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СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ 

 

 

П Р О Т О К ОЛ 

 

№ 23 

 
от извънредно заседание, състояло се на 29 юни 2022 г. 

 
 
ПРИСЪСТВАТ: Габриела Наплатанова, Галина Георгиева, Пролет Велкова, Симона Велева, 
Соня Момчилова – председател. 
 
Начало на заседанието 13.55 ч., водено от Соня Момчилова – председател на СЕМ. 
Съставила протокола – Стойка Белова. 
 
 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Избор на генерален директор на Българската национална телевизия. 
 

 

Соня Момчилова: Здравейте отново! Приключи и последното заседание, което се полага за 
обсъждане преди финалното гласуване днес. Напомням кандидатите в процедурата за избор 
на генерален директор на Българската национална телевизия: господин Сашо Диков, госпожа 
Ирина Величкова, господин Сашо Йовков, госпожа Василена Матакиева, господин Емил 
Кошлуков, господин Венелин Петков, господин Красимир Ангелов и госпожа Светлана 
Божилова. 
Тримата кандидати, които събраха гласове при предходното, второ гласуване за избор на 
генерален директор, бяха: господин Сашо Диков, господин Емил Кошлуков и господин 
Венелин Петков. 
Колеги, преди да пристъпим към финално гласуване, предложения? Изказвания? Няма. 
Подлагам на гласуване господин Сашо Диков, подкрепен от двама съветници – госпожа 
Симона Велева и от мен. 
„За“ – 2 гласа (Симона Велева, Соня Момчилова). 
„Против“ – Няма. 

„Въздържали се“ – 3 (Пролет Велкова, Габриела Наплатанова, Галина Георгиева). 
Господин Емил Кошлуков, подкрепен от един от членовете на СЕМ, госпожа Галина 
Георгиева. 
„За“ – 1 глас (Галина Георгиева). 
„Против“ – 4 гласа (Габриела Наплатанова, Пролет Велкова, Симона Велева, Соня 
Момчилова.) 
Венелин Петков е подкрепен от Пролет Велкова и Симона Велева. Моля да гласуваме. 
„За“ – 2 гласа (Пролет Велкова и Симона Велева.) 
„Против“ – Няма. 

„Въздържали се“ – 3 гласа (Габриела Наплатанова, Соня Момчилова, Галина Георгиева.) 
Ще се наложи да прекратя процедурата по избор на генерален директор на Българската 
национална телевизия, тъй като по Закона за радио и телевизия се изискват три гласа в 
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подкрепа на един от осемте в случая кандидати. Нито един от претендентите не покри в 
достатъчна степен критериите на Съвета за електронни медии. Това е прецедент, но законът 
не случайно ни позволява да закрием процедурата, без да сме взели решение за избор. 
Аз благодаря на колегите, че демонстрираха своята независима позиция, че отстояха 
решенията си и доказаха, че Съветът за електронни медии ще продължава да отстоява 
съдържанието на определението „независим регулатор”. Защото има една класическа 
дефиниция за глупост и тя е, че да извършваш едни и същи действия последователно и да 
очакваш различен резултат, е точно това.  
Всички се обединихме около извода, че българската медийна среда е болна и вероятно това 
следва да ни наведе на идеите, че трябва да подходим с други принципи, с други прийоми, да 
дадем кураж и решимост на телевизионери, на лидери да се включат в следващата процедура, 
която ще обявим още на следващото заседание. 
Благодаря, че проследихте нашата процедура от началото до самия финал заедно с нас! 
Пожелавам ви успешен ден! Благодаря! 
Пролет Велкова: Може ли да кажа няколко думи, госпожо председател? 
Соня Момчилова: По принцип няма проблем, разбира се, заповядайте. 
Пролет Велкова: Аз искам да кажа, че никак не се гордея с резултата от тази процедура по 
избор на генерален директор на БНТ. Не мисля, че СЕМ добива повече авторитет с тази 
невъзможност да избере измежду възможни кандидатури. Не смятам, че правим добра услуга 
нито на институцията СЕМ, нито на Българската национална телевизия, нито на българската 
журналистика. Не мисля, че това решение е в обществен интерес. 
Днес си припомних един слух, който стигна до мен, предполагам е стигнал и до много от вас, 
може би месец по-рано, съвсем в началото, когато процедурата беше открита, и този слух 
гласеше, че няма да има избор на генерален директор, защото е по-добре да остане Кошлуков 
в ролята на същия. Аз тогава много се възпротивих на този слух и си казах, просто не е 
възможно такова интригантстване, без изобщо да се знае кои ще са останалите кандидати, как 
ще се развие конкурсът, кой с какво ще се представи. Но ето виждаме, че днес се случи точно 
това. За мен потвърждаването на този слух е силно симптоматично и ме навежда поне на един 
въпрос, а именно: доколко са автономни нашите гласове, които дадохме тук в последните 
часове. 
Ще ви кажа и още нещо, което също много ме смущава, били ли сте донякъде в течение на 
него, имам предвид медиите, а именно, че имаше искане от различни интелектуални, 
журналисти, да не изреждам, подписка, подписана от няколко хиляди души, която настояваше 
да не допуснем до процедурата по изслушване Емил Кошлуков. Тогава ние обсъдихме как да 
постъпим. Казахме си, че не бива да се влияем от външен натиск и въздействие, че трябва да 
действаме по съвест и по убеждение. Размишлявайки как да постъпим, действайки по съвест и 
по убеждение, си казахме, че може би наистина не трябва да го допускаме до процедурата. 
Впрочем предложението тогава беше на председателката Соня Момчилова. Тя каза, окей, ако 
искате, можем да мислим да не го допуснем, това тя го каза и публично в интервюта, които 
даде за медии. Но решихме да се консултираме с юристи, за да видим кое ще е по-добре за 
телевизията. И тогава юристите ни посъветваха да не предприемаме този ход не за друго, а 
защото най-вероятно, ако бяхме спрели господин Кошлуков, той щеше да обжалва, щеше да 
се завихри една юридическа спирала, която щеше да навреди, може би, в един момент на 
бъдещото ръководство на Българската национална телевизия. 
Обръщам внимание на факта, че ние всички – впрочем не мога да твърдя, че всички, но за 
четирима от членовете мога да твърдя, бяхме склонни да обмислим този вариант. Тоест ние 
имахме причини и основания, за да го обмислим. И тези основания бяха, че можехме да 
гласуваме нужното доверие на господин Кошлуков не просто, за да стане генерален директор 
на БНТ, а за да бъде допуснат до процедурата за избор на генерален директор. И сега се питам 
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къде са днес нашите основания, тогавашни, в онзи момент, къде отидоха, кое ги разпиля? 
Защото така или иначе, предстои той да управлява телевизията неясно колко време напред, 
може би до следващ конкурс, а може би още много дълго време. Задават се избори и всички 
ние знаем, че по време на избори политическият натиск върху медиите е най-голям и изводите 
остава да си направим самите ние. 
Това исках да кажа и да изразя и съчувствие към Габриела Наплатанова за това, че тя беше в 
най-тежката ситуация да не може да подкрепи един човек, когото цени и уважава, от 
прекалена деликатност. Благодаря. 
Габриела Наплатанова: Благодаря за съчувствието, госпожо Велкова. Аз много правилно 
съм си обмислила мотивите, така че ги изразих в началото на днешното първо заседание. 
Моля, те да се смятат за валидни и към този момент. 
Соня Момчилова: Аз няма как да не отговоря. Госпожо Велкова, щом ще запознаваме 
аудиторията с реминисценции от кухнята, аз ще върна нещата към онзи момент, в който 
предложих да не допускаме господин Емил Кошлуков до изслушване. Вие още при този 
разговор оттеглихте решението си. Аз съм изненадана, че не настояхте, че не дадохте гласност 
чрез медиите на тази своя твърда увереност. Още тогава изразихте колебание и категоричност 
да бъде допуснат. Това – първо. Второ, казвате, че не правим услуга. Ние не сме тук, за да 
правим услуга на когото и да било, най-малко на себе си, услуга дължим единствено на 
българските зрители, на хората, които работят в Българската национална телевизия и на 
медийната среда. Пилатовският подход да изберем някой, защото трябва да има избор, лично 
аз не го споделям, не работя и не живея с подобни убеждения. Биха могли колегите, които 
присъстваха на нашите закрити заседания, да свидетелстват за това как вие се опитахте да 
упражните въздействие и да манипулирате член на Съвета за електронни медии. 
Пролет Велкова: Да убедя. 
Соня Момчилова: Да убедите… И тук има какво да се каже по тази тема, но ще завърша. 
Госпожо Георгиева, искате да добавите нещо? Заповядайте. 
Галина Георгиева: Благодаря, госпожо председател. Аз се радвам на такава откритост, 
особено когато сме на живо в национален ефир, на колегите. Вие станахте свидетели на 
споделяне на проведени срещи и потвърждение, както чухте, за четирима от присъстващите. 
Това не е новина. Дължа на себе си и още едно изказване и то е, че новият състав на Съвета за 
електронни медии не произведе избор. Благодаря. 
Соня Момчилова: С което аз лично се гордея. 
Благодаря ви! До съвсем скоро! Приятен ден! 

 

Материали, приложени към Протокол № 23: 
1. Дневен ред. 

 
Габриела Наплатанова   ………. . .      Галина Георгиева ………… 
 
 
Пролет Велкова          …………….   Симона Велева      …………... 
 
 
Соня Момчилова        …………… 
 
 
Стенограф: …………… 
Стойка Белова 


