Наблюдение на програма „Радио София” на Българското национално радио за
изпълнение на условията от издадена индивидуална лицензия за доставяне на
радиоуслуга

Настоящият доклад обобщава информацията от наблюдението на програма „Радио
София” на Българското национално радио за изпълнение на условията от издадената
индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-063-01-08. Периодът на
наблюдение на програмата е от 22 декември 2016 г. до 21 януари 2017 г. от 00:00 до 24:00
часа.
Според издадената индивидуална лицензия, в програма „Радио София” следва да
бъде включено следното съдържание:
- Новини – не по-малко от 5 % от дневното програмно време, като 20 % от
седмичното време да бъде за новини на регионална тематика.
- Актуални предавания – не по-малко от 15 % от седмичното програмно време,
като 20 % от седмичното програмно време да бъде за актуални предавания с
регионална тематика;
- Образователни предавания – не по-малко от 5 % от седмичното програмно
време, като тематиката се реализира в рамките на актуалните предавания и
съобразно структурата и формата на програмата;
- Културни, научни, религиозни и др. предавания – не по-малко от 2 % от
седмичното програмно време, като тематиката се реализира в рамките на
актуалните предавания;
- Детски и младежки предавания – не по-малко от 5 % от седмичното
програмно време, като тематиката се реализира в рамките на актуалните
предавания и съобразно структура и формата на програмата;
- Предавания, подпомагащи интеграцията на групи в неравностойно
положение и на рискови групи – не по-малко от 3 % от месечното програмно
време, като тематиката се реализира в рамките на актуалните предавания.
- Предавания, предназначени за български граждани, за които българският
език не е майчин.
Извършеното наблюдение показва следните резултати:
В рамките на наблюдението не се реализират самостоятелно обособени емисии
новини на програма „Радио София” с регионална насоченост. Такива информационни
единици се реализират в рамките на актуалните предавания.
Програмата комутира осведомителния бюлетин на Българското национално радио
в 07:00 ч., в 09:00 ч., в 12:00 ч., в 15:00 ч., в 19:00 ч. и в 00:00 часа. Общото времетраене на
емисиите новини на програма „Хоризонт” на БНР, които се излъчват по програма „Радио

София”, представлява 6,3 % от седмичното програмно време. Част от новините в
бюлетина на програма „Хоризонт” на БНР са конкретно за София и региона. Във връзка с
изразените новинарски акценти в националния бюлетин може да се направи обобщение,
че регионалните и градските новини са силно застъпени в програма Радио София, което за
посочения наблюдаван период показва спазване на лиценционните параметри.
Новините не са обособени като самостоятелни блокове, но присъстват в програма
„Радио София”. Регионалната тематика с основните новини присъства чрез различни
жанрови форми в предаванията с информационна насоченост, което кореспондира с
изискванията на условията в лицензията, конкретно с допълнителните програмни
характеристики: „актуални предавания за политически събития в столицата, на
публицистични предавания в областта на обществено-политическия живот, икономиката,
гражданското общество и културните традиции на столицата”.
Актуалните предавания в програма „Радио София” „Ритъмът на столицата” и
„Трафик София” са изцяло посветени на теми за София и региона. Сутрешният блок
„Радиокафе” и обедното предаване „Радиоприемница” реализират по-широкообхватни
теми, но част от тях също са посветени конкретно на София и региона.
Предаването „Ритъмът на столицата” предлага най-актуалната информация от
София и региона – репортажи от важни събития, коментари, също така полезна и
интересна информация за жителите в региона. Може да се каже, че в рамките на
предаването се реализира новинарския поток на събитията от региона. Освен това то
развива и доста социални теми за различни групи в обществото във връзка с провеждани
инициативи или друга полезна информация – за хора с увреждания, социално слаби,
възрастни и др.
Общият обем на актуалните предавания, които са реализирани в програмата, е
26,3% от седмичното време при изискване по лицензия от 15%. От друга страна поне 57 %
от обема на актуалните предавания са с регионална тематика – София и региона.
Образователните предавания се реализират основно като рубрики в актуалните
предавания на програма „Радио София” (в сутрешния блок с рубриката „На днешния ден”,
следобедният блок предлага рубрика „Някога преди”, съботното „Турагент” и др.)
Общият обем на предаванията и рубриките с такава тематика е 5,3 % от
седмичното време при изискване по лицензия 5%.
В периода на наблюдение от 22 декември до края на 2016 г. след осведомителния
бюлетин на БНР в полунощ по програма „Радио София” се излъчва вечерното предаване
„Звездопад” с продължителност 3 часа. То предлага любопитна, интересна информация
по теми в много широк диапазон. От началото на 2017 година в този часови диапазон се
излъчва вечерният блок „Нощен Хоризонт”.
Културни, научни, религиозни и др. предавания, които се реализират по програма
„Радио София” са с общ обем време от 4,5 % от седмичното време при изискване от
минимум 2 % според индивидуалната лицензия. Отделни рубрики за театър, кино и общо

