
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 5 2 

от редовно заседание, състояло се на 19.08.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, доц. Георги Лозанов, Димитър 

Коруджиев, Иван Драганов, доц. Нели Огнянова 

ОТСЪСТВАЛИ: - Александър Иванов; 

- Йосиф Сърчаджиев; 

- Светлана Божилова; 

- Проф. Тончо Жечев. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане писмото на г-жа Попова, относно предаването на 

слънчевото затъмнение от БНТ; 

2. Дискусия по получените Ревизионни актове за БНТ; 

3. Разни. 

Начало на заседанието 11.45 ч., водено от Александър Томов -

председател на Националния съвет за радио и телевизия. 



ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

След проведеното обсъждане Националният съвет за радио и телевизия 

излезе със следното становище: 

Във връзка с правни и професионални проблеми в дейността на БНР и 

БНТ и в светлината на бурния обществен дебат около тях, НСРТ за 

пореден път обсъди състоянието на двете национални медии. 

В тях през последните месеци протичат два принципно важни процеса: 

технологическото обновление на БНР и структурната реформа в БНТ. И 

двата процеса са съпътствани от остри критики и подозрения - в първия 

случай в корупция, във втория в непрофесионализъм. Те намериха пряк 

израз при БНР в ревизионния акт от 22.02.1999, а при БНТ в гафа около 

директното излъчване на слънчевото затъмнение. И в двете медии 

критиките и подозренията водят до въпроса за персонални промени. 

Засега НСРТ продължава да дава приоритет на развитието на двата 

процеса. Обсъждането на кадровите решения при БНР ще следва 

резултатите от прокурорската проверка и работата на специално 

назначената от съвета експертна комисия, а при БНТ - относителното 

завършване на реформата. 

Във връзка с последното НСРТ оценява като недостатъчни дадените от 

Лиляна Попова обяснения за гафа със затъмнението и очаква обстоен 

анализ на организационно-структурните причините, довели до него. 

Съветът очаква в този анализ да се огледат проблемите пред реформата 

в БНТ, както и да се набележат мерки за тяхното преодоляване. 



ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Членовете на Националния съвет за радио и телевизия бяха 

информирани, че в отговор от Министерство на финансите са изпратени 

ревизионните материали от проведените финансови ревизии в 

Българска национална телевизия в периода 1993-1997 год. - 4 на брой. 

Главната счетоводителка - г-жа Янева е изготвила резюме на актовете, 

което да се предостави на медиите поради интереса от тяхна страна. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

По повод изпратените в БНТ препоръки по правилниците и рецензии по 

договорите на режисьори, отговорни оператори и сценаристи, изготвени 

от Светлана Божилова и Александър Иванов, без да бъдат обсъдени от 

Съвета, НСРТ потвърди решението си цялата официална 

кореспонденция, излизаща от името на НСРТ, да минава през заседание 

- принцип, който в конкретния случай е нарушен. Тъй като последното 

заседание е проведено на 9 август, за периода до днешното заседание в 

отсъствието на Драганов, Лозанов, Жечев, Огнянова и Сърчаджиев не са 

вземани официални решения от името на Съвета, включително 

препоръки към ръководството на БНТ, правила за предизборна 

кампания или препоръки към ДКД по лицензионната процедура. 

Дадени са две пресконференции от председателя г-н Томов за делото 

срещу "Гергьовден". 

Край на заседанието 13.10 часа. 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 52 от 19.08.1999 няма: 
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Запис на заседанието не бе направен. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: 

Д. Коруджиев: 

доц. Н. Огнянова: 

проф. Т. Жечев: Отсъства 

Председател на НСРТ: Секретар на НСРТ: 

Ал. Томов 
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