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С Ъ В Е Т    З А    Е Л Е К Т Р О Н Н И    М Е Д И И 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 5 

от редовно заседание, състояло се на 22.01.2020 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Галина Георгиева, Ивелина Димитрова, Розита Еленова, 

София Владимирова - председател  

 

Начало на заседанието 11.00 часа, водено от София Владимирова - председател на СЕМ. 

Съставил протокола – Вера Данаилова. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Избор на генерален директор на Българското национално радио. 

 

2. Определяне на техническа комисия за проверка на кандидатите за лицензии за 

градовете Карлово, Трявна и Златица.  

 

3. Доклади от Дирекция „Обща администрация” относно: 

а) заявление по Закона за достъп до обществена информация; 

б) услуга, необходима за дейността на Съвета за електронни медии. 

Вносител: Мариана Андреева 

Докладват: Нора Косева, Мариана Андреева 

 

 

Разни 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Избор на генерален директор на Българското национално радио. 

 

 

София Владимирова откри второто заседание, според Процедурата за избор на генерален 

директор на Българското национално радио. Покани съветниците да направят своите 

номинации и даде думата на г-жа Жотева.  

Бетина Жотева подчерта, че продължава да подкрепя кандидатурата на г-н Андон 

Балтаков. 

Галина Георгиева уточни, че и след кратката почивка, продължава да подкрепя 

кандидатурата на г-н Андон Балтаков.  

  

Ивелина Димитрова отбеляза, че в изложението на аргументите си и анализа на 

концепциите, още от самото начало, е откроила две концепции. Да, има риск и при 

единият и при другият кандидат, но мисли, че по-големият риск е БНР да няма избран от 

регулаторния орган титуляр на този конкурс. Надява се членовете да бъдат единни, да 

имат консенсус като колегиален орган. Очевидно е, че тя не може след консултациите да 

събера дори още само един глас за нейния първи избор, за кандидата, който иска  да 
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подкрепи - г-н Митко Димитров. Времената са сложни, ситуацията е изключително сложна 

и смята , че БНР точно в този момент и при предстоящите промени в ЗРТ, трябва да има 

представителство. Трябва да се вземат много важни решения през следващите месеци и 

това единствено може да го направи един титуляр. Ще се удължи агонията на радиото, ако 

този конкурс не завърши с избор. Затова ще направи разумен компромис. Естествено 

осъзнава  и отговорността, която ще поеме, и ще подкрепи кандидатурата на г-н Андон 

Балтаков.  

София Владимирова даде думата на г-жа Еленова. 

Розита Еленова: Г-жо председател, благодаря ви. Продължавам да подкрепям Антон 

Митов, тъй като за мен е по-добрият избор в сложния момент за Българското национално 

радио. Разбира се кандидатурата на Андон Балтаков е достойна, ще съм удовлетворена и 

при този вот, тъй като е ясно, че в този момент вече имаме избор. 

София Владимирова потвърди, че ситуацията наистина е трудна. Има избор и тя смята, 

че всеки трябва да поеме отговорност, тъй като   не следва Българското национално радио 

да бъде поставено дълго време в тежка нестабилна ситуация поради липса на управление, 

затова тя също ще подкрепи г-н Андон Балтаков, за да има стабилност и устойчивост на 

решението, което взема колегиалният орган.  

Подложи на гласуване кандидатурата на г-н Андон Балтаков за генерален директор на 

Българското национално радио и покани колегите си да гласуват,   който е „за” да гласува. 

Против, въздържали се?  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „въздържал се” (Розита Еленова) : 

ИЗБИРА за генерален директор на Българското национално радио Андон Балтаков. 

Мандатът на Андон Балтаков  като генерален директор на Българското национално радио 

започва от встъпването му в длъжност след подписване на договор за възлагане на 

управление. Обжалването на решението не спира изпълнението му, съгласно разпоредбата 

на чл. 38, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията. 

 

София Владимирова обяви, че Андон Балтаков е новият генерален директор на 

Българското национално радио. В Съвета се проведе много тежък и сложен диалог за 

съдбата на радиото, върху което трусовете през последната година нанесоха поражения и 

станаха очевидни дълго трупани проблеми. Не счита, че темата за финансите беше най-

важна, защото за нея важен е дебата за смисъла, ролята и мисията на обществените медии, 

за това да бъде убедено обществото, че те са нужни и тях ги има, защото тяхната 

независимост, професионализъм, етика и журналистика са белег за едно зряло 

демократично общество. Българското национално радио през изминалата година показа, че 

там няма страх и то е готово да отстоява и да воюва за своята независимост, всеки ден 

така, както трябва да сме готови ние, не само като членове на Съвета за електронни медии, 

но и като граждани на тази република, като аудитория на обществената медия. Надява се, 

че днес е направен   добрия избор за Българското национално радио и за България изобщо, 

защото обществените медии и тяхната функция и тяхната роля не бива да бъдат поставени 

под съмнение. Благодари на присъстващите и даде половин час почивка преди да 

продължи заседанието.  

