
 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № РД-05-86 

26 юли 2019 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 26.07.2019 г., 

разгледа постъпилото от генералния директор на Българското национално радио (БНР) 

предложение с вх. № РД-22 17-00-16/ 19.07.2019 г. 

За да се произнесе, Съветът взе предвид следното: 

В чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) е предвидена компетентност 

на СЕМ да утвърди по предложение на генералния директор управителен съвет на БНР. 

С Решение № РД-05-77/ 27.06.2019 г. за генерален директор на БНР е избран Светослав 

Костов. Съгласно сключения договор за управление, същият се задължава да предложи членове 

на управителния съвет. В изпълнение своите законови и договорни задължения, генералният 

директор е предложил за утвърждаване следните лица: Галя Сергеева Тренчева, Димитър 

Владимиров Димитров, Мария Иванова Маркова и Стефан Борисов Ташев. 

Всеки един от кандидатите е представил автобиография, копие от документ за 

самоличност, копие от документ за завършено висше образование, доказателства за 

професионален опит, свидетелство за съдимост и декларация за обстоятелствата по чл. 59 от 

ЗРТ.  

След проведените разисквания СЕМ прие, че всички предложени кандидати отговарят на 

изискванията на Закона за радиото и телевизията и са професионалисти в областта на радио- и 

телевизионната дейност, на културата, журналистиката, аудиовизията, електронните 

съобщения, правото или икономиката. 

С оглед изложеното и на основание чл. 32, ал. 2, връзка с чл. 32, ал. 1, т. 3, при изпълнение 

на изискването по чл. 37, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за електронни медии  

 

Р Е Ш И: 

 

УТВЪРЖДАВА като член на управителния съвет на Българското национално радио Галя 

Сергеева Тренчева. 

УТВЪРЖДАВА като член на управителния съвет на Българското национално радио 

Димитър Владимиров Димитров. 

УТВЪРЖДАВА като член на управителния съвет на Българското национално радио 

Мария Иванова Маркова. 

УТВЪРЖДАВА като член на управителния съвет на Българското национално радио 

Стефан Борисов Ташев. 

Мандатът на членовете на Управителния съвет на Българското национално радио започва 

от встъпването им в длъжност след подписване на договор за възлагане на управление. 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

Административен съд – София област в 14-дневен срок от датата на съобщаването му. 

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията обжалването на решението 

на СЕМ за избор на членовете на управителния съвет на БНР не спира изпълнението му.  

 

 
 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ  


