
Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-46 
 

13 май 2020 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 13.05.2020 

г., разгледа препратен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ, Комисията) по компетентност 

Сигнал за корупция или за конфликт на интереси с вх. № на Комисията ЦУ 01/C-

282/13.04.2020 г. срещу члена на Управителния съвет (УС) на Българската национална 

телевизия (БНТ) В.М.  

  Лицето, в качеството му на член на УС на БНТ, попада в обхвата на лицата по § 

2, ал. 1 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество (ЗПКОНПИ) (т. 3 – управителите и членовете на органите на 

управление или контрол на общински или държавни предприятия и ръководителите на 

техните териториални поделения, както и на други юридически лица, които са 

бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона 

за публичните финанси, когато не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1).  

В.М. е утвърдена като член на УС на БНТ с Решение на СЕМ № РД-05-110/ 

28.09.2017 г. Между лицето и СЕМ е сключен Договор за възлагане на управление на 

БНТ от 28.09.2017 г. Съгласно § 2, ал. 8 от ДР на ЗПКОНПИ, установяването на 

конфликт на интереси на изброените в ал. 1 лица се извършва от органа по избора или 

назначаването. Проверката на декларациите, както и производството по установяване 

на конфликт на интереси се извършват от съответния инспекторат или от комисия от 

служители, изрично овластени от органа по избора или назначаването да осъществяват 

и тези функции (ал. 5). Със Заповед № РД-13-63/ 21.11.2018 г., изменена със Заповед № 

РД-13-42/ 15.05.2019 г., председателят на СЕМ е определил състав на комисия от 

служители, овластени да извършват проверки на подадените декларации.  

С оглед горното и на основание чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 18, 

т. 1 и чл. 23, ал. 1 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на 

декларациите и за установяване конфликт на интереси, във връзка с § 2, ал. 8 и ал. 5, и § 

2, ал. 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, Съветът за електронни медии  

 

Р Е Ш И: 

 

I. Образува производство по установяване на конфликт на интереси срещу В.М. 

– член на УС на БНТ. 

 

II. Комисията, назначена със Заповед № РД-13-63/ 21.11.2018 г., изменена със 

Заповед № РД-13-42/ 15.05.2019 г. на председателя на СЕМ, да извърши проверка за 

наличието или липсата на конфликт на интереси на лицето във връзка с доводите, 

съдържащи се в препратения сигнал, като извърши всички необходими за целта 

действия, при спазване на процедурата по чл. 25 от Наредбата за организацията и реда 

за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси.  

 

III. Комисията да приключи проверката със становище за наличие или липса на 

конфликт на интереси, което да предостави на органа по избора в 7-дневен срок от 

изготвянето му, заедно с цялата преписка.  

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 


