
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№47 

от редовно заседание, състояло се на 28.05.2001 г. 

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. Избор на генерален директор на БНР; 

2. Разни. 

Начало на заседанието 11.15 ч., водено от Александър Томов и протоколист 

Снежана Милева. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

След проведеното обсъждане и като взе предвид, че Поля Станчева: 

• отговаря на условията за генерален директор, предвидени в чл. 66 във 
връзка с чл. 25 и 26 от Закона за радиото и телевизията; 

• застъпва професионална позиция за развитието на Българско национално 
радио като обществена медиа, защитена при проведеното събеседване; 

• приема Антикризисната програма на НСРТ за Българското национално 
радио 

и на основание чл. 32, ал. 11 т. 2 от Закона за радиото и телевизията, 
Националният съвет за радио и телевизия 



реши: 

1. Избира Поля Николова Станчева за генерален директор на Българското 
Национално радио. 

2. На основание чл. 16 от Закона за административното производство 
допуска предварително изпълнение на решението за избор на генерален 
директор на Българското национално радио. 

3. Предлага на избрания генерален директор с оглед решаването на 
възникнали и бъдещи съдебни спорове по повод извършени уволниния да 
проведе разговори с цел преодоляване на конфликтите по извънсъдебен 
път и предотвратяване изплащането на съдебни разноски и обезщетения от 
бюджета на Българско национално радио. 

4. Предлага на избрания генерален директор програмното моделиране на 
Българското национално радио да се възложи на проф. Веселин Димитров. 

5. Предлага на избрания генерален директор да проведе разговори с 
кандидати за членове на нов Управителен съвет. Всеки един от тях следва 
да отговаря за конкретни дейности и да изготви своя концепция за 
развитието на тези дейности в Българското национално радио. За 
изпълнение на правомощията си по чл. 32, ал. 1, т. 3 от ЗРТ, Националният 
съвет за радио и телевизия ще разглежда и обсъжда предложения за 
членове на Управителния съвет, отговарящи на изискванията на чл. 59, ал. 
1 и 2 от ЗРТ, направени в изпълнение на чл. 68, т. 3, само в писмен вид, 
придружени с мотивировка и концепция за ресора, за който ще отговаря 
всеки един от тях. 

6. Предлага на избрания генерален директор да изготвя и представя пред 
НСРТ отчет относно изпълнението на Антикризисната програма и етапите 
в развитието на Българското национално радио като обществена медиа. 

7. Насрочва разговор с Поля Станчева на редовно заседание, което ще се 
проведе на 30 май 2001 г. от 13.00 ч. 

• Доц. Лозанов ще подкрепи избора на Поля Станчева за генерален 
директор само, ако НСРТ се обедини около изискването, всички уволнени 
от предишното ръководство по най-бързия възможен начин да бъдат 
възстановени на работа. Това е важно от морална гледна точка, както и да 
се избегнат съдебните спорове и изплащане на обезщетения от страна на 
БНР. 

На запитване на доц. Лозанов, адвокат Весела Петрова отговори, че ако БНР 
претърпи големи финансови загуби, вследствие на двете решения на ВАС, с 
които изборът на Бориславов е обявен за незаконосъобразен, а впоследствие и 
УС, като определя неговите действия за нищожни, няма основания от НСРТ 
да бъде потърсена имуществена отговорност. 

Доц. Лозанов препоръча допълнителни правни консултации по този въпрос. 



• Националният съвет за радио и телевизия възложи на адвокат Весела 
Петрова да изготви проект на договор за възлагане на управлението на 
БНР по смисъла на чл. 56 от ЗРТ, в който да бъде включен като 
задължителен реквизит Антикризисната програма за развитието на 
Българското национално радио, приета на редовно заседание от 2 май 2001 
г. От юридическа гледна точка адв. Петрова да прецени формата, под 
която да бъдат обвързани договора и изпълнението на Антикризисната 
програма. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

• Националният съвет за радио и телевизия на основание чл. 31, ал. 3 от 
Закона за радиото и телевизията реши всички административни 
разпоредби на началниците на отдели, свързани със спазване на 
Правилника за дейността на административно-техническия персонал, 
Правилника за документооборота и Кодекса на труда, да бъдат прилагани 
след писмено съгласуване и одобрение от Секретаря на НСРТ. 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх. № 
18-03-48 от Анета Милкова и обсъди предложения проект за договор, който 
регламентира взаимоотношенията между НСРТ и външните експерти, 
наблюдаващи предизборните радио- и телевизионни програми в различни 
региони на страната. 
• Националният съвет за радио и телевизия реши от договора да отпаднат т. 

5.1 и т. 5.2., а възнагражденията по тези договори да бъдат изплатени чрез 
пощенски записи за сметка на получателите. 

Националният съвет за радио и телевизия обсъди и приложените към 
докладната въпроси от вътрешния одитор Ст. Белчев и прие проекта за 
отговор като се поясни, че в отдел "Мониторинг" няма картотека, но отдел 
''Лицензни" разполага със систематизирана информация. 

Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх. № 
18-02-32 от Борислав Шабански и реши да разгледа документите на 
кандидатите за издаване на програмна лицензия за осъществяване на радио- и 
телевизионна дейност с кабелно разпространение, които ще обсъди на 
следващото си заседание. След 20 юни т.г. отдел "Мониторинг" да осъществи 
двуседмично наблюдение относно спазване на програмните параметри в 
индивидуалните лицензни на оператори, подали заявления за изменение на 
лицензията в частта й обхват на разпространение. 

• Националният съвет за радио и телевизия като взе предвид изложените 
съображения от управителя на "Агарта" ООД, данните и резултатите от 
едномесечен мониторинг на телевизионната програма "АГАРТА", на 
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основание чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията и във 
връзка с т. 12 от индивидуалната лицензия за осъществяване на 
телевизионна дейност реши в текста на индивидуалната програмна 
лицензия на "Агарта" ООД за осъществяване на телевизионна дейност да 
се измени текста на т. 1.2. от местно на регионално разпространение на 
програмата на територията на: гр. София, гр. Златица, гр. Пирдоп, с. 
Мирково, с. Челопеч, областите с административни центрове гр. 
Пловдив, гр. Перник, гр. Благоевград, гр. Ловеч, гр. Плевен и гр. Враца. 

Край на заседанието 12.50 часа. 

Следващо заседание насрочено за: 

• 30 май 2001 г. от 13.00 ч. с дневен ред: 
1. Среща с Поля Станчева; 
2. Лицензиране; 
3. Мониторинг; 
4. Разни. 

Приложени документи към протокол № 47 от 28.05.2001 г.: 

1. Докладна записка с вх. № 18-03-48 от Анета Милкова; 
2. Докладна записка с вх. № 18-02-32 от Борислав Шабански. 

ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: 

В. Радинска: 

Д. Коруджиев: 

Й. Сърчаджиев 

Св. Божилова: 

Ал. Томов Ив. Драганов 

Председател 


