
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № РД-05-80 
 

05 юли 2019 г. 
 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, насрочено за 05.07.2019 г., 

проведе гласуване за избор на генерален директор на Българската национална телевизия 

(БНТ). 

С Решение № РД-05-159/18.10.2016 г. Съветът е приел 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 

(Процедурата).  

Процедурата предвижда четири етапа за провеждане на избора: 

първи етап – формално разглеждане на документите и допускане до участие на 

кандидатите;  

втори етап – разглеждане на документите на кандидатите по същество; 

трети етап – изслушване на кандидатите; 

четвърти етап – избор на генерален директор. 

В изпълнение на чл. 2 от Процедурата, СЕМ, с Решение № РД-05-54/09.05.2019 г., 

обяви процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия, в което 

определи срок и място на подаване на документите от кандидатите, както и срокове за 

провеждане на отделните етапи. 

До изтичане на определения краен срок – 03.06.2019 г., заявление за участие подават 8 

(осем) кандидати: Сашо Йовков (вх. № РД-22 25-00-14/ 03.06.2019 г.), Никола Тодоров (вх. № 

РД-22 25-00-15/ 03.06.2019 г.), Кръстю Вапцаров (вх. № РД-22 25-00-16/ 03.06.2019 г.), Явор 

Симов (вх. № РД-22 25-00-17/ 03.06.2019 г.), Сашо Диков (вх. № РД-22 25-00-19/ 03.06.2019 

г.), Радостслав Главчев (вх. № РД-22 25-00-20/ 03.06.2019 г.), Емил Кошлуков (вх. № РД-22 25-

00-21/ 03.06.2019 г.), Стоил Рошкев (вх. № РД-22 25-00-22/ 03.06.2019 г.). 

След извършена проверка за съответствие с изискванията на Закона за радиото и 

телевизията (ЗРТ) и тези на Съвета, до втори етап на Процедурата – „разглеждане на 

документите по същество”, са допуснати 7 (седем) от кандидатите. 

С решение (по протокол) от 11.06.2019 г., СЕМ не допуска до следващ етап на 

Процедурата г-н Кръстю Вапцаров. За да достигне до извод, че г-н Вапцаров не отговаря на 

изискванията на закона, по-конкретно на чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 26, т. 2 от ЗРТ, Съветът 

взе предвид следното: 

При проверка в Търговския регистър и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията е 

установено, че лицето е вписано като едноличен собственик на капитала и управител на 

дружествата Студио 32 ЕООД, ЕИК 205180796, Супер арт ЕООД, ЕИК 200023168 и Частна 

детска градина „По-По-Най” ЕООД, ЕИК 200706324, както и е регистрирано като физическо 

лице - търговец ЕТ Супер арт-17-Кръстю Вапцаров, ЕИК 831513083. Към датата на подаване 

на документите от кандидата в СЕМ (03.06.2019 г.) по партидите на горепосочените търговски 
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дружества няма данни за предприети действия за освобождаване на К. Вапцаров като 

управител, за прехвърляне на дяловете му на трето лице или за заличаването му като ЕТ.  

Предвид изложеното са налице пречки за допускане на г-н Кръстю Вапцаров до 

процедурата за избор на генерален директор на БНТ. 

В следващия етап на Процедурата са разгледани по същество документите на Сашо 

Йовков, Никола Тодоров, Явор Симов, Сашо Диков, Радостслав Главчев, Емил Кошлуков, 

Стоил Рошкев. СЕМ на заседание, проведено на 21.06.2019 г., взе решение (по протокол) да 

допусне до трети етап (изслушване) 6 (шест) от изброени кандидати. 

До изслушване не е допуснат г-н Радостстлав Главчев. Концепцията на г-н Главчев не 

отговаря на изискванията, заложени в Процедурата за избор на генерален директор на БНТ – 

развитие на БНТ, организация и управление, редакционна структура, програмни намерения, 

приоритети и технологично развитие, финансиране и форми, и механизми на контрол. В 

неговото изложение има много философия, история, житейска мъдрост, включени са някои 

нестандартни предложения, но то не би могло да се квалифицира като концепция на кандидат 

за генерален директор на Българската национална телевизия. Подробните мотиви за 

недопускането на г-н Главчев са отразени в Протокол № 25/ 21.06.2019 г., неразделна част от 

настоящото решение. 

