление констатира, че 

въпреки категоричните становища за нарушение на чл. 45 от ЗРТ при 

излъчването на новинарската емисия в рамките и под заставките на 

"Панорама", те не са взети под внимание при последното предаване от 19 

юни 1998 г. 

4. Националният съвет за радио и телевизия, отчитайки изискванията на 

чл. 66, ал. 1, т. 1, програмите на БНР трябва: "... да издигат културното 

образователното равнище и информираността на населението...", се 

чувства длъжен да запознае обществото като цяло и в частност 

Програмния съвет на БНР със следните мисли, излъчени в културно$

образователната програма "Христо Ботев" : 
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• "... Има една приказка $ отваряй си очите преди да се ожениш, след 

това си ги затваряй.... Така е. Жени.Ама няма какво да говорим $

курви." 

• "... Знаете ли защо радиационният облак заобикаля Русе? Не $

чудесно. Ами защото хубавите русенки са духнали по веднъж и той се 

е разсеял. Ха$ха$ха." 

• "... Русе е пълен със СПИН $ пристанище. Бургас $ също е пристанище 

и той е пълен със СПИН. Русе и Бургас са пълни със С П И Н ." 

• "... В столицата пристигнаха невинни и благочестиви богомолки 

И после се оказа, че на що софианци им изяли главите Ха$ха$ха." 

• "... Любовните въшки $ една рецепта. Смесвате алкохол и настъргани 

тухли. Със сместа намазвате съответните интимни части. Буболечките 

се опиват и започват да се замерят с тухлите. Ха$ха$ха." 

• "... Христофор Колумб имал ли е еротични видения, когато е открил 

Индия?... Когато е слизал от кораба либидото му навярно е фиксирало 

някоя палма..." 

Следващото заседание бе насрочено за 29 юни 1998 г. от 10.00 ч. 

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ към ПРОТОКОЛ № 38 от 22.06.1998 г.: 

1. Писмо с вх. № 192 от 18.06.1998 г. от проф. Лазар Николов $

Председател на Съюза на българските композитори; 

2. Писмо с вх. № 193 от 18.06.1998 г. от г$н Драгомир Ненов $

Председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци; 

3. Писмо с вх. № 196 от 19.06.1998 г. от г$н Момчил Георгиев $ Директор 

на Национален център за музика и танци при Министерство на културата; 
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4. Писмо с вх. № 198 от 22.06.1998 г. от Българска национална асоциация 

на производителите на звукозаписи; 

5. Писмо с вх. № 195 от 18.06.1998 г. от г$н Иван Попйорданов $

Генерален директор на БНТ; 

6. Седмичният мониторинг от г$н Кърджилов за БНТ; 

7. Седмичният мониторинг от г$жа Никова и г$н Ш абански за БНР; 

8. Писмо с вх. № 197 от 19.06.1998 г. от г$жа Лили Маринкова $

Председател на Програмния съвет на БНР; 

9. Писмо с вх. № 187 от 16.06.1998 г. от г$н Попйорданов $ Генерален 

директор на БНТ; 

10. Писмо с вх. № 186 от 16.06.1998 г. от г$н Попйорданов $ Генерален 

директор на БНТ; 

11. Писмо с вх. № 191 от 18.06.1998 г. от г$н Попйорданов $ Генерален 

директор на БНТ; 

12. Писмо с вх. № 190 от 18.06.1998 г. от г$н Попйорданов $ Генерален 

директор на БНТ; 

13. Писмо с вх. № 194 от 18.06.1998 г. от г$н Попйорданов $ Генерален 

директор на БНТ; 

14. Предложение с вх. № 189 от 17.06.1998 г. от клуб БАЛКАНИЯ при 

СУ; 

15. Писмо с вх. № 184 от 16.06.1998 г. от г$н Д. Савов $ Президент на 

"ЕЛПИДА $ 3" ЕООД; 

16. Писмо с вх. № 185 от 16.06.1998 г. от г$н Любен Лачански; 

17. Писмо с вх. № 188 от 17.06.1998 г. от г$н Николай Текелиев; 

18. Оферта от фирма # 1 G M . 
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ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ 

Дим. Коруджиев: л ^ доц. Г. Лозанов 

Ст. Данаилов: jf^^V >И. Сърчаджиев: отсъствал 

Проф. М. Костов: отсъствал 

Председател на НСРТ: "> —^ /7Секретар на НСРТ: 

gtr/ ..{{Щ 
Ал. Томов Ив. Драганов 
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