
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 5 0 

от редовно заседание, състояло се на 05.10.1998 г. 

ПРИСЪСТВАХА: Ал. Томов, Ив. Драганов, доц. Г. Лозанов, Ст. 

Данаилов, Д. Коруджиев, Й. Сърчаджиев 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане на срещата с ДКД # проекто#документи; 

2. Предложение за индексация на филмите по БНТ # г#н Драганов; 

3. Разни. 

Преди започване на заседанието, членовете на Националния съвет за 

радио и телевизия почетоха с едноминутно мълчание паметта на проф. 

Милчо Костов, член на Съвета, починал на 1 октомври 1998 година. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Членовете на Националния съвет за радио и телевизия, съобразявайки 

се с факта, че Държавната комисия по далекосъобщенията е все още в 



начален административно#организационен стадии, решиха да им 

предоставят отчета за шестмесечната дейност на НСРТ, преводите на 

полския и френски модел за издаване на лицензи. 

Г#н Драганов информира членовете на НСРТ, че е изпратено писмо до 

Полския медиен съвет с молба повече подробности във връзка с 

изискванията им към програмните ръководители и редакторския 

състав на радио# и телевизионните оператори. 

По предложение на доц. Лозанов, членовете на НСРТ решиха, във 

връзка с предстоящ ата процедура по лицензиране на радио# и 

телевизионни оператори да поръчат цялостно изследване на 

електронните медии в страната, както и за очакванията на аудиторията 

в национален и регионален план. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

По предложение на г#н Драганов, във връзка с изискването на Съвета на 

Европа за закрила на малолетните, НСРТ обсъди възможностите за 

прилагане и у нас на европейската практика за петстепенно 

категоризиране и маркиране на филмовата продукция в телевизията 

според съдържанието на насилие и порнография в нея. Системата се 

прилага у нас в областта на киноразпространението на от 1994 година. 

Членовете на НСРТ приеха направеното от г#н Драганов предложение и 

решиха да възложат на г#жа Августа Манолева # старши научен сътрудник 

в Института по български език, след наблюдение на новините по БНТ и 

БНР (по един месец за всяка медиа), да излезе с препоръки и становище 

относно стилистиката и правоговора на водещите. За тази цел с нея ще 

бъде сключен договор. 
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ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Г#н Шабански представи мониторинга си за БНР, съсредоточен изцяло 

върху програма "Христо Ботев". За периода не е констатирал отклонения 

от изискванията на ЗРТ. 

Във връзка с представената от г#н Шабански дешифровка на предаването 

"Без контрол", членовете на НСРТ за пореден път изразиха мнението си, 

че то трябва да се излъчва след 23.00 часа. 

На г#н Шабански бе възложено да наблюдава нощните блокове на БНР. 

Членовете на НСРТ решиха, на г#н Шабански да бъдат заплатени часовете 

нощен труд, по представена от него справка. 

Г#жа Илинчева и г#жа Овчарова представиха мониторинга си за периода, 

касаещ филмовата програма на БНТ. 

На г#жа Илинчева и г#жа Овчарова бе възложено да наблюдават 

развитието на новините в двете програми на БНТ. 

Във връзка с разискванията по отделните точки на дневния ред, членовете 

на НСРТ излязоха със следното становище: 

СТАНОВИЩЕ 

На своето редовно заседание на 5 октомври 1998 година Н С Р Т: 

1. Разгледа мониторинг на филмовата програма в Б Н Т и констатира, 

че за разлика от Ефир 2, където е спазено изискваното от ЗРТ 



присъствие на европейска продукция, в К анал 1 се наблюдава 

обезпокоителен дисбаланс в полза на американското кино. 

2. Във връзка с изискването на Съвета на Европа за закрила на 

малолетните , Н С Р Т обсъди възможностите за прилагане и у нас на 

европейската практика за петстепенно категоризиране и маркиране на 

филмовата продукция в телевизията според съдържанието на насилие и 

порнография в нея. Системата вече се прилага у нас в областта на 

киноразпространението от 1994 година. 

3. Във връзка с предстоящ ата процедура по лицензиране на радио и 

телевизионни оператори, Н С Р Т взе решение да поръча цялостно 

изследване на електронните медии в страната, както и за очакванията 

на аудиторията в национален и регионален план. 

Г#н Томов запозна членовете на НСРТ с писмото на г#жа Диана Добрева #

водеща на телевизионното предаване "Телевизионна виза". 

Мнението на членовете на НСРТ е, че поставеният проблем е извън 

техните компетенциите и законови правомощия. 

Следващото заседание бе насрочено за 12 октомври 1998 г. от 10.00 ч. 

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ към ПРОТОКОЛ № 50 от 05.10.1998 

1. Мониторинг # БНР; 

2. Мониторинг # БНТ; 

3. Писмо с вх. № 269/01.10.1998 год. от г#жа Диана Добрева. 
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ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Изготвил протокола: 

Снежана Милева 
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