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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 

 

№ 40 

 

от извънредно заседание, състояло се на 12.09.2019 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Галина Георгиева, Ивелина Димитрова, Розита Еленова. 

  

ОТСЪСТВА: София Владимирова – председател на СЕМ 

 

Начало на заседанието 11.00 часа, водено от Бетина Жотева – зам. председател на СЕМ. 

 

Съставил протокола – Даниела Коюмджиева. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклад на Дирекция „Обща администрация“ относно проектобюджет на Съвета за 

електронни медии за 2020 г. 

 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Незабравка Николова 

 

Бетина Жотева откри извънредното заседание. Благодари на съветниците за присъствието 

и премина към обсъждане на дневния ред, който се състои от една точка, а именно 

приемане на Проектобюджета за 2020 г. и да бъде изпратен в Министерството на 

финансите. Информира съветниците за получения от Председателката имейл, в който е 

съгласна с промените от вчера и с новата актуализирана версия. Г-жа Жотева даде думата  

за коментари. 

 

Ивелина Димитрова: Аз смятам, че така направеният бюджет е реалистичен. Подкрепям 

искането за малко повече средства за медийната грамотност, включително. Важен въпрос, 

с оглед промените в Директивата, които имаме като задължение, да развием такава 

платформа. Надявам се, тези средства да бъдат дадени и нашето искане да е уважено. 

Смятам, че е реалистичен бюджета, защото изпитваме наистина трудности, и кадрови, и 

със системата за мониторинг. Бихме могли да поискаме много повече, разбира се, но 

имаме ограничения по закона за държавния бюджет. Така че, каквото можем сме 

направили. Надявам се да имаме разбиране и подкрепа. 

 

Розита Еленова: За мен е важно материално отговорното лице, в лицето на Председателя 

г-жа Владимирова, да е съгласно с така предложения бюджет. Вчера от кореспонденцията 

разбираме, че  одобрява бюджета, така че, аз ще го гласувам. 
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Галина Георгиева подкрепя Проектобюджета с направените допълнения. 

 

Бетина Жотева също изрази своята подкрепа. Благодари за нанесените корекции и 

подложи на гласуване изготвения документ. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: приема проекта на Бюджета за 2020 г. и 

актуализираната бюджетна прогноза за периода 2021 – 2022 г. по бюджетни програми. 

 

Бетина Жотева закри заседанието. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 40:  

 

1. Дневен ред 

2. Приложение № 2а – Доклад към проекта на бюджета за 2020 г. и актуализираната 

бюджетна прогноза за периода 2021 – 2022 г. по бюджетни програми  

 

 

 

Бетина Жотева  ………………..…  Ивелина  

Димитрова  

 

 

…………………. 

    

Галина Георгиева  ……….………….  Розита Еленова  ………………..… 

 

 

София Владимирова  -      отсъства 

 

Председател на СЕМ  

 

 

 

Старши специалист: …………………..  

Даниела Коюмджиева   


