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Р Е Ш Е Н И Е  № РД-05-54 

 

9 май 2019 г. 
 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на заседание, проведено на 09.05.2019 г., 

обсъди обявяването на процедура за избор за генерален директор на Българската 

национална  телевизия. 

Съветът взе предвид, че мандатът на генералния директор е предсрочно 

прекратен на 23.04.2019 г. Съгласно предвидената в чл. 67, ал. 2 от Закона за радиото и 

телевизията хипотеза, е избран временно изпълняващ длъжността. 

Със свое Решение № РД-05-159/18.10.2016 г. Съветът прие Процедура за избор 

на генерален директор на националния обществен доставчик на радиоуслуги, съответно 

на генерален директор на  националния обществен доставчик на аудио-визуални 

медийни услуги (Процедурата). Приетите общи правила, съдържат изискванията към 

кандидатите, както и етапите и реда на провеждане на избора на генерални директори 

на двете медии.  

Съгласно чл. 2 от Процедурата, с оглед извършване на конкретен избор – в 

случая на генерален директор на Българската национална телевизия, СЕМ обявява с 

решение процедура, в което решение се посочват срок и място на подаване на 

документите от кандидатите, както и срокове за провеждането й. 

Предвид горното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с Решение № РД-05-159/18.10.2016 г., Съветът за електронни 

медии  

 

Р Е Ш И: 

 

ОБЯВЯВА процедура за избор на генерален директор на Българската 

национална телевизия.  

 

1. Срок за подаване на документи 

Документи на кандидатите за участие в процедурата се приемат от до 3 юни 

2019 г., включително, от 09.00 ч. до 17.00 ч., в деловодството на Съвета за електронни 

медии – гр. София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, ст. 505. 

 Заявлението за участие и документите, посочени в чл. 4, ал. 3 от процедурата, 

приета с Решение № РД-05-159/18.10.2016 г. на СЕМ се подават лично. Концепцията за 

развитие на БНТ следва да е поставена в отделен надписан и подписан от кандидата 

плик. 

 

2. Срок за обявяване на допуснати до участие в процедурата кандидати 

В срок до 25 юни 2019 г. Съветът за електронни медии оповестява на интернет 

страницата си кандидатите, допуснати до участие в процедурата. 
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3. Срок за обявяване на допуснати до изслушване кандидати 

В срок до 1 юли 2019 г. Съветът за електронни медии оповестява на интернет 

страницата си кандидатите, допуснати до третия етап на процедурата. 

 

4. Изслушване  

Съветът за електронни медии провежда изслушвания с допуснатите до третия 

етап кандидати на 3 и 4 юли 2019 г. 

 

5. Избор на генерален директор 

На 5 юли 2019 г. Съветът за електронни медии определя с решение кандидата, 

избран за генерален директор на БНТ.  

Ако никой от кандидатите не получи най-малко 3 (три) гласа, един час по-късно 

се насрочва второ заседание. В случай, че и на него не бъде избран генерален директор, 

един час по-късно се насрочва ново заседание. 

Ако и на третото поредно заседание не бъде избран генерален директор на БНТ, 

процедурата се прекратява.  

 

Решението да бъде оповестено чрез БТА и на интернет страницата на СЕМ.  

 

 

 

 

 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 


