
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 4 8 

от редовно заседание, състояло се на 26.07.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Иванов, Александър Томов, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, Йосиф Сърчаджиев, Светлана Божилова, 

проф. Тончо Жечев 

ОТСЪСТВАЛИ: - Иван Драганов; 

- доц. Нели Огнянова 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Дискусия по повод ревизионния акт на БНР; 

2. Обсъждане на документите на БНТ, изисквани от чл. 62 на ЗРТ; 

3. Обсъждане актове за констатирани административни нарушения на 

ЗРТ от радио- и телевизионни оператори; 

4. Писмо от СБЖ; 

5. Писма от Лъчезар Тошев; 

6. Разни. 



Начало на заседанието 11.10 ч., водено от Александър Томов -

председател на Националния съвет за радио и телевизия. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Г-н Томов информира членовете на НСРТ, че се е срещнал с Министъра 

на финансите и екипа, който е извършил ревизията в БНР. В тази връзка 

е поканил за разискванията по първа точка от дневния ред Дойчин 

Станчев и Цветан Цветков - ревизори от "Държавен и финансов 

контрол" при Министерство на финансите. 

Дойчин Станчев даде разяснения и отговори на въпроси по ревизионния 

акт на БНР, който е изготвен по законосъобразност и по-конкретно за 

констатираните от него нарушения по разходване на средства за 

капитално строителство. Сключен е договор при положение, че БНР не 

разполага с необходимите средства за обезпечаването му - нарушен е 

чл. 36 от Закона за устройство на държавния бюджет. Конкурсът е 

проведен по една глава от закона, по която само ограничен кръг от 

фирми могат да участват в него. От избраните пет фирми, три нямат 

никакъв опит в строителството на радио обекти, а това е едно от 

условията на конкурса. Нито една от фирмите не е спазила конкурсните 

условия, които са били обявени предварително. Нито една от фирмите 

не е представила идеен проект. Вещо лице, след прегледа на 

конкурсните документи, установило, че не могат да се съставят оферти, 

защото липсва проект. Веднага след сключване на договорите БНР е 

превело авансово на двете фирми по 650 млн. лева. Г-н Велев казал, че е 

усвоен единият от тях, който е за автоматизираното производство. 

Другият няма никакво усвояване за повече от седем месеца. 
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Цветан Цветков обясни, че акта е предоставен в НСРТ с единствена цел 

Съветът да знае какво става в БНР, тъй като тогава не са познавали 

нормативната уредба на НСРТ. Указанията по техния закон са повече 

пожелателни отколкото императивни. Затова при ревизии с национално 

значение се практикува, реализацията да се извършва от висшестояща 

организация, но НСРТ няма такива правомощия. Министерство на 

финансите е имало нужда да направи още няколко проверки и да 

детайлизира нещата, което е отнело време, но още утре ще бъдат 

подготвени двата акта за констатираните административни нарушения, 

след което ще бъдат предадени на НСРТ. Глобата по актовете е 

символична и няма ефект за възстановяване на средствата. След като 

комплектоваме цялата преписка ще я предадем в прокуратурата. 

Дойчин Станчев допълни, че по закон не могат да търсят имуществени 

вреди от пропуснати ползи, но въпросът е как действа екипът на БНР, 

как работи с парите на държавата. Екипът на радиото е много слаб и 

могат ли тези хора да управляват радиото и финансовите му дела при 22 

милиарда бюджет годишно? Тази ревизионна преписка доказва това. 

В радиото е много силна варненската връзка и там нещата не са много 

чисти, но това е друг въпрос. 

НСРТ възложи на г-н Иванов да проучи и обмисли възможните 

варианти в конкретния случай, включително за освобождаване на 

генералния директор на БНР - Александър Велев и на следващото 

заседание, което ще се проведе на 2 август, понеделник, с гласуване ще 

бъде взето решение на Съвета. 
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ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Г-жа Божилова предложи проверката по изпълнение на чл. 62 от ЗРТ да 

бъде направена, както в радиото, на място в БНТ и да им се дадат 

препоръки. 

НСРТ реши г-жа Божилова и г-н Иванов да извършат проверката по 

изискваната от чл. 62 на ЗРТ, документация в БНТ. 

Г-жа Божилова обърна внимание, че все още не е получен отговор и 

обяснение по случая с "Европейски месец на културата - Пловдив 99", 

където нещата са много сериозни. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Бе прочетена докладна записка от Борислав Шабански относно 

постъпилите в НСРТ 54 броя заявления от ДКД за издаване на лицензия 

за радио- и телевизионна дейност. 

Доц. Лозанов бе освободен от заседанието поради сериозен ангажимент, 

по негова молба. 

На заседанието не бяха представени изготвени актове, с които НСРТ да 

се запознае. 

Обсъждането на актове за констатирани нарушения от експертите на 

мониторинга за налагане на административна санкция, бе отложено. 

Националният съвет за радио и телевизия реши юридическата работа по 

актовете за установяване на административни нарушения да бъде 

разпределена между всички назначени юристи. 

Всеки четвъртък на работните срещи с експертите, когато докладват 

констатираните нарушения, всяко нарушение се възлага на съответен 
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юрист, който поема ангажимента за правната страна и придвижването 

на преписката. Така ще бъде ясно кой юрист с кой експерт, от кога и по 

кое нарушение е поел ангажимент. Срещу всяко констатирано 

нарушение ще фигурира името на един експерт и един юрист, които 

поемат ангажимента в рамките на правомощията на НСРТ, за 

придвижването на процедурата по налагане на административни 

санкции. 

Съветът реши г-н Иванов да ръководи работата на Петър Ванев и Лилия 

Стоева, а доц. Огнянова да ръководи работата на Петя Захариева и 

Мария Тодорова. 

Против и въздържали се нямаше. 

ПО ТОЧКА "ЧЕТВЪРТА" 

Писмото от Съюза на българските журналисти, подписано от 

председателя Ангелов, бе предадено на г-жа Божилова за изготвяне на 

отговор. 

ПО ТОЧКА "ПЕТА": 

Писмата от г-н Лъчезар Тошев, народен представител във връзка с 

оплаквания на журналисти от радиоцентъра в гр. Свищов бяха 

предадени на г-н Коруджиев за проверка. 

ПО ТОЧКА "ШЕСТА": 

Нямаше разисквания. 

Край на заседанието 12.45 часа. 
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Следващото заседание бе насрочено за 2 август 1999 г. от 11.00 ч. 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 48 от 26.07.1999 няма. 

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

до 26 август 1999 год. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: доц. Г. Лозанов: 

Д. Коруджиев: Й. Сърчаджиев: 

доц. Н. Огнянова: Отсъства 

проф. Т. Жечев 

Председател на НСРТ: 

Св. Божилова: 

Секретар на НСРТ: Отсъства 

Ал. Томов Ив. Драганов 
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