
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 4 2 

от редовно заседание, състояло се на 24.07.1998 г. 

ПРИСЪСТВАХА: Д. Коруджиев, доц. Г. Лозанов, Ст. Данаилов, проф. 

М. Костов 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане на проекта за отчет на НСРТ; 

2. Мониторинг за БНТ % г%жа А. Илинчева; 

3. Мониторинг за БНР % г%н Б. Шабански; 

4. Среща с режисьори от програма "Христо Ботев" % по тяхно искане; 

5. Среща с г%н Емил Георгиев по повод "Коалиция 2 000" % по негово 

искане; 

6. Среща с УС на СБК % по тяхно искане; 

7. Разни 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

На присъстващите членове на Националния съвет за радио и телевизия бе 

раздаден по един екземпляр от проекта за шестмесечен отчет на НСРТ за 



мнения, допълнения и забележки. На г%н Драганов и г%н Сърчаджиев, 

който отсъстваха, им бяха изпратени. 

Членовете на НСРТ решиха за редактор%стилист и коректор, срещу 

възнаграждение от 50 000 (петдесет хиляди) лева, да бъде г%н Георги 

Величков. 

Членовете на НСРТ взеха решение в понеделник, 27 юли 1998 г. всеки да 

представи на доц. Лозанов бележките си по проекта за отчет, с които той 

да се съобрази при окончателното му изготвяне. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА"; 

Г%жа Илинчева представи мониторинга си за изтеклия период от време, 

касаещ новини и актуални предавания. Констатирано е нарушение на чл. 

24, т. 2 от ЗРТ (Новините като информационни факти трябва да бъдат 

разграничавани от коментарите към тях.) в предаването "Днес +". Общото 

мнение на членовете на НСРТ бе, че това е доста често нарушение и след 

като се натрупат повече такива случаи, ще вземат отношение. 

Г%жа Илинчева обърна внимание на членовете на НСРТ, че в предаванията 

"Добро утро" и "Екип 4", които имат спонсори, се излъчват новини. Това 

е в противоречие с изискванията на чл. 45 от ЗРТ. 

Г%жа Илинчева запозна членовете на НСРТ с проучванията на г%н 

Кърджилов и неговите констатации по случая посочен от г%н Чурешки. По 

мнението на г%н Кърджилов, филмът "И сус" отговаря на християнските 

канони и не е констатирано противоречие, при неговото рекламиране по 

БНТ, със ЗРТ. 

На г%жа Илинчева и бе възложено да наблюдава културните и 

образователни програми, а също така и ТВ%справочник. 



ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Г%н Шабански представи мониторинга за БНР. За отбелязване е факта, че 

селскостопанската тема почти не присъства в програмите "Хоризонт" и 

"Христо Ботев", за разлика от регионалните радиостанции % по%специално 

Благоевград и Пловдив, които наблюдава от няколко дни. 

В тази връзка е и писмото от Съюза на земеделските кооперации в 

България, с което доц. Лозанов запозна присъстващите. 

Общото мнение на членовете на НСРТ бе, че нямат правомощия да дават 

препоръки за тематични програмни територии. 

Г%н Шабански обърна внимание на членовете на НСРТ, че в предаването 

"В света на киното" е забелязал рекламни послания. 

На г%н Шабански бе възложено да продължи мониторинга на 

регионалните станции % Благоевград и Пловдив. 

Двата мониторинга дадоха повод на членовете на Националния съвет за 

радио и телевизия да излязат със следното становище: 

СТАНОВИЩЕ 

На своето редовно заседание от 24 юли 1998 година НСРТ: 

1. Припомня на УС на БНТ, че в противоречие с изискванията на чл. 45 от 

ЗРТ, спонсорираните предавания "Добро утро" и "Екип 4" по Канал 1 

включват новинарски емисии и очаква, подобно на случая с "Панорама", 

да се намери програмно решение, допустимо от закона. 

2. Отново обръща внимание на УС на БНТ, че в телефонната игра "Обади 

се и спечели" на програмата "Всяка неделя" продължава да не се посочва 

броя на импулсите. 



