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ПРОТОКОЛ № 25 
 

от заседание на НСРТ, което се проведе на 22 март 2001 г. 
 
Присъстваха: Александър Томов – и.д. председател, Иво Драганов – секретар, 
доц. Георги Лозанов, Светлана Божилова, Бойка Янчева, Валентина Радинска, 
Димитър Коруджиев, Ивайло Петров. 
Отсъстваха: Йосиф Сърчаджиев. 
 
На заседанието присъстваха членовете на експертната група – проф. Веселин 
Димитров, доц. Нели Огнянова и Харалан Александров, която ще търси диалог 
между двете страни на конфликта в БНР. 
 
 

Г-н Александър Томов откри заседанието и даде думата на г-н Харалан 
Александров. 

г-н Харалан Александров е на мнение, че би бил по-полезен като 
консултант в групата с препоръки, а не с прякото си участието в преговорите с 
двете страни в конфликта. Той пожела да разбере какви са очакванията от 
НСРТ.  

г-н Иво Драганов отговори, че очакванията на Съвета са градусът на 
емоциите да бъде охладен и с помощта на научни аргументи да се отстранят 
остроконфликтните точки. 

Според г-н Харалан Александров е необходим анализ на случилото се, да 
се овладеят емоциите, да се възстанови диалога, чиито граници да бъдат ясни и 
в най-кратки срокове да се разреши конфликта. 

Иво Драганов напомни, че бе поискано от протестиращите журналисти 
да предложат изисквания за изграждане на система на надзор, но те не го 
направиха. Освен това не успяха да дефинират своя протест. 

Според доц. Лозанов протестиращите са неформална група и не може да 
се очаква от тях стройна теза. 

Мнението на г-н Коруджиев е, че е изключено да се води диалог, ако не 
бъдат изпълнени исканията на протестиращите. 

Според Светлана Божилова диалогът е закъснял. Съветът остави 
решаването на проблема в БНР в сферата на други структури – синдикати и 
политически партии. Кризата се задълбочава, а направените уволнения от УС 
затрудняват още повече възможността за диалог. 

Бойка Янчева обясни, че е нъвъзможно да се изпълни искането на 
протестиращите за отмяна на решението на НСРТ за избора на генерален 
директор на БНР, тъй като ЗРТ не го позволява. Според г-жа Янчева, ако Иван 
Бориславов си подаде оставката, тогава може да бъде прекратен мандата му. 

 
Александър Томов даде думата на проф. Веселин Димитров, декан на 

ФЖМК. 
Проф. Димитров счита, че трябва да се говори за БНР като цяло, а не 

само за програма “Хоризонт”. Също така, нищо не се говори за районните 
радиостанции. Според него, група “враждуващи” няма, има УС на БНР и хора, 
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които протестират. Най-опасното е смяната на екипите. Той предлага групата, 
която ще посредничи за възстановяване на диалога между УС и протестиращите 
журналисти да се нарича “експертна”, а не контактна. 

 
Доц. Нели Огнянова предложи да се обмислят следните възможности за 

работата на експертната група: 
• да бъдат изслушани двете страни, но да не налага решения; 
• да не се правят никакви изявления от страна на групата и от членовете на 

НСРТ, докато групата не реши; 
• има ли условия, без които групата няма да работи и уволнението такова 

условие ли е? Да се спрат уволненията и невръчените заповеди да не се 
връчват. 

• да се действа в рамките на ЗРТ. 
 
НСРТ реши: дава мандат на експертна група в състав: доц. Нели Огнянова, 
проф. Веселин Димитров и доц. Харалан Александров /консултант/ за търсене 
на диалог между двете страни в конфликта в БНР. До завършването на работата 
й НСРТ реши да не предприема други форми на намеса в конфликта. 
 
 
 
Александър Томов ………….. Иво Драганов ………….. 
 
Димитър Коруджиев ……….. Светлана Божилова ……… 
 
доц. Георги Лозанов ……….. Валентина Радинска ……… 
 
Ивайло Петров …………  Бойка Янчева ………… 
 
 
 
 


