
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 16 

от редовно заседание, състояло се на 26.02.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Иванов, Александър Томов, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Йосиф Сърчаджиев, доц. 

Нели Огнянова, Светлана Божилова, проф. Тончо Жечев 

ОТСЪСТВАЛИ: - няма 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Среща с Лиляна Попова; 

2. Доклад от г-н Томов за проведената среща с представители на 

Агенция по приватизацията; 

3. Разни. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Г-жа Попова представи на членовете на НСРТ някои от приоритетните 

етапи на предстоящата реформа в БНТ, обвързани с конкретни срокове 



и предложение за състава на УС на БНТ. (Документът е приложен към 

протокола.) 

Нямаше никакви забележки по отношение предложения състав за УС и 

той бе принципно приет от НСРТ. 

Членовете на НСРТ направиха препоръки за бъдещата работа на г-жа 

Попова. 

Г-н Иванов пое ангажимент да изготви проект за договор, във връзка с 

изпълнението на чл. 56 от ЗРТ, който да бъде обсъден на следващото 

заседание - понеделник, 1 март. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Г-н Томов информира членовете на НСРТ за срещата си с 

представители на Агенцията по приватизиция. Видеокасетата, 

предоставена от тях, е предадена за мнение на г-жа Илинчева. 

ПО ТОЧКА "ТРЕТА": 

Г-н Томов напусна заседанието във връзка с неотложен ангажимент. 

Членовете на НСРТ се запознаха с писмо от Виржиния Велчева, 

Началник на Кабинета на Председателя на Народното събрание, 

получено в отговор на запитване от страна на Съвета. Мнението, 

изразено от отдел "Правна и законодателна дейност" при НС, е че с 

всеки нов избор на генерален директор на БНТ, започва да тече нов 

тригодишен мандат. 

Г-н Иванов бе категоричен, че НСРТ е колективен орган и не одобрява 

практиката да се пишат писма до различни институции от името на 

Съвета, без да са обсъждани предварително. Според него по въпроса за 
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мандата на генералния директор, НСРТ е взел решение при обявяването 

на конкурса и няма никаква основателна причина да го променя.* 

След проведената дискусия НСРТ се обедини около становище, че ако 

НС предостави автентично тълкуване , НСРТ ще се съобрази с него. 

* Темата за мандата на бъдещия генерален директор на БНТ е 

дискутирана извън дневния ред на едно от предишните заседания, на 

което доц. Огнянова пое ангажимент да направи допълнителни 

консултации. На следващите си заседания НСРТ не е дискутирал нито е 

гласувал или взимал решение по този въпрос. 

Следващото заседание бе насрочено за 1 март 1999 г. от 10.00 ч. 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 16 от 26.02.1999: 

1. Писмо с вх. № 156/26.02.1999 год. от Лиляна Попова; 

2. Писмо с вх. № 154/25.02.1999 год от Виржиния Велчева, Началник 

на Кабинета на Председателя на Народното събрание. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

Ал. Иванов: доц. Г. Лозанов: 

И. Сърчаджиев: 
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Ал. Томов Ив. Драганов 

Изготвил протокола: 

Снежана Милева 


