
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 39 

от редовно заседание, проведено на 8 юни 1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Иванов, Александър Томов, Димитър Коруджиев, 

Иво Драганов, Светлана Божилова, проф. Тончо Жечев 

ОТСЪСТВАЛИ: доц. Георги Лозанов, доц. Нели Огнянова 

Заседанието бе открито в 14.10 ч. и ръководено от Александър 

Томов 2 председател на Националния съвет за радио и телевизия. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Разглеждане на документите за конкурс 2 мониторинг. 

Докл.: доц. Г. Лозанов 

Св. Божилова 

2. Типология за програмната част на лицензията. 
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Докл.: Св. Божилова 

3. Програмната концепция на сателитен канал "България". 

Докл.: проф. Т. Жечев 

Св. Божилова 

4. Програмна концепция на Канал 1. 

Докл.: Св. Божилова 

5. Проект за становище по проекта за Закон за достъп до 

обществената информация. 

6. Решение по писмо от Конституционния съд. 

7. Разни (към протокола се прилага справка за писма, 

получени в НСРТ за периода 26 май 2 8 юни 1999 г.). 

* * * 

СВЕТЛАНА БОЖИЛОВА: Предлагам преди да преминем към 

дневния ред да ви помоля за следващия път всеки да даде 

предложение за плурализма в информационната политика. 

ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Има извънредна точка в 

дневния ред. В телевизията има проблеми. В стачна готовност са. 

Има изпратени покани до всеки един от нас за Общо събрание на 

служителите в БНТ, което ще се проведе днес от 17.00 ч. по 

проблеми, свързани със структурната реформа, съкращенията и 

едностранното прекратяване на Колективния трудов договор от 

страна на ръководството. В петък говорих с Лили Попова. Тя няма 

да присъства на това събрание. Според нея по2добре би било и 

НСРТ да не взима страна защото това е трудово2правен спор. Но аз 



смятам, че НСРТ е самостоятелн орган и всеки трябва да каже 

какво мисли по тези въпроси. 

СВЕТЛАНА БОЖИЛОВА: Вие, г2н Томов, не я ли посъветвахте 

да влезе в диалогов режим. 

ПРЕДС. АЛ. ТОМОВ: Лили Попова е упълномощила Христо 

Тотев да се среща с представители на синдикатите в БНТ всяка 

седмица. Обясни, че това е прекратяване на трудов договор и 

въпросът не е в прерогативите на НСРТ. 

СВЕТЛАНА БОЖИЛОВА: Смятам, че синдикатите в БНТ са 

имали сложна роля. Те не са против структурната реформа, но тя 

става без да има прозрачност. Ако трябва да се проведе разговор с 

Лили Попова, да се разговаря и със синдикатите. Трябва да се 

намери мотивация за тази реформа. Пред обществото няма 

прозрачност, а това са пари на данъкоплатците. 

Ние носим отговорността за дейността и програмната 

политика и всичко, което се случва в БНР и БНТ, защото ние сме 

работодатели по смисъла на закона и представляваме интересите 

на зрители и слушатели. 

Проф. ТОНЧО ЖЕЧЕВ: Ние избираме генералния директор за 

да управлява. 

СВЕТЛАНА БОЖИЛОВА: След като стана конфликт до такава 

степен в управлението, след като се извършва реформа без да има 

ясни стандарти и принципи и ние мълчим 2 какво става. 

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Когато обсъждахме кандидатурите на 

кандидатите за генерални директори в нейната концепция 

(Л.Попова) тези неща ги нямаше. В разговорите, които проведохме 

стана въпрос, че тя ще ги представи допълнително. Аз поне до ден 



днешен не съм ги видял. Но така или иначе това е факт. За 

структурната реформа трябват етапи, срокове, численост на 

персонала и т.н. Освен това ние можем да бъдем посредници в 

един диалог между тях. 

ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Ние нямаме много време. Има 

нещо разумно в предложението на Сашо Иванов ние да се опитаме 

да бъдем посредници в някакъв диалог. 

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Но не на всяка цена, защото ние 

нямаме правата по договора. 

ЙОСИФ СЪРЧАДЖИЕВ: Никъде в нашите правомощия не 

съществуват задължения или права ние да влизаме в диалог със 

синдикатите на радиото и телевизията. Единствено управителните 

съвети и генералните директори могат да контактуват с тях. Нашата 

единствена намеса може да бъде добрата дума към нея, тя да 

влезе в диалог. Смятам, че не ни е мястото на тези събрания. Ние 

можем само да изслушаме едната и другата страна. Да си кажем 

нашето мнение. 

