
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 4 9 

от редовно заседание, състояло се на 08.06.2001 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. Среща с Поля Станчева. Обсъждане на договора за възлагане на 

управление на БНР; 

2. Разни. 

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

Снежана Милева. 

Извън дневния ред адвокат Весела Петрова поясни, че не произтичат 
последствия от двете жалби, които е подал Иван Бориславов за отмяна 
решенията на ВАС, които определят неговия избор за генерален директор, 
както и предложения от него Управителния съвет на БНР за 
незаконосъобразни. Според нея няма пречки за утвърждаване на нов 
Управителен съвет след сключването на договора с Поля Станчева за 



възлагане на управлението на Българско национално радио по смисъла на чл. 
56 от ЗРТ. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

Националният съвет за радио и телевизия разгледа и обсъди, предложения от 
адвокат Весела Петрова договор за възлагане на управлението на Българско 
национално радио по смисъла на чл. 56 от ЗРТ. (Договорът е приложен към 
протокола.) 

Националният съвет за радио и телевизия реши да бъдат нанесени следните 
корекции по договора и по т. 1.6 от Антикризисната програма: 

• За договора: 

1. Договорът да бъде подготвен за подписване от всички членове на 
Националния съвет за радио и телевизия; 

2. В т. 6 изрично да бъде отбелязано, че срокът за изпълнение на 
антикризисната програма е 6 (шест) месеца; 

3. В т. 9.2. да се поясни, че актовете предвидени в чл. 62, т. 1 от ЗРТ трябва 
да бъдат съобразени със структурата и характеристиките на 
обществена медиа; 

4. След т. 9.2. да се добави допълнителна точка със следния текст: 
"Изготвяне и приемане на редакционни статути съгласно 
разпоредбите на чл. 11, ал. 5 и 6 от ЗРТ."; 

5. Към т. 9 да се прибави допълнителна подточка със следния текст: 
"Гарантиране езиковата култура на водещите в програмите на БНР и 
спазване на езиковите норми."; 

6. Текста на т. 9.7 да се промени, както следва: "Гарантиране 
равнопоставеността на работещите в програмите на БНР."; 

7. Към т. 9 да се прибави допълнително подточка със следния текст: 
"Гарантиране независимостта от политически и икономически 
натиск на работещите в БНР."; 

8. Към т. 9 да се прибави допълнително подточка със следния текст: 
"Изготвяне на необходимите документи за лицензиране програмите 
на БНР по смисъла на ЗРТ, не по-късно от три месеца от датата на 
подписване на настоящия договор." 



• За Антикризисната програма към текста на т. 1.6. се допълва и прояви на 
неколегиалност, нетолерантност и групови интереси. 

Адвокат Петрова нанесе корекциите, договорът бе подписан от всички 
членове на НСРТ и връчен на Поля Станчева. 

По искане на г-н Влашки, Националният съвет за радио и телевизия възложи 
на адв. Петрова да направи допълнителна консултация относно текстовете на 
договора в глава V. Възнаграждение и социално осигуряване. 

Поля Станчева информира НСРТ, че е поискала обяснения от Данаил Данов и 
Александър Велев във връзка с ревизионния акт, след което следва да получи 
заключителния протокол от ДФК. В понеделник 11 юни ще предложи за 
утвърждаване състава на Управителния съвет. 

ПО ТОЧКА "ВТОРА": 

Националният съвет за радио и телевизия реши да бъде изготвен проект за 
лицензия на Българска национална телевизия за програмата "Канал 1". За 
програмата на сателитен канал "България", НСРТ реши да изиска от БНТ 
актуализирани програмни документи, които на концептуално ниво са 
съобразени с 10-годишния срок на лицензията.. 

Националният съвет за радио и телевизия разгледа докладна записка с вх. № 
18-06-18 от адв. Петрова относно сигнал от Данаил Иванов, областен 
управител на област с административен център гр. Враца. НСРТ прие 
становището на адв. Петрова и й възложи изготвянето на отговора. 

Националният съвет за радио и телевизия разгледа писмо, получено от 
Европейската комисия с покана за публична среща и дебат върху правни 
въпроси, свързани с европейския аудиовизуален сектор и в частност на онези 
аспекти, които могат да повлияят позитивно на кино-индустрията в Европа и 
реши да бъде препратено на Съюза на българските филмови дейци и да 
подкрепи участието на техен представител в срещата. 

Край на заседанието 13.05 часа. 

Следващо заседание насрочено за: 
• 11 юни 2001 г. от 11.00 ч. с дневен ред: 
1. Обсъждане на предложения за УС на БНР; 
2. Разни. 



Приложени документи към протокол № 49 от 08.06.2001 г. 

1. Проекта и окончателния вариант на договора за възлагане на управлението 
на генералния директор на БНР; 

2. Докладна записка с вх. № 18-06-18 от адв. Петрова; 
3. Писмо от Европейската комисия. 

В 

Председател Секретар 