за изкуство има в сутрешното предаване „Радиокафе”, както и в „Ритъмът на столицата”.
Обособени предавания с подчертано културна насоченост са “Arte viva” и неделното
портретно предаване „Кой кой е...”. Част от музикалните предавания също представят
гости от артистичните среди – „Моята друга музика”, „Слънчев джаз плюс”.
Актуалните предавания на програмата разработват и религиозни теми, като в
рамките на периода на наблюдение темите логично са съсредоточени върху Коледа и
именните дни.
Детски и младежки предавания: Условно трябва се представят данни за два
отделни периода – от началото на наблюдението 22 декември до 31 декември 2016 г., и
от 01 януари до 21 януари 2017 г. В рамките на първия период общият обем на детските и
младежки предавания по програма „Радио София” е 5,6 % при изискване по лицензия 5
%. В рамките на този период всеки делничен ден след бюлетина в 07:00 до 08:00 часа се
излъчват детски приказки и детски песни от Златния фонд.
В периода след 01 януари във времето, предназначено за детски приказки и
песни, се излъчва класическа или народна музика, като някои от народните песни се
изпълняват от деца. За втория условен период на наблюдението обемът на детските и
младежки предавания е 3,1 % от седмичното време.
Предавания, подпомагащи интеграцията на групи в неравностойно положение и
на рискови групи се реализират като разработени теми и/или рубрики в рамките на
актуалните предавания. В рамките на наблюдението са реализирани средно 2,5 % от
месечното програмно време на предавания с такава тематика при изискване по лицензия
3 %.
В текста на лицензията са посочени предавания, които са предназначени за
български граждани, за които българският език не е майчин, без да са посочени
задължителни изисквания за обем. В рамките на наблюдавания период не са отчетени
предавания с такава насоченост.
Останалата част от изискванията по лицензия касаят общият годишен обем на
програмата (европейска и българска продукция, собствена продукция и предавания на
независими продуценти), които не са обект на настоящото изследване.
Изводи:
Наблюдението на програма „Радио София” на Българското национално радио за
период от един месец за спазване на условията в индивидуалната лицензия за
радиодейност констатира следните резултати:
Програмата преизпълнява условията за актуални предавания, както и
подусловието поне 20 % от тях да бъдат с регионална тематика, условията за
образователни и културни предавания. Детските и младежки предавания се изпълняват в
пълен обем от изискванията до 31 декември 2016 г., като в периода след 01 януари 2017 г.
са с около 1 % под изискванията по лицензия.

Почти напълно се изпълнява и изискването за обем на предавания, подпомагащи
интеграцията на групи в неравностойно положение, като те се реализират в рамките на
актуалните предавания.
В рамките на актуалните предавания се излъчват всички събития и новини, които
са по-специфични за София и региона без да са обособени като самостоятелни емисии
новини.
Важно е да се отбележи, че в рамките на наблюдението след 01 януари 2017 г. част
от музикалните предавания, предназначени за българска музика, отпадат от програмата,
а друга част променят характеристиките на излъчваната музика.
Не са констатирани нарушения на ЗРТ в рамките на периода на наблюдение.
Препоръка: Обособяването на регионални и градски новини в няколко
самостоятелни емисии ще даде възможност на слушателската аудитория да изгради ясни
стереотипи и рефлекси към програмата и по-конкретно към устойчивост на регионалните
послания в програмата. Това ще съответства и на общата стилистика на всички регионални
програми на БНР.
седмично
време %

изискване
по лицензия

6.3%

6.3%

5%

126

20.0%

20.0%

20%

-

2650

-

26.3%

15%

-

1500

-

56,6 %

20%

Общо образователни предавания

-

1410

-

14.0% *1

5%

Общо културни предавания

-

450

-

4.5%

2%

Общо детски предавания
Предавания, подпомагащи интеграцията
на групи в неравностойно положение

-

560

-

5.6% *2

5%

-

1050

2.4%

2.4%

3%

Име на предаване
Новини, осведомителни бюлетини на
програма „Хоризонт” на БНР
Новини с регионална тематика
Общо актуални
Актуални с регионална тематика

общо мин
на ден

Общо мин.
за седмица

90

630

18

дневно
време %

1

Информацията вклчючва и предаването „Звездопад”, излъчвано до 31.12.2016 г. Актуалната информация
за общия обем след 01.01.2017 г. е 5,3% от седмичното време.
2

Информацията за обема седмично време е за периода 22.12-21.12.2016 г., след което сутрешните
приказки спират да се излъчват. Актуалната информация за обема детски предавания след 01.01.2017 г. е
3.1 % от седмичното време.

