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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 

 

№ 22 

 

от редовно заседание, състояло се на 04.08.2021 г. 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Галина Георгиева, Розита Еленова, София Владимирова. 

Начало на заседанието: 15.00 часа, водено от Бетина Жотева. 

 

Съставил протокола – Вера Данаилова 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Разглеждане оставката на генералния директор на Българското национално радио. 

Вносител: Бетина Жотева 

 

Бетина Жотева откри заседанието и подложи на гласуване дневния ред.   

 

Решение:  

СEМ реши с 4 (четири) гласа „за“ : прие дневния ред.  

 

Бетина Жотева  обясни преди да пристъпят към разглеждането на единствената точка от 

дневния ред защо Съветът е в непълен състав. Причината е в това, че назначената за член на 

СЕМ г-жа Соня Момчилова продължава да бъде в несъответствие със Закона за радиото и 

телевизията, т.е. с днешна дата тя продължава да бъде едноличен собственик на капитал, 

което е недопустимо според ЗРТ и се чака промяна в Търговския регистър. Преди два дни 

са изпратени писма и до Президентството и до КПКОНПИ, в които са уведомени за факта, 

че и по време на издаване на указа г-жа Момчилова е била в несъответствие със закона. ЗРТ 

е специален закон и той е по-различен от останалите, които дават възможност за излизане 

от дружествата в рамките на месец. Според ЗРТ това е недопустимо. Съгласно чл. 26, т. 2 

„еднолични търговци собственици на капитала на търговски дружества, съдружници, 

управители, прокуристи или членове на ръководни и контролни органи на търговски 

дружества и кооперации“ не могат да бъдат членове на Съвета за електронни медии.  

 Г-жа Жотева предложи да пристъпят към разглеждането на оставката на генералния 

директор на БНР г-н Андон Балтаков, която е внесена в СЕМ на 2 август, като цитира част 

от нея: „дълбоко лични мотиви и се надявам да не бъдат използвани в разгорещената 

политическа риторика на българското общество.“ Г-жа Жотева припомни, че това е втората 

оставка, която г-н Балтаков внася в Съвета за електронни медии. Първият път съветниците 

са положили много усилия и са успели да го убедят да оттегли оставката си и да продължи, 

тъй като според тях и според отчетите той е извършил изключително полезна и голяма като 

обем работа в полза на националното радио. Според нея, обаче, този път оставката му трябва 

да бъде приета и гласувана, тъй като личните му причини са достатъчно основателни. Когато 

човек има подобни лични аргументи, не бива да се спори на професионално ниво. По тази 

причина тя лично ще подкрепи неговата оставка.  
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Галина Георгиева изказа благодарност на г-н Балтаков за съвместната ползотворна работа. 

При така изложените мотиви пред нея не стои въпросът да бъде разубеден, каквито усилия 

Съветът е положил при предишното подаване на неговата оставка. В този смисъл тя ще 

приеме оставката на г-н Балтаков.  

Розита Еленова: Аз не намирам за приемливо и професионално да гласувам оставката на г-

н Балтаков. Такова беше мнението ми и при предишното подаване на негова оставка. Една 

от причините да не гласувам за  него, като генерален директор на Българското национално 

радио беше точно моето съмнение относно мениджърските му качества, което съобщих 

тогава, а той доказа във времето с комплексното си поведение. А то  бе – демонстрация на 

липса на отговорност към Българското национално радио. Съжалявам, че БНР отново 

попада в криза. Генералният директор е възрастен човек, явил се на конкурс, тоест някой, 

който има капацитет да предвиди плюсовете и минусите на една ситуация. Съжалявам, че г-

н Балтаков нямаше достойните взаимоотношения със Съвета за електронни медии. Той 

демонстрира в нашите срещи  лабилно психическо поведение - с ту подаване на оставка, ту 

неподаване и постоянни обвинения към някого и нещо. Днес той не е тук, за да задавам 

въпроса: какво означава: „дълбоко лични мотиви". Разбира се, политиците подават  оставки 

с мотива: „лични мотиви", а той не е такъв...Сега обаче случаят е явно  много по-дълбок, за 

да са  „дълбоко лични мотиви", някакъв вид дълбоко извинителна бележка. Мотив ли е за 

оставка на генерален директор да се измъкне  по средата на мандата, поради „дълбоко лични 

мотиви"? Разбира се, той не споделя по никакъв начин нито един от тези "дълбоки и лични 

мотиви" с нас, както и бяхме  подведени в неговите отчети. На последния си отчет той беше 

толкова въодушевен, говорѝ за прекрасната атмосфера, в която работи. Но отказа да 

отговори на въпроси  за взаимоотношенията му със синдикатите, ситуацията с хонорарите, 

позволяваше си фриволно поведение с членове на Съвета. Намирам това за подвеждащо, но 

по никакъв начин не се отделя от цялостното му изключително нестабилно  поведение. Така 

че днес,  аз не бих искала да гласувам тази оставка. Г-н Балтаков трябва да поеме своята 

отговорност. Той е пожелал,  явил се е на конкурс, спечелил го е, то е отговорност. И 

изказвам огромното си съжаление към служителите в Българското национално радио, които 

не заслужават това. Благодаря.  

София Владимирова оценява свършеното от г-н Балтаков в Българското национално радио. 

