
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 4 3 

от извънредно заседание, състояло се на 16.05.2001 г. 

Заседанието е свикано от и.д. председателя Александър Томов по искане на пет 

члена на НСРТ � Младен Влашки, доц. Георги Лозанов, Светлана Божилова, 

Валентина Радинска и Иван Драганов. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Валентина Радинска, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Ивайло Петров, Йосиф 

Сърчаджиев, Младен Влашки, Светлана Божилова. 

ОТСЪСТВАЛИ: � няма 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане Решението на петчленен състав на ВАС 3367 от 15 май 2001 г., с 

което се потвърждава решението на тричленен състав 2312 от 4 април 2001 г. 

за отмяна на избора на г�н Иван Бориславов за генерален директор на БНР. 

Начало на заседанието 13.15 ч., водено от Александър Томов и протоколист 

Снежана Милева. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Националният съвет за радио и телевизия, съобразявайки се с проблемите, 
свързани с легитимността на УС на БНР, произтичащи от Решението на ВАС за 
отмяна на избора на генерален директор на БНР и текста на т. 18.3 от договорите 
за възлагане на управлението на БНР, сключени с членовете на Управителния 
съвет на основание чл. 56 от Закона за радиото и телевизията "Договорът се 
прекратява предсрочно при прекратяване правомощията на генералния 
директор." и след като обсъди възможностите за възлагане на управлението на 
Българското национално радио единодушно 



РЕШ И: 
1. Възлага управлението на Българското национално радио до избора на нов 

генерален директор на Поля Станчева, като същата следва да се въздържа да 

уволнява и назначава нови работници или служители в БНР до избора на 

генерален директор. 
2. Поради установяване на несъвместимост с изискванията на ЗРТ, на основание 

чл. 61, ал. 1 и във връзка с чл. 30, ал. 2, т. 3 от Закона за радиото и 
телевизията, както и на основание на договорите за възлагане на управление 
на БНР, освобождава като член на Управителния съвет: 

Александър Христов Бръзицов 
Кирил Николаев Каменов 
Анета Огнянова Янакиева 

3. На редовното заседание на 21 май 2001 г., понеделник, да се направят 
предложения от членовете на НСРТ за кандидати за генерален директор на 
БНР и изборът да се проведе във възможно най�кратък срок. 

• Националният съвет за радио и телевизия реши да покани г�жа Поля 
Станчева на редовното си заседание на 17 май 2001 г., за уточняване 
параметрите на нейната работа и ангажиментите на БНР в предизборната 
кампания. 

Край на заседанието 16.50 часа. 
Следващо заседание насрочено за 17 май 2001 г. от 12.00 ч. 
Приложени документи към протокол № 43 от 16.05.2001 г.: 

1. Молба за свикване на извънредно заседание вх. № 18�00�08. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

2 


