ОТГОВОР НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ДО
КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ

Във връзка с Ваше писмо, с което са предоставени документи, свързани с
удостоверяването на трудов стаж в телевизия от г-н Емил Кошлуков, генерален директор
на Българската национална телевизия (БНТ), както и отправено по време на заседание на
Комисията по културата и медиите на 07.04.2022 г. предложение към Съвета за
електронни медии (СЕМ) за предсрочно прекратяване на мандата на генералния директор
на БНТ, Съветът извърши подробен и задълбочен анализ на представените от Вас
документи и обсъди възможността за приложение на разпоредбите на чл. 67 от Закона за
радиото и телевизията, като намира следното:
Настоящият генерален директор на БНТ е избран с Решение на СЕМ № РД-05-80/
05.07.2019 г. след проведена процедура по реда на ЗРТ и Решения № РД-05-54/ 09.05.2019
г. и РД-05-159/ 18.10.2016 г. Решението на СЕМ за избора на г-н Кошлуков е обжалвано
от двама от другите кандидати и е потвърдено от Административен съд – София област
като правилно и законосъобразно (Решение на АССО № 30/ 08.01.2020 г. по адм.д. № 1010/
2019 г.).
Както Ви е известно, Законът за радиото и телевизията поставя изискване за
наличието на определени положителни предпоставки и липсата на определени
отрицателни предпоставки за заемане на длъжността „генерален директор“ на БНТ,
съответно на БНР. С оглед направените от Вас предположения за липса на едно от
условията за заемане на длъжността генерален директор на БНТ, а именно 5-годишен стаж
в телевизия, Съветът намира, че предоставените от Вас документи не установяват такива
обстоятелства.
Детайлната преценка на представените от г-н Кошлуков в процедурата за избор на
генерален директор на БНТ копия от официални документи, удостоверяващи трудов стаж
в телевизия, сочи наличието на повече от необходимите 5 години:
01.10.2010 г. – 01.06.2015 г. – ТВ СЕДЕМ ЕАД: 4 г. 8 м. 0 д.
07.01.2017 г. – 01.07.2017 г. – ПП АТАКА:
0 г. 5 м. 25 д.
18.12.2017 г. – 23.04.2019 г. – БНТ:
1 г. 4 м. 4 д.
ОБЩО:
6 г. 5 м. 29 д.
Предоставените от Вас на заседанието на ККМ на 07.04.2022 г. Справки за
подадените уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ) за сключени и/или
прекратени трудови договори за лицето Емил Кошлуков за периода от 01.01.2017 г. до
31.12.2017 г. не сочат различни от установените обстоятелства. Следва да се отбележи, че
задължението по чл. 62, ал. 5 от КТ за деклариране на сключването, изменението и
прекратяването на трудов договор чрез уведомяване на съответната териториална
дирекция на Национална агенция по приходите (НАП) е на работодателя, а не на
служителя. В този смисъл, по-късното деклариране на сключен трудов договор
представлява административно нарушение, извършено от работодателя, съгласно чл. 414,
ал. 3 от КТ, преценката относно което е извън компетентността на Съвета за електронни
медии. Изказаните предположения за извършена „документна измама“ също са извън
правомощията на СЕМ, доколкото необходимият трудов стаж е доказан с официални
документи, съгласно изискванията на трудовото законодателство на Р България.
По отношение на отправеното от Вас предложение Съветът за електронни медии
да обмисли предсрочното прекратяване на мандата на генералния директор на БНТ, моля

да имате предвид, че хипотезите за предсрочно прекратяване са изрично изброени в чл.
67, ал. 1 от ЗРТ:
1. на основанията, предвидени за предсрочно прекратяване на мандат на член на
Съвета за електронни медии;
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.
Първата хипотеза препраща към чл. 30 от ЗРТ, съгласно който мандат на член на
СЕМ се прекратява предсрочно при освобождаване на лицето от длъжност или при смърт.
Освобождаване на член на СЕМ се извършва с решение на Съвета: 1. при постъпване на
писмено заявление, подадено до председателя на СЕМ от лицето, което подава оставка; 2.
при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца;
3. при установяване на несъвместимост с изискванията на закона; 4. при влизане в сила на
присъда, с която е наложено наказание „лишаване от свобода“ за умишлено престъпление;
5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Втората хипотеза предвижда извършването или допускането на извършване от
други лица на груби или системни нарушения на изброените в чл. 10, ал. 1 от ЗРТ
принципи за осъществяване на дейност: 1. гарантиране на правото на свободно изразяване
на мнение; 2. гарантиране на правото на информация; 3. запазване на тайната на източника
на информация; 4. защита на личната неприкосновеност на гражданите; 5. недопускане на
предавания, внушаващи нетърпимост между гражданите; 6. недопускане на предавания,
които противоречат на добрите нрави, особено ако съдържат порнография, възхваляват
или оневиняват жестокост или насилие или подбуждат към ненавист въз основа на расов,
полов, религиозен или национален признак; 7. гарантиране на правото на отговор в
програмите; 8. гарантиране на авторските и сродните им права в предаванията и
програмите; 9. съхраняване на чистотата на българския език.
С оглед горното, Съветът намира, че не е налице нито една от хипотезите за
предсрочно прекратяване на мандат на генерален директор на национален обществен
доставчик на медийни услуги, т.е. липсват законови основания за предсрочно
прекратяване на мандата на г-н Кошлуков като генерален директор на БНТ.
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