Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-62
4 август 2021 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 04.08.2021
г., разгледа постъпила с вх. № РД-21 17-00-17/02.08.2021 г. молба от г-н Андон Балтаков,
с която подава оставка като генерален директор на Българското национално радио (БНР).
Съгласно чл. 67, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), мандатът на
генералния директор се прекратява предсрочно: 1/ на основанията, предвидени за
предсрочно прекратяване на мандат на член на СЕМ, посочени в чл. 30 от същия закон;
2/ ако се установи, че извършва или допуска извършването от други лица на груби или
системни нарушения на разпоредбите относно принципите за осъществяване на
дейността на радио- и телевизионните оператори.
В настоящия случай е налице хипотезата на чл. 30, ал. 2, т. 1 от ЗРТ – постъпване
на писмено заявление.
ЗРТ предвижда при предсрочно прекратяване на мандат на генерален директор
ръководството на съответната организация – в случая БНР, да се възложи на лице,
определено от СЕМ и отговарящо на изискванията по чл. 66 от закона.
Съветът обсъди възможна кандидатура, на която след прекратяване мандата на гн Балтаков, да се възложи управлението на обществената медия. Мнозинството от
съветниците реши управлението на БНР да се възложи на г-н Милен Митев
Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1, т. 2, чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка
с чл. 30, ал. 2, т. 1 и чл. 67, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията Съветът за електронни
медии
Р Е Ш И:
1. Прекратява предсрочно мандата на г-н Андон Атанасов Балтаков като
генерален директор на Българското национално радио, считано от 05.08.2021 г.
Прекратява сключения с г-н Андон Атанасов Балтаков, в качеството му на
генерален директор, договор за възлагане на управление на Българското национално
радио, считано от 05.08.2021 г.
2. Възлага ръководството на Българското национално радио на г-н Милен Кънчев
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.
Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – София област
чрез Съвета за електронни медии в 14- дневен срок от датата на съобщаването му.
Съгласно чл. 38, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, обжалването не спира
изпълнението на решението.

БЕТИНА ЖОТЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ

