
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 4 7 

от извънредно заседание, състояло се на 22.07.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Иванов, Александър Томов, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, доц. Нели Огнянова, Светлана Божилова, 

проф. Тончо Жечев 

ОТСЪСТВАЛИ: - Иван Драганов 

- Йосиф Сърчаджиев 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане ревизионния акт на БНР; 

2. Обсъждане документите за лицензиране на: 

Канал 1; 

Сателитен канал "България". 

Начало на заседанието 11.00 ч., ръководено от председателя на 

Националния съвет за радио и телевизия г-н Александър Томов. 



ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

НСРТ не е променял позицията си към ревизионния акт от заседанието, 

на което беше докладвано, че е пристигнал: Съветът е работодател, 

проявява интерес и следи обстановката в БНР, но Съветът не е съставен 

от експерти във финансовата сфера и за да даде ход на ревизионния акт, 

следва да има ясно заключение на акта. В тази връзка Националният 

съвет за радио и телевизия реши да бъде изпратено писмо до г-н 

Муравей Радев - Министър на финансите относно негова заповед № 

530/11.12.1998г., в което се казва: 

"На основание цитираната Ваша заповед главния финансов 

експерт Дойчин Николов Станчев при Главно управление "Държавен 

финансов контрол" при Министерството на финансите е извършил 

тематична финансова ревизия на разходите за капитални вложения на 

Българско национално радио за 1998г. Тази ревизия обхвана проверка 

по два сключени договора от Българско национално радио: 

А/ за реконструкция и модернизация на производствената сграда 

на БНР в гр.София; 

Б/ за изграждане на автоматизирана система за радиопроизводство 

"Далет". 

В резултат от проведената ревизия и на основание чл.21 от Закона 

за държавен финансов контрол е съставен Ревизионен акт. 

В заключението, което се явява неразделна част от акта, главният 

финансов експерт Дойчин Николов Станчев предлага на ревизионния 

акт да бъде даден по-нататъшен ход съгласно Закона за държавен 

финансов контрол. 

С оглед разпоредбата на параграф 9 от Закона за държавния 

финансов контрол и посочения в нея шестмесечен давностен срок, 
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изтичащ на 18.08.1999г., моля да ни уведомите дали на цитирания 

ревизионен акт ще бъде даден по-нататъшен ход. 

Вашето бързо решение по поставения въпрос ще помогне на 

Националния съвет за радио и телевизия да вземе правилно и 

законосъобразно решение. Необходимостта от него се допълва както от 

нашите законови задължения, така и от големия обществен отзвук по 

случая." 

След получаване на заключителните документи по ревизионния акт на 

БНР от Министерство на финансите, НСРТ ще ги разгледа и ще вземе 

решение според правомощията си. 

Във връзка с поканата от г-н Райчевски, председател на Комисията по 

културата и медиите при Народното събрание, г-н Томов упълномощи 

доц. Огнянова да го представлява на тяхното заседание. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Националният съвет за радио и телевизия след като се запозна и обсъди, 

получените актуализирани програмни документи на Канал 1 и 

сателитен канал "България" и след като изслуша докладчиците - г-жа 

Божилова за Канал 1, проф. Жечев и доц. Лозанов за сателитен канал 

"България", прецени, че може да се даде ход на процедурата за 

лицензиране. НСРТ направи препоръки, с които ръководството на БНТ 

да се съобрази в бъдещата си програмна дейност в работен порядък. 
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Решение на НСРТ 

от 22 юли 1999 година 

На своето извънредно заседание от 22 юли 1999 година НСРТ 

разгледа новия пакет програмни документи на Канал 1 и Сателитна 

програма "България" и реши, че те отговарят на основните изисквания 

за лицензиране на БНТ като национален обществен оператор след 

съобразяване със следните препоръки: 

Към Канал 1: 

1. Увеличаване заложения обем (3,1%) на коментарно-аналитичните 

предавания и журналистическите разследвания и предвиждане на 

дискусионни линии и активна обратна връзка със зрителската 

аудитория. 

2. Разработване програмни идеи за младежки предавания, отчитащи 

различните нагласите в тази група. 

3. Извеждане в програмната концепция на специализирани предавания 

за българска култура. 

4. Залагане на критерии за селекция на филмовата програма, които да 

отговарят на функциите на БНТ като обществен оператор и да се 

съобразени с изисквания процент европейска продукция, съгласно 

ЗРТ и Европейската конвенция за трансгранична телевизия. 

5. Определяне на мястото на програмите на регионалните центрове в 

националните програми на БНТ. 

Към Сателитна програма "България": 

Уваличаване в десетгодишна перспектива на обема 

собствена продукция в тематичните области: 

политика 

икономика 

социален живот 
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балканската история и сътрудничество. 

НСРТ взе решение да поиска за сведение програмните 

концепции на новосъздадените продуцентски 

направления, които конкретизират концептуалната 

рамка. 

Г-жа Божилова предложи да бъдат изискани от БНТ концепциите на 

продуцентските направления, които са основната база за провеждане на 

конкурси за програми. НСРТ прие за сведение да бъдат поискани тези 

концепции. 

Следващото заседание бе насрочено за 26 юли 1999 г. от 11.00 ч. 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 47 от 22.07.1999 няма. 

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

до 22 август 1999 год. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 
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проф. Т. Жечев: 

Председател на НСРТ 

4 

Ал. Томов 

( Секретар на НСРТ: Отсъства 

Ив. Драганов 
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