СВЕТЛАНА БОЖИЛОВА: Къде бяхме ние, когато структурната 

реформа беше модул от оценяване на концепциите и не само, че 

беше модул и не само, че този модул не съществуваше, но дори в 

момента не сме уведомени, че такава реформа е тръгнала и какви 

са критериите, по които е станала. Все пак тя съществува в този 

мениджърски договор. И ако днес някой не отиде там да слуша, без 

да взима отношение 2 утре в медиите не Лили Попова, а ние ще 

бъдем в доста неприятна ситуация. Не става въпрос за говорене и 

взимане на страна. 
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ИВО ДРАГАНОВ: Искам да кажа неща, които се извън нас, но 

може би е хубаво колегите да ги знаят. Действително Гранитски 

подписа един много тежък колективен трудов договор в деня на 

неговата оставка. След това Токаджиев под давление на стачките, 

които се вдигаха постфактум през февруари 1997 г. направи всички 

на безсрочни трудови договори.Това беше прелюдията преди да ни 

изберат за НСРТ. Проф. Жечев тогава беше в програмния съвет. 

През цялата минала година 2 нарочно припомням това 2 имахме 

диалог с Попйорданов, в който настоявахме да бъдат приети както в 

БНР, така и в БНТ 2 редакционните права и задължения на 

журналистите. Отговаряше ни се няколко пъти с официално писмо, 

че това не може да стане защото колективният трудов договор не 

допуска един такъв казус. 

Ако формирам до тук нещата възниква един спор по 

колективния трудов договор, който едностранно е денонсиран от 

Лили Попова и не мога да кажа права ли е или не 2 само казвам как 

стоят нещата. 

Второто е трудово2правният спор, който възниква на базата на 

това денонсиране и на съкращенията където мисля, че нямаме 

много какво да кажем. 

Колеги, има един алгоритъм за правене на реформа и той не 

може да бъде самобитен. Той е един и същ при всички телевизии 

навсякъде (Светла може да ме коригира, защото не съм сигурен 

дали говоря съвсем точно): прави се програмна концепция, на чиято 

основа се прави програмна схема; вкарват се предаванията; 

успоредно би трябвало вече да излязат лицензирани телевизии 

(това като едно пожелание) и тогава незаетите хора отпадат от 



телевизията, а незаети хора в телевизията има много. Разбира се 

там проблемът по отношение на качеството винаги ще бъде 

субективен, но колкото и субективен да е той трябва да отговаря на 

едно единствено изискване 2 всички, които работят в телевизията, 

но и всички, които не работят в телевизията, а имат качества 2 да 

бъдат равнопоставени пред този правилник за да могат да 

кандидатстват, да правят свои предавания, да се конкурират и 

оттам да се стимулира някакво качество. За съжаление такова нещо 

аз не мога да видя. В тази общо взето неуредена и 

нерегламентирана област, но тя е регламентирана от 

професионални презумции 2 ако мога така да ги нарека 2 нашият 

съвет според мен има някаква роля. От друга страна неводенето на 

диалог на един генерален директор с колектива не се толерира 

никъде. Бях в Съвета за развитие на Асен Агов, когато шефът на 

Фондация "Томсън" три пъти го посъветва (има ги препоръките), че 

е нормално генералният директор да беседва един или два пъти 

месечно със своя колектив. И това да не става по мониторната 

система, а да става в пряк диалог. Тогава също се правеха реформи 

и то много тежки. В телевизията бяха 5800 души. Асен Агов я 

редуцира на 3000 души. Създаде и продуцентско начало и т.н. 

Когато отсъства този диалог ще произлезе искра и той няма да бъде 

добър. Дори и в един такъв трудово2правен спор. Тъй като всички 

ние знаехме какво я чака Лили Попова 2 на диалозите много хора, и 

аз включително й предложихме и консултации от чужбина. Ако 

трябва да посредничим да дойдат тези хора. Защото когато дойде 

един човек с авторитет от Европа и каже какъв е пътят 2 е някакси 

по2авторитетно отколкото тя да го каже. Ще има и някаква по2
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странична подкрепа. Това не е направено и в тази посока усещам 

някаква недостатъчност в наше лице. От друга страна аз се 

чувствам неловко 2 никой не ни е искал съвет. Напротив 2 лично 

мен тогава г2жа Попова ме прекъсна. След това четох в един 

вестник, че г2жа Попова заявила, че повечето от членовете на НСРТ 

биха били прекрасни програмни директори, но тя не би ги взела и 

т.н. Действително аз не знам какво да правя за себе си 2 само 

очертах тези точки. Смятам, че тя започва по неясни правила. 

ЙОСИФ СЪРЧАДЖИЕВ: Дали в Управителния съвет няма 

някакви правила, които ние не знаем. 

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Нищо нямат. 

ИВО ДРАГАНОВ: Дълбоко се съмнявам в компетентността на 

управителния съвет. 

ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Колеги, дали ние можем да 

излезем пред пресата и пред телевизията с едно становище. Да 

кажем, че можем да предложим нашите услуги за един диалог ако 

има конфликт. 

ИВО ДРАГАНОВ: Бих предложил работно решение. Човек от 

нас наистина да присъства на събранието, но г2н Томов да поиска 

среща с Лили Попова. Да отиде в нейния кабинет. Той е 

председател, той представлява съвета. В един спокоен, разумен 

тон да се види по тези параметри какво се прави. Мисля, че това е 

едно работно решение, което ще балансира в момента нещата. 

Проф. ТОНЧО ЖЕЧЕВ: Да й се предаде тревогата на НСРТ. 

Да се види с какво можем да помогнем. Как да стане. Трябва да са 

се отиде към диалог. 
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ЙОСИФ СЪРЧАДЖИЕВ: Доколкото разбирам, нейният 

проблем е този колективен трудов договор, който е сключен с 

Гранитски. 

ИВО ДРАГАНОВ: Проблемът е много тежък. Той ще е проблем 

на всеки генерален директор. Затова и не я укорявам. Не искам да 

кажа, че тя трябва да го толерира. Напротив иначе тя би била 

заложник. Въпросът е как да станат тези неща по един цивилизован 

начин. Предстои да излязат национални телевизии. В диалог с нас 

можем да кажем това, че ще има пазар на труда. В моите очи този 

пазар ще бъде април следващата година. Ако бяха съвпаднали 

нещата ситуацията щеше да бъде без сътресения. Мисля, че това, 

което ви предложих е едно работно решение. На следващото 

заседание в четвъртък да видим по2нататък какво можем да правим. 

ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Колеги, аз ви предадох 

разговора с Лили Попова. Казах й че синдикатати са били тук и са 

поставили условия. Тя отговори, че според нея НСРТ не би 

трябвало да взима отношение. Мисля, че отново ще ми отговори 

така. 

ИВО ДРАГАНОВ: Това е дипломатическа мисия. Отивайки при 

нея ще видят и синдикатите. 

ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Трябва да решим дали някой 

от нас ще присъства на това събрание. 

СВЕТЛАНА БОЖИЛОВА: Искам да ви предложа нещо. Нека да 

поискаме от г2жа Попова програмна концепция, програмен проект и 

намерения за структурна реформа. Не може това да става без 

знание на НСРТ. 
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ДИМИТЪР КОРУДЖИЕВ: Мисля, че точно в този момент не 

бива да й усложняваме работата. 

СВЕТЛАНА БОЖИЛОВА: Но това е по силата на 

мениджърския договор. 

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Няма такова нещо. 

ИВО ДРАГАНОВ: Бих искал да се предаде на Лили Попова, че 

тя можеше в едно писмо да каже, че денонсира колективния трудов 

договор защото той пречи да се приложи член от Закона за радиото 

и телевизията и този трудов договор противоречи на Закона за 

радиото и телевизията. Но дори и това не е направено. Става 

въпрос за дипломатичност. Става въпрос и за технически много 

добре подготвени кадри 2 някои способни, други по2малко способни, 

трети с рутина и т.н., но те също биха могли да си намерят работа в 

процеса на лицензирането. Ние ще лицензираме 200 кабелни 

телевизии и 30 ефирни. Няма да остане незает човек. 

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Лошото е, че това няма да е утре. 

ДИМИТЪР КОРУДЖИЕВ: Какво искат тези хора? 

ИВО ДРАГАНОВ: Искат прозрачност. 

СВЕТЛАНА БОЖИЛОВА: Искат правилник за организация и 

управление на дейността където да е заложено продуцентското 

начало, защото тя говори, че назначава продуценти, а правилникът 

за вътрешния ред няма нито такава длъжностна характеристика, 

нито такава структура на организация и управление. Искат 

критерии, по които да са избрани тези ръководители на 

направления. Питат има ли концепции и нов програмен проект, въз 

основа на който се правят тези съкращения. И вместо мълчейки 

ние да не им помагаме аз съм за това да намерим дипломатична 
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форма за съдействие защото нещата са много тежки. Във всяка 

обществена медия най2важният орган е програмният съвет, който е 

на широка обществена основа. 

ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Току що говорих с Лили 

Попова и й казах, че отивам от името на целия съвет. 

Проф. ТОНЧО ЖЕЧЕВ: Трябва да се каже на Управителния 

съвет в БНТ, че НСРТ е много разтревожен от обстановката, която 

се е създала. Има опасност този трудово2правен спор да прерасне в 

политически. При обстановката и в страната, и около страната не 

бива да се създава конфронтация. Всички ние имаме желание да 

помогнем колкото може по2безболезнено да се реши този спор. 