Изслушването на допуснатите кандидати се проведе на предварително обявените дати – 

3 и 4 юли 2019 г. и е отразено в протоколи № 30/03.07.2019 г. и № 31/04.07.2019 г.   

На 5 юли 2019 г. СЕМ пристъпи към избор на генерален директор. 

Всеки един от членовете на Съвета ясно мотивира позицията си по избора на генерален 

директор на БНТ.  

Бетина Жотева открои концепцията на г-н Емил Кошлуков. Според нея, кандидатът е 

представил една научно-аналититично обоснована визия за управление на БНТ; акцентира 

върху модернизирането на медията до степен на нейната достъпност на всички видове 

платформи; предвижда създаване на мобилно приложение, което да позволи всеки да получава 

новините на момента; много добре е развит и пакетът от мерки за реформи в БНТ, 

включително за финансовото стабилизиране на телевизията; създаването на Програмен съвет, 

който ще бъде със споделени отговорности, би се отразило благоприятно на процеса на 

програмиране; поет е ангажимент за достойна професионална среда за служителите и за 

качествена, модерна медия за зрителите. За г-н Никола Тодоров отбеляза, че е с огромен опит, 

с верен усет за тенденциите вътре и извън националната телевизия, при представяне на 

концепцията се е съсредоточил върху финансовото „спасяване” на БНТ, липсва задълбоченост 

в развитие на приоритетите, технологичният план не е достатъчно добре разработен. За г-н 

Стоил Рошкев изрази очакване в следващ конкурс да покаже отлична подготовка, да натрупа 

управленски опит, както и да защитава смислени и последователни тези. Г-н Явор Симов – 

показва икономическа и организационна подготовка; концепцията му съдържа смели и 

нестандартни идеи; ясно са дефинирани мисията и програмните приоритети за БНТ1, за 

разлика от БНТ2 и БНТ3. Г-н Сашо Диков представя най-добрата концепция от гледна точка 

на програмирането; изключителна, свръх амбициозна концепция с новаторски подход; описана 

е почти идеалната телевизия; на този етап, според г-жа Жотева, идеите в нея са неизпълними, 

доколкото БНТ не разполага с необходимия финансов, технологичен, кадрови потенциал. Г-н 

Сашо Йовков представя визия, основана на собствения му опит, лична убеденост и 

професионализъм; дава предложения за преодоляване на финансовите проблеми, както и за 

финансиране на обществената медия. 

Ивелина Димитрова посочи като свой фаворит г-н Сашо Йовков. Кандидатът е 

представил сериозен анализ на актуалното състояние на БНТ и постигнатото до тук; поема 

ангажимент за пълен одит на финансовото състояние, прозрачност и търсене на отговорност; в 

тази връзка предвижда създаване на антикризисен борд и антикризисен план; в програмно 
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отношение ще търси качество на програмите и използване на наличния кадрови потенциал; не 

се предвижда редуциране на каналите, а по-скоро стратегия за „изчистване” на техните 

профили; показва изключително добра компетентност по отношение на технологичното, 

финансово, организационно и програмно състояние на БНТ; предвижда създаване на 

креативен съвет и въвеждане на редакционния принцип в дирекция Информация; създаване на 

специален отдел за разследваща журналистика. За г-н Никола Тодоров отбелязва, че е с добър 

професионален и организационен опит; в концепцията се развива идеята БНТ сама да 

произвежда цялата си продукция; предвижда промяна на профила на БНТ2 (филмов), за  което 

липсва финансова обосновка; предвижда Програмна дирекция за всички канали, мотивите за 

създаването на която не са много убедителни; като позитивно отчита намерението за 

въвеждане на практиката анализатори и наблюдатели да изследват доколко се спазва 

обективността и плурализма на гледните точки. Г-н Явор Симов – много добра професионална 

и организационна компетентност; представя прецизен анализ за състоянието на БНТ; предлага 

стратегия за финансово стабилизиране; застъпва виждането за БНТ като обществен защитник; 

предлага трансформация на Обществения съвет като Експертен към генералния директор, има 

идея за създаване на Телевизионна академия. Г-н Сашо Диков – доказан професионалист, с 

висока управленска, организационна и журналистическа компетентност; в концепцията 

присъства изключително критичен, но коректен анализ и загриженост за състоянието на БНТ 

през последните десет години; добре обосновава целите за развитие – програмна, кадрова, 

