
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ 

П Р О Т О К О Л 

№ 15 

от редовно заседание, състояло се на 22.02.1999 г. 

ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Иванов, Александър Томов, доц. Георги 

Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, доц. Нели Огнянова, 

Светлана Божилова, проф. Тончо Жечев 

ОТСЪСТВАЛИ: - няма 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Избор на генерален директор на БНТ. 

ПО ТОЧКА "ПЪРВА": 

По предложение на г-н Томов се проведе гласуване по процедурата на 

избора. Със осем гласа "за" и един "въздържал се" - г-н Драганов, бе 

прието, гласуването за избор на генерален директор на БНТ, да бъде 

явно. 

Всеки един от членовете на Съвета изложи аргументите, мотивирали 

решението му. 



Доц. Лозанов направи кратка оценка на кандидатите. Според него, като 

се има предвид, че връзката между концепцията и изпълнението й е 

много важна, а в БНТ предстоят радикални промени, то нито един от 

тях не е подходящ за поста генерален директор на БНТ. В този контекст 

той предложи конкурсът да бъде анулиран. 

Изказването на г-жа Божилова припокриваше това на доц. Лозанов, а 

заключението й беше, че в контекста на конкурса тя няма 

необходимите професионални мотиви, за да гласува за някой от 

кандидатите 

Според г-н Коруджиев, доц. Лозанов и г-жа Божилова гледат 

теоретично, а погледнато практично телевизията трябва да се ръководи 

от интелигентен човек с добър екип. Вероятно г-жа Попова е имала 

психологична причина, за да не се изяви докрай в концепцията си, след 

като не е била избрана на предишния конкурс за генерален директор на 

БНР. Но г-жа Попова е личност, доказала своята интелигентност и 

почтеност. Достойно е и това да не представиш екип, в конкретната 

ситуация екипния принцип не е толкова важен. 

Доц. Лозанов репликира, че не бива по този начин да компенсират 

грешки, допуснати в миналото. 

Г-н Сърчаджиев изрази мнение, че ситуцията в БНТ е много напрегната 

и вероятно ще се взриви, ако днес Съветът не вземе решение. 

Г-н Драганов призова членовете на НСРТ, след като са поставили 

либерални критерии, да продължат да се държат либерално. За себе си 
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той е взел решение да гласува, като е преценил внимателно 

минималните предимства на всеки един от кандидатите. Катастрофата в 

БНТ е заложена през 1997 год., когато е трябвало да стартира 

реформата, но тя трябваше да бъде осъществена от ръководен екип с 

около 50 души професионалисти, които да променят структурния и 

управленски профил по вертикала и хоризонтала до средно ниво 

управленски кадри. 

Г-н Иванов, съзнавайки, че не е специалист в областта на медиите, а в 

правото и независимо от различния опит на останалите членове от 

Съвета, напомни, че всички са били съгласни с регламента на конкурса. 

По негово мнение нито един от кандидатите не е изпълнил конкурсните 

критерии. 

Доц Огнянова каза, че започват да се натрупват въпроси и за нея не е 

безразлично да знае техните отговори. Ако днес не обявят победител, 

следва да е ясно как ще се търси генерален директор по-нататък, трябва 

да са убедени, че има такава личност, която да отговаря на всичките им 

изисквания. А има ли я наистина? Ако трябва да чакат неизвестно 

колко време и неизвестно кого, то каква е гаранцията, че няма да 

сгрешат и по-нататък? 

Проф. Жечев каза, че неговите впечатления за БНТ (като председател на 

ПС в мандата на г-н Попйорданов) налагат извода, че изборът на който 

и да е от четиримата кандидати ще е временен и предварително обречен 

на неуспех. А довеждането на екип от външни хора допълнително ще 

конфронтира нищата. За поста генерален директор на БНТ да си 

личност е недостатъчно, тряват и мениджърски способности. 
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Предложението на доц. Лозанов дава възможност да се потърси такъв 

човек, а не да взимат решение под натиска на ограничението от 

четирима кандидати. 

Г-н Томов изрази становище, че е идеалистично намирането на по-

добра кандидатура и само формалистично изглежда, че никой не 

отговаря на изискванията. Трябва да се избере човек с характер и 

решителност, който бавно и на етапи да въдвори ред в хаоса на БНТ.В 

момента те рискуват да попаднат в интелектуална колебливост и да 

бъдат упрекнати в нежелание да поемат отговорност. 

След проведеното обсъждане се премина към гласуване. 

Гласувано бе предложението на доц. Лозанов да се анулира конкурса: 

"На експертно ниво конкурсът не дава резултат, които да отговаря на 

поставените от НСРТ изисквания." 

"за" - 4 гласа; 

"против" - 5 гласа. 

Предложението не бе прието. 

Членовете на НСРТ пристъпиха към гласуване за избор на генерален 

директор на БНТ в следния ред: 

Петър Крондев - "за" - няма; 

Александър Стайков - "за" - няма; 

Любен Дилов - "за" - 1 глас; 

Лиляна Попова - "за" - 7 гласа. 

Националният съвет за радио и телевизия избра за генерален директор 

на Българска национална телевизия със седем гласа "за" Лиляна 

Иванова Попова. 
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Г-н Иванов, независимо, че е гласувал за г-жа Попова, пожела да бъде 

отбелязано, че обявените от НСРТ изисквания към концепциите на 

кандидатите, касаещи конкретни професионални елементи, които да 

могат да дефинират договорни задължения, липсват в нейната 

концепция. 

Членовете на НСРТ взеха решение във връзка със сключването на 

договор на основание на чл. 56 от ЗРТ да се срещнат с г-жа Попова на 

26.02.1999 год. На срещата г-жа Попова да представи на Съвета своя 

екип, развитието на БНТ в програмно и стуктурно отношение по етапи 

до края на мандата й. 

Следващото заседание бе насрочено за 26 февруари 1999 г. от 10.00 ч. 

Приложени документи към ПРОТОКОЛ № 15 от 22.02.1999 няма. 
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доц. Н. О г н я н о в а ^ ^ ^ Св. Божилова: 

Изготвил протокола: 

Снежана Милева 
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