
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 19 

от извънредно заседание, състояло се на 07.04.2000 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Александър Иванов, Валентина 

Радинска, доц. Георги Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, 

Ивайло Петров, Светлана Божилова. 

ОТСЪСТВАЛИ: - Йосиф Сърчаджиев; 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане на излъчения репортаж в информационната емисия "По 

света и у нас" на 3 април т.г. 

Начало на заседанието 13.30 ч., водено от Александър Томов -

председател на Националния съвет за радио и телевизия. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Националният съвет за радио и телевизия по повод инцидента с 

излъчения репортаж в емисията "По света и у нас" на 3 април т.г. 

разгледа, предоставените документи от Управителния съвет на БНТ и 

констатира, че с след едногодишната кореспонденция с УС на БНТ, 

отсъства правилник за организацията на редакционната дейност в 

направление "Новини и актуални предавания". Отсъства също така, 

съгласно чл. 62, т. 9 и 10, професионални изисквания към: водещ на 



информационни емисии, дежурен редактор и длъжностна и 

функционална характеристика на ръководител екип. Предоставените 

редакционен статут и правила за новинарската дейност по своята 

същност представляват набор от професионални изисквания и морално 

етични норми, които се отнасят за целия екип, без да уреждат правата и 

отговорностите в структурата на дирекцията 

Като не се отказва от своята отговорност и във връзка с договорите за 

възлагане на управление и чл. 67, т. 2, Националният съвет за радио и 

телевизия задължава генералния директор и УС на БНТ в срок до 20 

април т.г. да приемат и предоставят за утвърждаване в НСРТ 

документите по чл. 62, т. 2, 9 и 10, свързани с дейността на Дирекция 

"Новини и актуални предавания". Тяхната липса до момента е в 

основата на допуснатото грубо нарушение на ЗРТ в емисията "По света 

и у нас" на 3 април т.г. 

В случай, че не бъдат предоставени в срок исканите документи, НСРТ 

ще разгледа въпроса за предсрочно прекратяване на мандатите на 

генералния директор и УС на БНТ. 

При сегашното състояние в БНТ, НСРТ счита, че основната вина за 

допуснатия и осъществен инцидент следва да се понесе от директора на 

Дирекция "Новини и актуални предавания" и от ръководителя на 

направление "Новини". 

Националният съвет за радио и телевизия приема становището на УС на 

БНТ за отговорностите на всички участници в подготовката и 

създаването на информационната емисия кат счита, че основно вината 

пада върху директора на Дирекция "Новини и актуални предавания" и 

на ръководителя на направление "Новини". В тази връзка предлага на 

генералния директор на основание чл. 68, т. 5 и на УС на БНТ, съгласно 

чл. 62, т. 12 да бъдат дисциплинарно прекратени трудовите договори на 

директора на Дирекция "Новини и актуални предавания" и на 

ръководителя на направление "Новини". 



На основание чл. 17, ал. 2 и 3 и във връзка с чл. 20, ал. 1 и чл. 33, т. 9, 

Националният съвет за радио и телевизия 

реши: 

да наложи имуществена санкция на Българска национална телевизия в 

размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лева. 

Край на заседанието 15.20 часа. 

Приложени документи към протокол № 19 от 07.04.2000 год.: 

1. Документацията, изпратена от УС на БНТ по случая. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов В. Радинска: 

Ив. Петров: 1(Л^С*^}и^ Й. Сърчаджиев: Отсъства 

Св. Божилова: 

Ал. Томов 

3 


