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Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-159 
 

18 октомври 2016 г. 

 

Съветът за електронни медии на заседание, проведено на 18.10.2016 г., обсъди 

проект на процедура за избор на генерални директори на националните обществени 

доставчици на медийни услуги – Българското национално радио (БНР) и Българската 

национална телевизия (БНТ).   

Разпоредбата на чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) 

предоставя на Съвета правомощията (респективно задълженията) по избор на генерален 

директор на двете национални медии. Законодателят не е определил процедурата, по която 

следва да се извърши този избор. В трайната си практика Върховен административен съд 

приема, че при липса на изрична разпоредба в закона, административният орган (СЕМ) 

може сам да определи правилата.  

С оглед горното, Съветът реши да възприеме подход за приемане на общи правила, 

по които да се провеждат занапред изборите на генералните директори на двете медии.  

Ръководен от принципите за публичност и прозрачност, и в изпълнение на 

изискванията на чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, Съветът оповести 

публично откриването на производството по издаване на решение за приемане на 

Процедура за избор на генерален директор на националния обществен доставчик на 

радиоуслуги, съответно на генерален директор на националния обществен доставчик на 

аудио-визуални медийни услуги. В определения срок – до 09.09.2016 г., са постъпили три 

писма от граждани, които не коментират по същество разпоредбите на процедурата.   

Съветът за електронни медии, след проведените разисквания, прие, че са изяснени 

всички факти и обстоятелства от значение за издаване на акта и на основание чл. 32, ал. 1, 

т. 18, във връзка с т. 2 от Закона за радиото и телевизията,  

 

Р Е Ш И: 

 

ПРИЕМА Процедура за избор на генерален директор на националния обществен 

доставчик на радиоуслуги, съответно на генерален директор на националния обществен 

доставчик на аудио-визуални медийни услуги, съгласно приложение, неразделна част от 

настоящото решение. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез 

Съвета за електронни медии в едномесечен срок от съобщението за издаването му. 

 

 

 

МАРИЯ СТОЯНОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

П Р О Ц Е Д У Р А  

за избор на генерален директор на националния обществен доставчик на 

радиоуслуги, съответно на генерален директор на 

 националния обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги 

 

Раздел I 

Общи разпоредби 

 

Чл. 1. Настоящата процедура определя правилата за избор на генерален директор на 

Българското национално радио (БНР), съответно – на генерален директор на Българската 

национална телевизия (БНТ). 

 

Чл. 2. Съветът за електронни медии обявява с решение процедура за избор на генерален 

директор на БНР, съответно на генерален директор на БНТ, в което се посочва срок и 

място на подаване на документите от кандидатите, както и срокове за провеждане на 

процедурата. 

 

Чл. 3. Процедурата се състои от: 

1. Първи етап – формално разглеждане на документите и допускане до участие на 

кандидатите в процедурата;  

2. Втори етап – разглеждане на документите на кандидатите по същество; 

3. Трети етап – изслушване на кандидатите; 

4. Четвърти етап - избор на генерален директор. 

 

Раздел II 

Изисквания към кандидатите. Документи за кандидатстване 

 

Чл. 4 (1) Кандидатите за генерален директор на БНР, съответно за генерален директор на 

БНТ трябва да отговарят на следните изисквания:  

1. Да са български граждани;  

2. Да имат завършено висше образование;  

3. Да имат опит в следните области: електронни медии, електронни съобщения, 

журналистика, право или икономика;  

4. Да имат обществен авторитет и професионално признание;  

5. Да притежават най-малко петгодишен трудов стаж в радио – за кандидатите за 

генерален директор на БНР, съответно - в телевизия за кандидатите за генерален 

директор на БНТ;  

6. Да отговарят на изискванията на чл. 26 от Закона за радиото и телевизията:  

а) да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер;  

б) да не са еднолични търговци, собственици на капитала на търговски дружества, 

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

търговски дружества и кооперации.  

 

(2) Заявлението за участие в процедурата се подава в писмена форма, лично и съдържа:  
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1. Име и фамилия на кандидата;  

2. Адрес по местоживеене и адрес за кореспонденция;  

3. Телефон за контакти и електронен адрес. 

 

(3) Към заявлението се прилагат следните документи:  

1. Мотивационно писмо на кандидата;  

2. Автобиография на кандидата, съдържаща образование и професионален опит 

(задължителен формат Europass CV);  

3. Кратка биографична бележка за кандидата, която да бъде използвана в информациите 

за протичането на процедурата;  

4. Копие от документ за самоличност; 

5. Копие от диплома за завършено висше образование, както и копие от други документи, 

удостоверяващи притежаваните образование, квалификации, професионален опит и 

познания по чужди езици;  

6. Копие от доказателства за необходимия трудов стаж в радио - за кандидатите за 

генерален директор на БНР, съответно - в телевизия за кандидатите за генерален 

директор на БНТ;  

7. Декларация на кандидата за най-малко тригодишен управленски опит на мениджърски 

позиции, с описание на големината на екипа и размера на бюджета, които е управлявал 

кандидатът или за опит в извършване на стопанска дейност (липсата на декларацията 

не препятства участието в процедурата);  

8. Свидетелство за съдимост; 

9. Декларация на кандидата по образеца, представляващ приложение към правилата;  

10. Декларация на кандидата за наличие/липса на принадлежност към Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (липсата на 

декларацията не препятства участието в процедурата); 

11. Концепция за развитието на БНР (при кандидатстване за генерален директор на БНР), 

съответно на БНТ (при кандидатстване за генерален директор на БНТ), съдържаща 

вижданията на кандидата за: 

а) Развитие на националния обществен доставчик на радиоуслуги, съответно на 

националния обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги; 

б) Организация и управление, редакционна структура;  

в) Програмни намерения и приоритети;  

г) Технологично развитие;  

д) Финансиране, форми и механизми за контрол; 

Концепцията е в обем до 20 стандартни печатни страници (1 страница = 1800 знака). 