рекламна; високо оценена от г-жа Димитрова е публицистиката, разследващата журналистика, 

живите включвания; липсва план за преодоляване на дефицита. Г-н Емил Кошлуков – 

концепцията е разработена според изискванията на процедурата, като са развити всички пет 

компонента; добре са представени стратегическите цели, мултимедийност и по-висока 

технологичност на обществения оператор в контекста на новите предизвикателства; 

концепцията е много близка с тази от предходното участие на кандидата през 2017 г., но днес 

БНТ е изправена пред нови реалности; кандидатът дава заявка за оздравяване на медията, 

добре описва своите виждания и цели; липсват обаче вътрешни механизми за оценка и анализ. 

Иво Атанасов мотивира подкрепата си за г-н Сашо Йовков – добра концепция, 

изградена съгласно изискванията на Процедурата; кандидатът дава заявка за един балансиран 

подход на управление, залага на приемствеността за реализиране на новите цели; ще търси 

баланса между съхраняване устойчивостта на БНТ в медийната среда и по-голямото й 

интегриране към новите платформи; намерението на кандидата е да се развиват всички канали 

на медията; предлага предефиниране обществената мисия на БНТ. Г-н Никола Тодоров 

притежава сериозен житейски и професионален опит, на кандидата му липсва технологична 

компетентност. Г-н Явор Симов прави сериозно впечатление със своя икономически и 

финансов анализ; г-н Атанасов не споделя идеите в концепцията му относно програмната част. 

Г-н Стоил Рошкев – млад и амбициозен кандидат, концепцията му е емоционална, наподобява 

по-скоро есе, при представянето й кандидатът развива тези, които не са застъпени в нея. Г-н 

Сашо Диков – респект към концепцията на кандидата и към професионалната му биография; 

опитът и подходът на управление, придобит в други частни медии, според г-н Атанасов не би 

могъл да се пренесе и при управлението на националната обществена телевизия. Г-н Емил 

Кошлуков – добра концепция и добра защита; липсва, обаче, доверието към кандидата, 

доколкото той е участвал в последното управление на медията; не се споделя и предложението 

за радикални програмни решения, свързани със закриване на канали. 

Розита Еленова подкрепи г-н Емил Кошлуков като кандидат за генерален директор на 

БНТ. Той представя един адекватен, цялостен, изпълнен с конкретика професионален анализ; 

очертава целите и задачите, и предлага конкретни действия, чрез които да се постигнат; 

осъзнава отговорната роля на обществената медия, защитата на публичния интерес, ясно са 

очертани предизвикателствата пред БНТ; кандидатът залага като база на управлението си – 
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контрол- отчетност- прозрачност- публичност; предлага програмна схема, изградена изцяло 

върху изследвания на аудиторията, както и модерна и различна структура, която наистина да 

обслужва целите и стратегиите. Г-н Сашо Йовков – кандидатът е с широка медийна и 

технологична култура и познава обществените функции на националната телевизия; представя 

конкретни виждания за развитието на медията; залага на новините и актуалните предавания 

като приоритет в програмната политика; представя идеи за организационни промени; 

отбелязани са новите технологии, спецификата на новите медии, както и произтичащите от 

това възможности и предизвикателствата пред телевизията. Г-н Никола Тодоров представя 

концепция, в която се съдържат по-скоро пожелателни тези, а не конкретни идеи и мерки за 

реализация. Г-н Явор Симов – предлага цялостна концепция; познава законодателството; има 

поглед върху управлението на БНТ на всички нива; професионално е развита финансовата 

обосновка и комплекса от мерки, които да се предприемат; дава оригинални предложения 

относно програмирането. Г-н Сашо Диков – интересно, нестандартно и конкурентно 

позициониране, съпроводено с много конкретика, система от действия и мерки, които да 

доведат до повишаване на гледаемостта и увеличаването на доверието и лоялната аудитория; 

кандидатът предвижда новините и публицистиката да са гръбнака на програмата, предвижда 

обогатен прочит на спорта, както и силна разследваща журналистика; залага на висока степен 

на прозрачност при външните продукции; г-н Диков е емблематичен  журналист, с авторитет 

за работещите в телевизията. Г-н Стоил Рошкев - основните принципи на управление в 

неговата концепция са в сферата на пожелателното; не се съдържа нито един принцип на 

корпоративно управление и отговорност; пожеланията „да направим БНТ отново велика” са 

прекрасни, но още по-добре би било, ако кандидатът се ангажира и с конкретни прогнозни 

нива на гледаемост в следствие на дадено качество, твърденията, че би се увеличила 

аудиторията и приходите, остават необосновани и недоказуеми. 

