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С Ъ В Е Т   З А   Е Л Е К Т Р О Н Н И   М Е Д И И 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 15 

от редовно заседание, състояло се на 09.05.2018 г. 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Иво Атанасов, Мария Стоянова, Розита Еленова, 

София Владимирова – председател на СЕМ.  

Начало на заседанието 11:00 ч., водено от София Владимирова – председател на СЕМ. 

Съставил протокола: Мария Гинина. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Избор на Председател на Съвета за електронни медии. 

 

София Владимирова откри заседанието и предложи, ако няма възражения към 

дневния ред, същият да бъде гласуван.  

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: приема дневния ред. 

 

София Владимирова се обърна към съветниците, като припомни, че на днешния ден е 

изминала една година от избора й за председател на СЕМ. Като благодари за тази 

година, изтъкна, че тя не е била лека за Съвета.  Г-жа Владимирова посочи, че е имало 

много предизвикателства, но вярва, че те са преодоляни професионално и според 

отговорността на заеманата позиция. Още веднъж благодари за подкрепата, която е 

имала като председател на Съвета за електронни медии през изминалата година и даде 

думата на г-жа Станева за изясняване на Процедурата. 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи съдържанието на  Процедурата за 

избиране на председател на СЕМ, а именно: 

Изискванията по Закона за радиото и телевизията, които трябва да бъдат спазени 

при вземане на решението за избор са: 

а) решението се взема лично и присъствено с явно гласуване (чл. 35, ал. 1, изречение 

последно от ЗРТ).  

б) решението се взема с квалифицирано мнозинство от две трети от всички членове на 

Съвета (чл. 37, ал. 2 от ЗРТ). 

в) ако на три поредни заседания в продължение на един месец не се вземе решение за 

избиране на нов председател, тогава на следващо, четвърто заседание се взема решение 

с обикновено мнозинство от всички членове (чл. 37, ал. 3 от ЗРТ) – поне трима от 

членовете трябва да гласуват за една кандидатура. 

 Членовете на СЕМ правят предложения и изказвания по избора на нов 

председател. 
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 След приключване на изказванията и предложенията, председателстващият 

заседанието предлага да се гласува за прекратяване на изказванията и да се пристъпи 

към гласуване. 

 След провеждане на гласуването, се обявява резултатът. 

 В случай, че изборът е неуспешен, СЕМ взема решение за деня, часа и дневния 

ред на следващото заседание, на което ще се проведе следващото гласуване. При всяко 

следващо заседание горната процедура се повтаря изцяло. Четирите заседания могат да 

се проведат в един ден, при условие, че между тях има времева пауза и са проведени и 

протоколирани като отделни заседания. 

 При успешен избор председателстващият заседанието обявява резултата.  

 Решението на СЕМ за избиране на председател подлежи на обжалване пред 

Върховен административен съд в 14-дневен срок от датата на съобщаването му. СЕМ 

допуска предварително изпълнение. 

София Владимирова предостави възможност да бъдат направени предложения, 

коментари и изложения. 

Бетина Жотева взе думата, като уточни, че ще бъде много кратка в изказването си. 

Припомни, че тя е предложила г-жа Владимирова за председател миналата година и 

добави, че я е подкрепяла през цялото време. Сега отново предлага кандидатурата й и 

уточни, че може да продължава да разчита на нейната подкрепа. Изтъкна, че в СЕМ се 

работи спокойно и има инициативи, които се надява да продължат. Посочи, че 

администрацията се чувства спокойно и работи нормално. Предвид изложеното, очаква 

промени към добро и дава своето доверие поне за още една година. В заключение, 

предложи г-жа София Владимирова да продължи да изпълнява своята дейност в 

качеството й на председател на Съвета. 

София Владимирова благодари. 

Иво Атанасов: Аз направо ще гласувам. 

Розита Еленова: Някакви изказвания? Кога ще се дава думата - след гласуването или 

преди?  

София Владимирова отговори, че съветниците биха могли да се изкажат, когато 

считат за уместно, според своите предпочитания. 

Иво Атанасов: Аз не се изказвам, тъй като ще гласувам „за”. Обикновено се 

мотивираме, когато гласуваме „против” или се въздържаме. 

Мария Стоянова: Тогава е мой ред да се изкажа. Както знаете, съвсем скоро изтича 

мандатът ми като член на Съвета за електронни медии. Във връзка с това не откривам 

легитимност, професионална и морална, да вземам участие в решение, което се отнася 

до следващата една година, през която вече няма да съм част от този Съвет. Затова се 

налага да се въздържа от гласуване. 

 

София Владимирова подложи на гласуване предложението на г-жа Жотева да бъде 

избрана отново за председател на Съвета за електронни медии.  

 

Решение: на основание чл. 31, ал. 1, във връзка с чл. 37, ал. 2 от Закона за радиото 

и телевизията и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, СЕМ реши 

с 4 (четири) гласа “за” и 1 (един) глас “въздържал се” (Мария Стоянова), избира за 

председател на Съвета за електронни медии София Владимирова, считано от 

09.05.2018 г. Допуска предварително изпълнение на решението. 

 

София Владимирова благодари за доверието и високата оценка и изрази надеждата си, 

че ще се радва на подкрепа и в следващата една година, като разчита, че тя няма да е 
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изпълнена с толкова предизвикателства, както предходната. Г-жа Владимирова даде 

думата за изказване на г-жа Розита Еленова. 

Розита Еленова: Колеги, измина тази една година, която днес ние по някакъв начин 

финализираме. И стартираме нов период и нов процес. Когато има завършване на 

цикъл, аз съм убедена, че има нужда от равносметка и от анализ. В предния състав на 

Съвета имаше един председател. Така се случи, че в този състав ние имахме ротация. 

Така че, според мен точно сега има нужда от равносметка, както и от определяне на 

посоките, в които ще вървим през следващата една година Съветът за електронни 

медии, какъв ще бъде подходът към предизвикателствата през следващите 12 месеца. 

За мен, като съветник, е от изключително значение мисията, която Съветът изпълнява, 

както и тази мисия да бъде сериозно защитена и подплатена чрез нашата колективна 

работа. А за това единствен гарант може да бъде председателят – той е организаторът 

на тези процеси. За мен е важно да бъде създадена нормална комуникация между 

членовете и колегиалността да бъде предимство в нашите отношения, а това са неща, 

които ми липсват. Така че  възприемам този момент за такъв. Искрено вярвам, че и 

всички вие го мислите и ще възприемем  положителното, за да вървим напред. 

София Владимирова благодари на г-жа Еленова и я увери, че ще вземе под внимание 

изказването й, разбирайки какво има предвид, след което закри заседанието. 

 

 

  

 

Материали, приложени към Протокол № 15: 

1. Дневен ред; 

2. Процедура за избор на председател на СЕМ. 

 

 
 

 

Бетина Жотева .............................. Иво Атанасов ............................. 

Мария Стоянова …………………… Розита Еленова …………………… 

София Владимирова 

Председател на СЕМ 

.............................      

 

 

Старши специалист: 

Мария Гинина 

   

 

............................. 

     

 

 