Трябва да й се каже, че тя сбърка с това, че вече три месеца не е 

дала проекта за програмна концепция и програмна схема. 

ИВО ДРАГАНОВ: И функцията е структурната реформа. 

СВЕТЛАНА БОЖИЛОВА: А не обратното. 

Проф. ТОНЧО ЖЕЧЕВ: Ако всичко това беше изложено тя 

можеше да се обоснове. 

ЙОСИФ СЪРЧАДЖИЕВ: Трябва да се подчертае, че този 

колективен договор жестоко обвързва и ние също бихме искали той 

да бъде прекратен защото пречи да се прилага Закона за радиото и 

телевизията. 

ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Основното е програмна 

концепция и програмна схема и структурната реформа. Тезата е как 

може по2безболезнено да се излезе от ситуацията. 

ИВО ДРАГАНОВ: Миналата година не изпълниха член от 

закона защото този договор пречи. 
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СВЕТЛАНА БОЖИЛОВА: Трябва да има правилник за 

организацията и дейността, съобразен с продуцентското начало; 

длъжностни характеристики и редакционен статут. 

ИВО ДРАГАНОВ: Управителният съвет трябва да приеме 

правилник и да ни изпрати протокол за неговото утвърждаване. 

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Според мен редно е г2н Томов да 

присъства на събранието на синдикактите, тъй като той е издигнат 

от синдикатите. Той няма да взима отношение. Не е редно да 

получаваме информацията от пресата. 

ДИМИТЪР КОРУДЖИЕВ: Кое гарантира ако УС бързо направи 

всички тези неща, че синдикатите няма да продължат. Те въобще не 

се интересуват от тези неща. Интересуват се от съкращенията. 

СВЕТЛАНА БОЖИЛОВА: Ние не трябва да подценяваме 

качествата на хората, на които животът им е преминал там. При моя 

разговор с тях те бяха категорични, че са готови и на 2/3 

съкращения стига да има професионални критерии и ясна 

мотивация за това. 

ИВО ДРАГАНОВ: Предлагам заедно с Александър Томов да 

отидат и Светлана Божилова и Александър Иванов и преди 

събранието да се срещнат с представителите на синдикатите. 

ПРЕДС. АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ: Кой ще представлява съвета. 

СВЕТЛАНА БОЖИЛОВА: Никой няма да представлява съвета. 

Проф. ТОНЧО ЖЕЧЕВ: Няма нужда от представителство. 

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ: Представителство няма. Ние докато 

не съберем информация не можем да вземем решение. Мога да ви 

предложа работно решение. Аз съм съгласен да отида в 

телевизията, да присъствам на среща с Лили Попова и на среща с 
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представители на синдикататие. Но не съм съгласен да отида на 

събранието като слушател и наблюдател. За мен участието в едно 

събрание на синдикатати е взимане страна преди да имаме 

информация. Но е хубаво да ги изслушаме, да проведем диалог, да 

съберем информация и да видим какви мерки трябва да вземем 

според нашите правомощия. 

ИВО ДРАГАНОВ: При разговора с Лили Попова й кажете, че 

всяка програмна концепция има два вида телевизия: едната е 

телевизия, която произвежда и другата, която купува. Да заложи в 

програмната концепция формулата "обществена телевизия с 

насоченост към външните продуценти" 2 и заради това се налага 

реформата. 

Край на заседанието: 15.40 ч. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Списък на писма, получени в НСРТ от 

26.05.1999 г. до 8.06.1999 г. 

2. Предложение за становище на НСРТ във 

връзка с наблюдение на програмите на 

кабелни телевизии. 
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Р Е Ш Е Н И Е : 

1. Представители на Националния съвет за радио и 

телевизия (Александър Томов, Светлана Божилова 

Александър Иванов) да проведат срещи на 

8.06.1999 г. с генералния директор на БНТ и 

представители на синдикатати в БНТ в сградата на 

БНТ. 

2. На срещата с генералния директор на БНТ да бъдат 

поставени въпросите за изработване (от страна на 

БНТ) на програмна концепция, програмна схема, 

правилник за организацията и управлението на 

БНТ, в който да е заложено и продуцентското 

начало. 

3. Представителите на НСРТ на следващото 

заседание да информират останалите членове на 

съвета за проведените разговори. 
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4. Следващото заседание на НСРТ ще се проведе на 

10.06.1999 г., 14.00ч. 

Александър Томов 

Председател 

> л 

Иво Драганов ч^Ш 

Секретар 

Ч л е н о в е : 

Александър Иванов 

Доц. Георги Лозанов .. frTT2^. 

Димитър Коруджиев 

Йосиф Сърчаджиев 

Доц. Нели Огнянова 

Светлана Божилова 

Проф. Тончо Жечев /Д/Т 


