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Събеседване на НСИ с кандидатите за инспектори към съвета. 

П р и с ъ с т в а х а : 

1. Александър Томов 

2. Иво Драганов 

3. Стефан Данаилов 

4. Димитър Коруджиев 

5. *осиф Сърчаджиев 

6. доц. Георги Лозанов 

Имената на кандидатите за инспектори към НСРТ: 

1.Петър Кържилов 

2 .Людмила Дякова 

3. Пепи Тодорова 

4. Петя Янкова 

О.^еска Никова 

6.Добринка Корчева 

Въпросите които с^ задаваха бяха съсредоточени предимно към 

досега съществуващият закон за радио и телевизия. 

Господин Петър Кържилов е прочел няколко пъти закона, извадил 

е някои неща. Десет години е работил в българска национална филмо-

тека, смята, че що е полезен като инспектор. 

НСРТ го запозна с основната санкция, а имено следене на програмата 

Доколко излъчваните предавания спазват закона и не се ли нарушава 

той. Изказа се мнение дали писателят и филмовият критик Кържилов 

ще може да навлезе в тази материя, като например рекламата и в п о -

педантичните неща. Кържилов смята себе си за упорит човек, не се 

притеснява от задкулисната работа, дори споделя, че някои програми 

могат да се гледат предварително. 
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4щмила^^^лкова - кандидат за телевизията 

Тя е запозната със закона който трябва да се спазва. 

Предпочита да работи на хонорар към НСРТ. Работата на инспектора е 

да гледа телевизйоните програми и в края на всяка седмица да внася 

своая доклад със забележки, нередности, несъобразени със сега същества 

ващия закон, мнението и за неморалните филми в ранните часове е напъл 

но отрицателно. Публицистиката не и харесва особено. Притесняват я и 

детските предавания. Те не бива да ^а глупави. 

Госпожа Дякова смята до няколко месеца да си изработи критерии на пре 

сяването и какъвто , и да е сегашния закон, той трябва да се спазва. 

Съгласна е да поеме риска за тази неблагодарна задкулисна работа. 

Пепи_То^орова_- изпратила е молба за работа без конкретен адрес. 

От разг .вора става ясно, че тя умее да работи о компютър, банка дани, 

системи за управление и други. 

Госпожа Тодорова няма необходимата квалификация за за инспектор. 

1^тд_Янкова_- кандидат за телевизия 

Не е чела закона за радио и телевизия. 

/Четат и закона/ Следва въпрос, дали ще моме да гледа толкова много 

телевизия, след като е и г л . редактор на новините в пернишката телеви-

зия . Смята да опита да съчетава работата си със следенето на телевизи 

оните програми. Смята журналистическата работа за манипулативна. Твър-

ди , че дори самата тя е манипулатор, след като преценява коя ще е пър-

вата новина и коя последна. 

Беска_Никова_- кандидат ^а радио 

Членовете на НСРТ знаят нейните качества, но е интересен факта защо 

все пак иска да напусне радиото. Тя твърди, че една промяна понякога 

носи и положителни емоции. Чата е закона. Би слушала програма "Христо 

Ботев " , а може би и "Хоризонт" . Смята, че се справя с документацията 

избирателно, знае какво да търси, би се справила с реклама, спонсорств 

ство , въобще с нарушения от този характер. Най-силна се чувства в о б -
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образователните програми, но те вече били премахнати от радиото. 

Зеска Пикова смята себе си за най-полезна при социологическите проуч-

вания. Съгласна е да работи с пробен срок от 1 до 3 месеца, 

^об ринка_Кррчеза _ 

Комисията и разяснява семплостта на инспекторската работа и това, че 

не става дума за даване на оценки, а само за спазване на закона. 

Корчева е запозната от части със закона. Непрекъснато говори за кул-

турните предавания, представила е цьла концепция за тях, но точно 

ч_ там закона по-трудно се нарушава. Смята, че ако става дума за на -

рутения, то може би те са с рекла. ите. Комисията пояснява, че става 

- на . . .. 

нетворческата задкулисна работа, опираща само до закона. 

лко от ресорите 

е запозната. 

След проведените разговори около закона, неговото спазване 

такъв какъвто е тон з момента НСРТ Р_Н_Ш_л:_ 

До няколко дни да уведоми избраните от комисията кандидати за 

инспектори към НСРТ, а те са: 

1. Петър Кържилов 

2. Людмила Дякова 

3. Зеска Пикова. 

като ще им предложи три месецни договори. 

Членове на НСРТ присъствали на заседанието: — X 7 

Стефан Данаилов — Димитър Коруджиев — 

Йосиф Сърчаджиев доц.Георги Лозанов • 

Председател: Секретар: 

Александър Томов Л ^ ° Драганов 


