
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 4 6 

от редовно заседание, състояло се на 23.05.2001 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Валентина Радинска, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев. Иван Драганов, Ивайло Петров, Младен 

Влашки, Светлана Божилова. 

ОТСЪСТВАЛИ: & Йосиф Сърчаджиев. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Събеседване с одобрените кандидати за генерален директор на БНР: 

• проф. Веселин Димитров; 

• Александър Андреев; 

• Поля Станчева. 

Начало на заседанието 10.15 ч., водено от Александър Томов и протоколист 

Снежана Милева. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Събеседването с одобрените кандидати за поста генерален директор на 
Българско национално радио се водеше от доц. Георги Лозанов. Той поясни, 
че от кандидатите няма да се иска излагане на концепции и идеи, а по&скоро 
свободен разговор за ситуацията в БНР в момента, възможности за 
реализация на Антикризисната програма на НСРТ за срок от 6 месеца, 
състоянието на програмите и кадровия състав на БНР. 

• Проф. Веселин Димитров смята, че най&тежкото наследство в БНР, е че 
няма качествена програма, няма общ стил и стратегия. Програмната 
структура на "Хоризонт" е прекрасна, но не се спазва. Програмният съвет 
трябва да е действащ орган и да прави програма, а не да гледа идеи. 
Кадровата линия е сложна и е необходимо да се направи правилна 
преценка. В заключение той каза, че не желае да бъде избран за генерален 
директор, но е готов да помага по отношение на програмната част на 
бъдещия генерален директор на БНР. 

Забележка: г&н Петров напусна заседанието поради неотложен ангажимент. 



• Александър Андреев не се яви. 

• Поля Станчева смята, че трябва да се разбере генезиса и динамиката на 
конфликта, да се направи цялостна оценка на кадровия потенциал. Във 
връзка с решението на ВАС, с което УС на БНР е обявен за 
незаконосъобразен, а неговите действия нищожни се налагат юридически 
консултации относно законосъобразността на сключените от УС трудови 
договори и възможностите за поетапно възстановяване на уволнените. 
Трябва да се направи и финансова рекапитулация до момента, за да може 
да се направи правилна преценка относно технологичното обновление и 
завършването на ремонта в радиото. Държи в Програмния съвет да влязат 
авторитетни медийни експерти. Александър Бръзицов е придал ново 
музикално звучене на радиото и тя одобрява идеята за единна музикална 
линия на програмите. В работата си тя ще разчита на експертните оценки 
на органите на управление, определени в Антикризисната програма. 

Край на заседанието 12.30 часа. 

Следващо заседание насрочено за: 

• 28 май 2001 г. от 11.00 ч. с дневен ред: 
1. Избор на генерален директор на БН Р; 
2. Разни. 

Приложени документи към протокол № 46 от 23.05.2001 г.: 
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