София Владимирова посочи като кандидат, който отговаря в най-пълна степен на 

изискванията, заложени в процедурата, приета от СЕМ, г-н Емил Кошлуков. Кандидатът 

поставя като основни ключови задачи – оздравяването и модернизацията на БНТ; представя 

концепция, обърната към новите технологични решения; предлага множество мерки, които 

биха гарантирали прозрачното управление на медията; представя множество добри решения за 

увеличаване приходите и подобряване финансовото състояние; залага на създаването на 

Програмен съвет, който да действа като консултативен орган. Г-жа Владимирова намира 

концепцията на кандидата за реалистична и съобразена с конкретните условия и 

предизвикателства пред Българската национална телевизия. Относно останалите кандидати 

отбелязва, следното: г-н Стоил Рошкев е дългогодишен журналист, притежава професионална 

компетентност, но в концепцията му не са мотивирани и защитени формулираните цели за 

развитие на БНТ; познаването на проблемите в националната телевизия не са достатъчни да 

докажат способността за разрешаването им. Г-н Никола Тодоров развива управленска 

концепция под мотото „БНТ – алтернатива сама на себе си”; поставя акцент върху 

необходимостта от запазване на стойностните предавания и хора в медията, надграждане и 

доразвиване на съществуващото, оптимизиране на управлението и производствените процеси; 

отчита като проблем финансовия дефицит; липсата на управленски и организационен опит би 

препятствал ръководенето на толкова голяма структура, каквато е обществената медия. Г-н 

Сашо Йовков – кандидат с богат професионален и управленски опит; поставя акцент върху два 

важни елемента – приемственост и надграждане на постигнатото; смята, че ролята и мястото 

на обществената медия трябва да се прецизира; вижда телевизията като обществена структура 

с корпоративен модел на управление; в концепцията му се открояват редица добри идеи за 

управление. Г-н Явор Симов предлага една изключително практична концепция; поставя 

основен акцент върху хората и ги разглежда като най-ценния ресурс; предлага незабавно 

изработване на стратегия за финансовото стабилизиране на обществената медия; предлага 
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организационни промени; вижда планирането на съдържанието на програмите на БНТ едва 

след задълбочен анализ на нагласите на аудиторията; споделя виждането, че технологичното 

развитие на БНТ трябва да следва програмната необходимост на медията, а не е самоцел. Г-н 

Сашо Диков притежава безспорен професионален и управленски опит; представя един 

критичен поглед върху сегашното състояние на телевизията; защитава необходимостта от 

значителни реформи в програмното съдържание – като новините, публицистиката и 

разследващата журналистика; кандидатът акцентира върху финансовото състояние на БНТ, 

като вижда възможностите за оптимизиране в две основни направления – щатния състав и 

неясната разходна част на бюджета.  

Подробните аргументи на всеки един от членовете са отразени в Протокол № 32 от 

05.07.2019 г. от заседание на СЕМ, неразделна част от настоящото решение.  

След приключване на обсъждането на кандидатурите, Съветът пристъпи към избор на 

генерален директор. 

 

Съветът за електронни медии, с мнозинство от 3 гласа „за”, на основание чл. 32, ал. 2, 

във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията  

 

Р Е Ш И: 

 

ИЗБИРА за генерален директор на Българската национална телевизия Емил Илиев 

Кошлуков. 

Мандатът на Емил Илиев Кошлуков като генерален директор на Българската 

национална телевизия започва от встъпването му в длъжност след подписване на договор за 

възлагане на управление. 

 

Оставя без разглеждане документите на Кръстю Георгиев Вапцаров поради наличие на 

отрицателните предпоставки, които чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 26, т. 2 от Закона за радиото и 

телевизията предвижда за кандидатите за генерален директор на Българската национална 

телевизия – лицето е едноличен търговец, собственик на капитала и управител на три 

търговски дружества. 

 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

Административен съд – София област в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на 

участниците в процедурата. 

 

Обжалването на решението не спира изпълнението му, съгласно разпоредбата на чл. 38, 

ал. 2 от Закона за радиото и телевизията. 

 

 

 

 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 


