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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 

 

№ 17 

 

от редовно заседание, състояло се на 08.05.2020 г. 

 

 

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

София Владимирова – председател.  

 

Начало на заседанието 11.00 часа, водено от София Владимирова – председател на СЕМ. 

Съставил протокола – Даниела Коюмджиева. 
 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Избор на председател на Съвета за електронни медии. 

 
  
 

София Владимирова откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред.   

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: прие Дневния ред. 

 

 

София Владимирова запозна членовете на Съвета с процедурата за избиране на председател 

на СЕМ. Публично разясни изискванията по Закона за радиото и телевизията, които трябва да 

бъдат спазени при избора: решението се взема лично и присъствено, с явно гласуване; 

решението се взема с квалифицирано мнозинство от две трети от всички членове на Съвета, 

съгласно чл. 37, ал. 2 от ЗРТ; 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 - поне трима от членовете трябва 

да гласуват за една кандидатура. Членовете на СЕМ правят предложения и изказвания по 

избора на нов председател. 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 резултата. В случай, 

че изборът е неуспешен, СЕМ взема решение за деня, часа и дневния ред на следващото 

заседание, на което да се проведе следващото гласуване. 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 

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

допуска предварително изпълнение. 
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София Владимирова заяви, че няма да се кандидатира за четвърти мандат и в този смисъл, 

нейната кандидатура не следва да бъде разглеждана. Отбеляза, че има много мотиви за това, 

но най-важният за нея е, че предстои сериозна законодателна дейност в областта на медиите, 

медийната индустрия и тя би искала да се върне към по-експертната работа в Съвета за 

електронни медии. Призна, че не й остава много време за това, защото председателят на 

Съвета изпълнява основно административни функции, което отнема голяма част от времето на 

човека, който го изпълнява. Счита, че работата в Съвета е предимно експертна и нейният 

интерес към това, което ще се случи с медийната среда е съвсем обясним. За нея не е без 

значение как ще изглежда индустрията след като редица групи, които се занимават със 

законодателните промени излязат със своите решения и тя би искала да вземе активно участие 

в тези процеси. Благодари за подкрепата, която е получавала в тези три мандата. Времето, 

което са прекарали заедно, тя като председател и останалите членове, не е било лесно и са 

били изправени пред множество предизвикателства. И като член, и като председател, винаги 

се е ръководила от това, че Съветът трябва да работи професионално, прозрачно и 

предвидимо, за да е наясно сектора как и защо се вземат решенията, които го касаят. Така ще 

продължи да работи и като член на Съвета за електронни медии. Обърна се с благодарност и 

към администрацията, която ръководи три мандата. Изрази мнение, че в администрацията 

работят изключителни професионалисти - хора, които са лоялни към институцията и които я 

познават и професионално работят в нея. Специални благодарности отправи към г-жа Емилия 

Станева, която освен брилянтен юрист и сериозен експерт, се е доказала и като отличен 

администратор. Обяви, че следващият председател ще се ползва със същата подкрепа, с която 

се е ползвала и тя, и му пожела на добър път. Г-жа Владимирова даде думата за предложения 

и изказвания.  

Галина Георгиева отбеляза, че според нея при изтичането на един мандат, какъвто е 

сегашния случай, следва всички членове на Съвета да отчетат трудната година или поне 

втората й част, в която тя е част от Съвета за електронни медии. Благодари на г-жа 

Владимирова за положените усилия и за подкрепата през нелекия път, през който са 

преминали. Заяви, че има предложение и ще издигне кандидатурата на г-жа Бетина Жотева, 

тъй като смята, че компетенциите и професионализма, които тя притежава, ще допринесат за 

по-нататъшното развитие на работата, която ги очаква, а тя никак не е малко и няма да е лека.   

Ивелина Димитрова отбеляза, че също се присъединява към думите на г-жа Георгиева и  

благодари на настоящия председател досега и за усилията, и за подкрепата към всеки един от 

тях, когато е ставал част от този орган. Счита, че годината е била изключително тежка и 

напрегната, със сложни кризисни моменти и според нея, опитът на г-жа Владимирова се е 

проявил в тези трудни моменти. Мисли, че всички заедно са успели да защитят обществения 

интерес и да преминат през тези трудни периоди. По отношение на избора на нов председател, 

уважава личното право на всеки и разбира, че г-жа Владимирова е взела твърдото решение да 

не се кандидатира отново за председател. При предишния избор за нея е било по-лесно, 

защото вече е имала възможност да придобие лични впечатления от работата на председателя, 

близо една година. Когато г-жа Димитрова станала част от този орган, г-жа Владимирова е 