12. Резюме на концепцията по т. 11 в обем до 5 стандартни печатни страници (1 страница = 

1800 знака). 

 

 

Раздел III 

Ред на провеждане на процедурата 

 

Чл. 5 (1) Кандидатите за генерален директор на БНР, съответно генерален директор на 

БНТ подават заявление за участие и приложенията към него на български език лично. 

Концепцията по чл. 4, т. 11 следва да е поставена в отделен надписан и подписан от 

кандидата плик. 
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(2) Заявлението и документите се считат за подадени навреме, ако са постъпили на адреса 

и в срока, определен в решението по чл. 2.  

 

(3) Служител от деловодството на Съвета за електронни медии приема документите и ги 

завежда във входящ регистър. На кандидата се предоставя входящият номер. 

 

(4) Заведените документи се поставят в хартиен непрозрачен плик, на който се отбелязва 

входящият им номер. Пликът се залепва в присъствието на кандидата, което се 

удостоверява с неговия и на служителя на СЕМ подписи върху плика. На мястото на 

залепване на плика се полага печат на Съвета за електронни медии. 

 

Чл. 6 (1) Отварянето на пликовете с документите се осъществява три дни след изтичане на 

срока за подаването им, определен в решението по чл. 2.  

 

(2) В случай, че заявлението не съдържа информацията или документите по чл. 4, ал. 2 и 

ал. 3, Съветът за електронни медии уведомява кандидата да отстрани пропуските в 

седемдневен срок от съобщението за това с указание за последиците при неотстраняването 

им. Съобщаването се извършва писмено с известие (обратна разписка) за доставянето му 

или на посочените от кандидата електронна поща и/или факс.  

 

(3) Съветът за електронни медии не разглежда на следващия етап от процедурата 

заявление на кандидат, ако:  

а) е подадено след срока, посочен в решението по чл. 2; 

б) пропуските в документите не бъдат отстранени в срока по ал. 2.  

 

Чл. 7. Съветът за електронни медии оповестява на интернет страницата си кандидатите, 

допуснати до участие в процедурата. 

 

Чл. 8 (1) Съветът за електронни медии разглежда по същество документите по чл. 4, ал. 3 

на допуснатите до участие кандидати. След преценка на съдържанието им взема решение 

(по протокол) с кои кандидати да бъде проведено изслушване.   

 

(2) Съветът за електронни медии извършва преценката по ал. 1 въз основа на следните 

критерии:   

1. Професионална компетентност, свързана с познаване на радиодейността (за кандидатите 

за генерален директор на БНР), съответно на телевизионната дейност (за кандидатите за 

генерален директор на БНТ); 

2. Управленска компетентност (способност за формиране на цели, средства за тяхното 

постигане и очаквани резултати; способност за разрешаване на проблеми, за вземане на 

управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване); 

3. Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността 

на БНР, съответно на БНТ и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи). 

 

(3) Съветът за електронни медии оповестява на интернет страницата си кандидатите, 

допуснати и не допуснати до третия етап на процедурата. 
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(4) Съветът за електронни медии уведомява кандидатите, допуснати до изслушване за 

времето и мястото на провеждането му. Уведомяването се извършва по телефон, за което 

се съставя протокол, или на посочените от кандидатите електронна поща и/или факс.  

 

Чл. 9. (1) Изслушването се състои от:  

1. кратко представяне от кандидата на концепцията за неговата дейност в обществената 

медия;  

2. отговори на въпроси, задавани от членовете на Съвета за електронни медии.  

 

(2) Неявяването на кандидат на изслушване се счита за отказ от участие в процедурата.  

 

Чл. 10. (1) Съветът за електронни медии осигурява прозрачност при провеждане на 

процедурата.  

 

(2)   Изслушванията се протоколират и записват от Съвета за електронни медии чрез 

устройства, регистриращи звук. Съветът за електронни медии може да предостави записи 

от изслушванията изцяло или части от тях след приключването на процедурата.  

 

(3) Съветът за електронни медии позволява по време на изслушванията на кандидатите 

присъствието на журналисти. Правилата за присъствие се определят от СЕМ.  

 

Чл. 11. (1) Съветът за електронни медии в първия работен ден след приключване на 

изслушванията, определя с решение кандидата, избран за генерален директор на БНР, 

съответно за генерален директор на БНТ.  

 

(2) За избран се счита кандидатът, получил най-малко 3 (три) гласа.  

 

(3) Ако на три поредни заседания не бъде избран генерален директор, процедурата се 

прекратява.  

 

(4) Решението по ал. 1 съдържа мотиви за всички кандидати, подали заявление за участие в 

процедурата.  

 

(5) Решенията по ал. 1 и ал. 3 се вземат лично и присъствено с явно гласуване. 

 

Заключителни разпоредби:  

§ 1.  Процедурата влиза в сила от датата на публикуването й. 

§ 2.  Процедурата е приета на заседание на СЕМ, проведено на 18.10.2016 г.  
 

 

 

 