 

След почивката заседанието продължи с точка втора от дневния ред. 
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ПО ТОЧКА ВТОРА: Определяне на техническа комисия за проверка на кандидатите за 

лицензии за градовете Карлово, Трявна и Златица.  

 

 

София Владимирова даде думата на Емилия Станева:  

Главен секретар Емилия Станева представи доклада относно определяне на техническа 

комисия за проверка на документите на кандидатите за лицензии за градовете Карлово, 

Трявна и Златица. (Приложение 1) 

 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Определя състав на техническа комисия за проверка 

документите, подадени в конкурсите за лицензии за градовете Карлово, Златица и Трявна, 

както следва: 

Председател: Розита Еленова – член на СЕМ; 

Зам. - председател: Бетина Жотева, член на СЕМ; 

Членове: Райна Радоева, Владимир Павлов, Нора Косева.  

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади от Дирекция „Обща администрация” относно: 

а) заявление по Закона за достъп до обществена информация; 

б) услуга, необходима за дейността на Съвета за електронни медии. 

 

а) заявление по Закона за достъп до обществена информация; 

Главен секретар Емилия Станева представи доклада. (Приложение 2) 

 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се изпрати писмо до доставчика на медийни услуги 

„Болкан мюзик” ЕООД и уведомление до заявителя г-н Денис Моллов. 

 

б) услуга, необходима за дейността на Съвета за електронни медии. 

Емилия Станева представи доклада. (Приложение 3) 

 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „въздържал се” (Розита Еленова : 
Да се закупят 2 броя климатични системи GREEN от фирма Джи и Ей ЕООД, съгласно 

приложената оферта. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се закупи и монтира алуминиев хънтър по стена в 

помещенията на 6-ти етаж от фирма PADEKC, съгласно приложената оферта. 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: Проект на решение на Министерски съвет за бюджетна процедура 

2021 г. 
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Емилия Станева представи доклада. (Приложение 3) 

Бетина Жотева предложи в писмото до Министерски съвет да се добави, че Съветът за 

електронни медии няма необходимите средства. 

Ивелина Димитрова попита дали има вариант, в който да се съберат с представители на 

БНР и БНТ и да обсъдят това предложение. Може ли всъщност това да е възможност за 

едно по-реално, по-високо остойностяване на разходите. Според нея това не е толкова 

трудоемка дейност.  

Бетина Жотева предложи само да се отбележи, че при подобни задачи Съветът трябва да 

наема и външни  експерти. 

Ивелина Димитрова изрази мнението, че това е една възможност, тъй като БНТ са по-

напред в тази дейност по остойностяване на преки, косвени разходи. Другият въпрос 

според нея е какви ще са  указания от Министерството на финансите.  

Емилия Станева смята, че указанията, които спуска Министерството на финансите в 

началото на февруари са към всички бюджетни предприятия как да подготвят 

проектобюджетите си и прогнозите за следващите три години. Това са общите указания. 

Ивелина Димитрова попита за бюджетната рамка.   

Емилия Станева уточни, че рамката за бюджета за 2021 година е определена миналата 

година. Той е същият както сега.  

Ивелина Димитрова предложи на колегите си, ако са съгласни, да се проведе среща с 

БНТ и БНР и да се поиска една отсрочка, защото периодът е много кратък, дали има такава 

възможност, или те са обвързани със срокове.  

Емилия Станева обясни, че ако Съветът вътрешно реши да върви в тази посока и да 

изяснява колко струва норматив на час програма на двата обществени доставчика, никой 

не го спира вътрешно да организира, последната работна група касае и този въпрос.  

София Владимирова попита колегите си дали приемат сега проекта за отговор и 

допълнително да се съберат и да обсъдят как да постъпят по-нататък по тези въпроси.  

Розита Еленова: Уговаряме се така да постъпим.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „въздържал се” (Ивелина 

Димитрова): Прие проекта за отговор до Министерство на финансите с предложеното от 

Б. Жотева допълнение. 

 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 5  

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Е. Станева с Изх. № ЛРР-15 029-11/22.01.2020 г. 

3. Доклад от Н.Косева с Изх. № ПД-09 23-00-1/20.01.2020 г. 
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4. Доклад от М.Андреева с Изх. № АСД-09 30-08-4/21.01.2020 г.  

5. Доклад от Н.Николова с Изх. № РД-20 04-03-1/22.01.2020 г. 

 

 

 

 

 

Бетина Жотева  ………………..…  Ивелина  

Димитрова  

 

 

…………………. 

Галина Георгиева  ……….………….  Розита Еленова  ……………… 

 

 

София Владимирова  …………………. 

 

Председател на СЕМ  

 

 

Старши специалист: …………………..  

Вера Данаилова 
 