3. Отново обръща внимание на УС на БНР във връзка с анонсите на 

премиерните филми на "Александра филм" и други 

видеоразпространители в предаването "В света на киното" по програма 

"Хоризонт", че в противоречие с изикванията на чл. 41, ал.1, ал.2, ал.З от 

ЗРТ се смесва ифнормационно с рекламно послание. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА": 

На срещата дойдоха като представители на режисьорското звено от 

програма "Христо Ботев" г%жа Маргарита Благиева и г%н Емил Манасиев. 

Г%н Манасиев обясни на членовете на НСРТ, че програма "Христо Ботев" 

създава и разпространява културен продукт. Работата на режисьорското 

звено в БНР е специфична и то осъществява връзката между литературния 

продукт и слушателите. Закриването на тази длъжност, според тях е 

нелогично. 

Членовете на Националния съвет за радио и телевизия, водени от 

ангажимента си за защита на българската култура в националните медии, 

решиха да поискат официално аргументацията на ръководството на БНР 

за закриването на длъжността "режисьор%постановчик". 

ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

Г%н Емил Георгиев, представител на Център за изследване на 

демокрацията, обясни на членовете на НСРТ, че иска да ги запознае с 

програмата на коалиция 2 000. Това е една инициатива на 

неправителствени организации за борба с корупцията. Нейните цели са да 

промени обществената нагласа към проявите на корупция и да засили 

обществената подкрепа за борбата срещу тях. Да направи конкретни 



предложения за институционални реформи, които да доведат до 

ограничаване на корупцията в българското общество. Тяхното желание е 

да запознаят максимално широк обществен кръг с плана за действие 

срещу корупцията. Г%н Георгиев раздаде на членовете на НСРТ работния 

вариант на този план. 

Членовете на НСРТ решиха на едно от следващите си заседания да 

обсъдят плана за действие срещу корупцията, изработен от коалиция 

2 000 и да изразят своето мнение. 

ПО ТОЧКА "Ш ЕСТА"; 

На срещата от страна на Съюза на българските композитори присъстваха 

проф. Лазар Николов и проф. Димитър Христов. 

Проф. Христов обясни, че УС на СБК е изготвил предложение във връзка 

с квотите за българска музика за електронните медии, което биха желали 

НСРТ да внесе за обсъждане и този текст да влезе в новия ЗРТ. 

Доц. Лозанов обясни, че срока за приемане на предложения по проекта на 

МС за закон за радиото и телевизията вече е изтекъл и само народен 

представител може да внася предложения в пленарната зала по време на 

второто четене на закона. 

ПО ТОЧКА "СЕДМ А": 

По повод представеният от БНР договор за възлагане управлението на 

БНР и придружителните писма от МФ и МТСП, членовете на НСРТ 

смятат, че е извън тяхната компетенция подписването на такъв договор. 



Доц. Лозанов запозна членовете на НСРТ с писмо от Централна 

кооперативна банка, адресирано и до УС на БНТ, във връзка с 

реализацията на телевизионно оборудване, собственост на банката. НСРТ 

не може да вземе отношение по този въпрос. 

Разглеждането на писмото от г%н Радослав Спасов и придружаващите го 

документи бе отложено за следващо заседание. 

Следващото заседание бе насрочено за 3 август 1998 г. от 10.00 ч. 

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ към ПРОТОКОЛ № 42 от 24.07.1998 г.: 

1. Мониторинг за БНТ; 

2. Писмо с вх. № 211 от 01.07.1998 г. г%н Чурешки; 

3. Писмо с вх. № 231 от 15.07.1998 г. от г%н Попйорданов; 

4. Мониторинг за БНР; 

5. Писмо с вх. № 230 от 15.07.1998 г. от проф. д%р ик. н. Атанас Ганев %

Председател на Съюза на земеделските кооперации в България; 

6. Възражение с вх. № 234 от 23.07.1998 г. от режисьорите към програма 

"Христо Ботев"; 

7. Писмо с вх. № 235 от 24.07.1998 г. от УС на Съюза на българските 

композитори; 

8. Предложение за договор от БНР и придружителни писма от МТСП и 

МФ с вх. № 233 от 23.07.1998 г.; 

9. Писмо с вх. № 226 от 13.07.1998 г. от г%н Стоян Александров %

Председател на СД на Централна кооперативна банка; 
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ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Проф. М. Костов: 

Председател на НСРТ: отсъствал Секретар на НСРТ: отсъствал 

Ал. Томов Ив. Драганов 


