
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 
№ 4 9 

от редовно заседание, състояло се на 02.08.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Иванов, Александър Томов, доц. Георги 
Лозанов, Димитър Коруджиев, Йосиф Сърчаджиев, доц. Нели Огнянова, 
Светлана Божилова, проф. Тончо Жечев 

ОТСЪСТВАЛИ: - Иван Драганов; 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Среща с УС на БНР; 

2. Обсъждане решение на НСРТ във връзка с финансовата ревизия на 
БНР; 

3. Писмо от творческите гилдии в БНТ; 

4. Писмо от Движение "Гергьовден"; 

5. Разни. 

Начало на заседанието 10.35 ч., водено от Александър Томов -

председател на Националния съвет за радио и телевизия. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

На срещата от страна на БНР присъстваха: Александър Велев -

генерален директор, Данаил Данов - главен секретар, Здравко Запрянов 

- технически директор и членовете на УС - Иордан Василев, Борис 

Карадимчев, Димитър Паунов. 



Националният съвет за радио и телевизия изслуша обясненията на г-н 

Велев по случая, както и на техническия директор г-н Запрянов, които 

изразиха несъгласието си със заключенията на ревизора и представиха 

възражението на г-н Велев по съставения му Акт за административно 

нарушение. Членовете на Управителния съвет на БНР подкрепиха г-н 

Велев като поясниха, че всички решения са вземани от целия УС 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Във връзка с проведената тематична ревизия в българско национално 

радио на основание Заповед № 530 на Министъра на финансите г-н 

Муравей Радев и заключенията на съставения ревизионен акт, както и 

на основание чл.32 ал.1 т.10 от ЗРТ и с оглед големия обществен отзвук 

по случая, Националният съвет за радио и телевизия реши да се обърне 

към Софийска градска прокуратура, в рамките на нейните правомощия 

да вземе становище и при необходимост временно да отстрани от 

длъжност генералния директор на БНР г-н Александър Велев. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Копие на писмото от творческите гилдии в БНТ бе раздадено на 

членовете на НСРТ. Разглеждането му бе отложено за следващото 

заседание. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА" 

Копие на писмото от Движение "Гергьовден" бе раздадено на членовете 

на НСРТ. Разглеждането му бе отложено за следващото заседание. 

ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

Нямаше разисквания. 
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Край на заседанието 13.45 часа. 

Следващото заседание бе насрочено за 5 август 1999 г. от 11.00 ч. 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 49 от 02.08.1999 няма. 

Запис от заседанието, който съгласно решение на НСРТ, да се съхранява 

до 2 септември 1999 год. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: доц. Г. Лозанов: 

Д. Коруджиев: Й. Сърчаджиев: 

доц. Н. Огнянова 

проф. Т. Жечев: 

Председател на НСРТ 

Ал. Томов 

Св. Божилова: 

Секретар на НСРТ: Отсъства 

Ив. Драганов 
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