Припомня, че той е поел ангажимент пред съветниците да внася отчет на всеки три месеца 

и коректно е изпълнил този свой ангажимент. Доколкото си спомня, това е единственият 

генерален директор на обществена медия, който e поемал такъв ангажимент, и който лично 

за нея е бил изключително важен, защото той е информирал Съвета за състоянието на  

обществената медия. Оценява усилията, които г-н Балтаков е положил да успокои 

обществения доставчик, защото помним, че той беше избран в едно трудно и динамично 

време за Българското национално радио. Г-жа Владимирова не е  запозната с мотивите, 

които са го накарали да предприеме тази стъпка, но разбира се няма никаква причина да не 

уважи тези мотиви. Той има право на това и очевидно е направил своя анализ и е взел своето 

решение. В този смисъл, като член на Съвета за електронни медии тя ще поеме своята 

отговорност и ще подкрепи оставката на г-н Балтаков.    

Бетина Жотева преди да подложи оставката на гласуване, пожела да информира, че тя и 

този път е задала въпроса има ли възможност г-н Балтаков да преосмисли решението си, но 

той категорично е отказал и тя също не може да не уважи това негово желание и ще я 

подкрепи. Г-жа Жотева покани колегите си да гласуват.  

Розита Еленова: Аз не съм гласувала при избора за г-н Балтаков, намирам поведението му 

за  безотговорно и ще гласувам „въздържал се" относно тази оставка. 
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Решение:  

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за“ и 1 (един) глас „въздържал се“ (Розита Еленова): 

Прекратява предсрочно мандата на г-н Андон Балтаков като генерален директор на 

Българското национално радио, считано от  05.08.2021 г. 

Прекратява сключения с г-н Андон Балтаков, в качеството му на генерален директор, 

договор за възлагане на управление на Българското национално радио, считано от 

05.08.2021 г. 

 

Бетина Жотева предложи на съветниците да обсъдят избора на изпълняващ длъжността 

генерален директор на БНР. При предсрочно прекратен мандат на генерален директор 

изборът на нов се провежда в рамките на три месеца. За това време ръководството се възлага 

на лице, което отговаря на изискванията на закона. Съобщи, че са проведени разговори с 

много хора, всичките са били от националното радио, защото според тях човекът, който 

временно ще поеме БНР трябва да бъде отвътре, да бъде познат,  да е работил достатъчно в 

радиото,  да бъде и с международен опит, трябва да бъде професионалист и са намерили 

такъв в лицето на г-н Милен Митев. Разговаряли са с него, предложили са му позицията, той 

се е съгласил. Нейното  предложение е да изберат за изпълняващ длъжността генерален 

директор на Българското национално радио г-н Милен Митев.  

София Владимирова пожела да обоснове вота си. Тя ще подкрепи тази кандидатура, както 

я е подкрепила и в разговорите, които са водили, защото в Закона за радиото и телевизията 

няма предвидена процедура, при която се избира временно изпълняващ длъжността. Може 

би, когато се пише нов закон трябва да се помисли в тази посока. Познава г-н Митев и 

неговата работа. Той участва активно във всички работни групи по промяна на 

законодателството. Има солиден опит в Българското национално радио. Може би няма да 

преувеличи, ако каже, че почти цялата му кариера е минала там, както и отбеляза неговия 

сериозен международен опит и контакти. Вярва, че един човек, който е дал толкова много 

от времето, познанията си и сърцето си в една институция ще осъзнава и ще носи 

отговорността на това тя да бъде управлявана добре и да бъде управлявана съвестно. Това 

е, което тя от своя страна ще възложи на г-н Милен Митев със своето гласуване и се надява, 

че след три месеца ще има основания да каже, че надеждите й са се оправдали. Пожелава му 

кураж, защото както много пъти е имала възможността да каже - който си търси спокойна 

работа, това определено не са медиите и не предполага, че някой, който се занимава с медии 

търси спокойна работа, още повече когато говорим за генералните директори на двете 

обществени медии. Така че нейният глас ще бъде в подкрепа на избора на г-н Милен Митев 

за временно изпълняващ длъжността генерален директор на Българското национално радио.  

Розита Еленова: Нееднократно, при работата на г-н Митев с по-предишния генерален 

директор г-н Велев, съм забелязвала професионализма му, отбелязвала съм го и на отчетите. 

Той е млад човек, който би могъл да работи със съвременни стандарти активно. Аз бих му 

пожелала психическа стабилност, такава каквато липсваше в предишните генерални 

директори.  
Бетина Жотева благодари и се радва на изказаните  становища и хубавите думи. Пожела да 

цитира част от думите на г-н Митев когато вчера е разговаряла с него по телефона, които са 

били: „Аз съм изкарал целия си съзнателен живот в БНР“. Той действително от първия си 

работен ден до ден днешен работи в БНР и това г-жа Жотева намира за голям плюс. Особено 

се радва, че той не изоставя и международните си ангажименти - член е на Правния комитет 

на Европейския съюз за радио и телевизия от 2013 година до сега, член е на Експертната 

група по авторско право на Европейския съюз за радио и телевизия. Международният опит 

в ръководеното на подобна голяма, тежка и в същото време деликатна структура като БНР 
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е много важен.  Г-жа Жотева подложи на гласуване предложението г-н Милен Митев, 

считано от 5 август, да изпълнява длъжността генерален директор на Българското 

национално радио.   

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за“: Възлага ръководството на Българското национално 

радио на г-н Милен Митев до провеждане на нов избор за генерален директор, който да се 

проведе в срок до три месеца, считано от датата на постановяване на настоящото решение.   

 

Бетина Жотева закри заседанието.  

Материали, приложени към Протокол № 22 

1. Дневен ред  

2. Писмо от А. Балтаков с вх. № РД-21 17-00-17/02.08.2021 г. 

 

 

Бетина Жотева            

Председател на СЕМ  

 

 

 

 

………………. 

  

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

      ....................... 

 

 

 

София Владимирова    ………………… 

 

 

 

 

Старши специалист: …………………   

Вера Данаилова                 