била вече председател и в продължение на една година е съставила лични впечатления и 

представи за нейната работа и затова миналата година й е било по-лесно. В този смисъл, при 

днешния избор, тя няма да заеме категорична позиция, ще гласува „въздържала се“, като по 

този начин си даде малко повече време да придобие една лична представа за работата на 

бъдещия нов председател.  
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Розита Еленова: Благодаря. За мен избирането на председател на Съвета за електронни 

медии също е част от нашата отговорност и днес е един от важните дни, както и, разбира се, 

всяко наше заседание. Но обобщавайки, след всичко в момента ние имаме стар председател, 

който се оттегля, имаме нова кандидатура, а след изказването на г-жа Димитрова и сега при 

моето... 

София Владимирова отбеляза, че не се оттегля, а мандатът й изтича. 

Розита Еленова: Не заявяваш кандидатура да продължиш в следващ мандат?  

София Владимирова потвърди. 

Розита Еленова: Т.е. имаме стар председател, който се оттегля, имаме кандидатура за нов 

председател, това ... 

София Владимирова отново отбеляза, че не се оттегля като председател, а просто не се 

кандидатира за нов мандат. 

Розита Еленова: Добре, не харесвате глагола, който използвам, ще си го задържа. Аз имам да 

кажа, разбира се, малко повече думи към новия кандидат, защото това е моят живот, моята 

работа и процесите са ми важни. Вие знаете, госпожо Владимирова, че аз всяка година 

отбелязвам, че при завършване на един етап, има нужда от равносметка, някакъв вид анализ, 

рекапитулация. А целта на този диалог, от който аз имам нужда и със стария, и с новия 

председател, е да видим добрите практики и да ги запазим и да направим изводи за процесите, 

които предстоят да бъдат регулирани. Годината беше сложна. Година, която не пожелавам да 

се повторя, с два импийчмънта на генерални директори на обществените медии и г-жа 

Владимирова, разбира се, изнесе по-голямата тежест, което ще се случва и на следващите 

председатели, но тя би могла да продължи своя мандат, и да бере плодовете от натрупания 

опит. Респективно, за новия кандидат, за мен е важно да бъдат озвучени идеите, които той ще 

изповядва, да бъдат определени посоките, в които ще се върви през следващата година, какъв 

ще бъде подходът към предизвикателствата 2020 – 2021 година, а част от тях ние вече знаем. 

Очакваме промяна в законодателство, имплементиране на европейската директива за аудио-

визуални медийни услуги, имаме финансова криза в БНТ, има имиджова и каква ли още в 

БНР. За мен като съветник е от значение мисията, която Съветът изпълнява, както и тази 

мисия да бъде сериозно защитена и подплатена чрез нашата работа. Ето защо е важна 

позицията на председател, той е гарантът и организаторът на тези процеси, а ръководителят е 

човекът, който иска и може да носи отговорност. Разбира се, това са неща, които сме казвали 

почти всеки месец май, когато сме изправени пред тази наша отговорност. Към кандидата  бих 

искала да отбележи и някои процеси извън глобалното, които са актуални с днешна дата – май 

месец 2020 година и ще акцентирам на тях. Какви са вижданията на кандидата за 

взаимоотношенията съветник – администрация? Ще бъде ли подобрена тази комуникация 

така, че професионализмът да бъде предимството в тези взаимоотношения? Процесът е неясен 

за самата администрация, от което се получават разминавания, което не повишава качеството 

на работа нито на съветника, нито на експерта. За мен политиката на управление на човешките 

ресурси не беше успешна и следва да се предприемат мерки в това отношение. Моля за 

Вашето виждане по темата. Ще бъде ли възстановена добрата практика за навременно 

уведомяване на съветниците с важни за работата им писма, сигнали, уведомления и др. Такава 

практика в Съвета съществуваше. Имаме персонални, така наречени, пощенски кутии, както 

можем да използваме и електронните пощи. Но съвсем доскоро, до преди година и половина 

тази практика съществуваше, заварих я в Съвета през 2016 год., тя съществуваше, а за мен 

това е важно. Ще се възстанови ли спазването на закона при публикуването на протоколи от 

заседания? Забавянето на протоколите от заседанията ни дистанцира от външната публика, 

която се интересува от процесите в Съвета. Когато един протокол се сложи с месец 
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закъснение, той вече е остарял, демодиран и не интересува никого. По този начин Съветът за 

електронни медии се изолира, капсулира се…..Аз лично бих подкрепяла процеси на 

прозрачност и на повече отвореност.  

Мисля, че това са съвсем рутинни въпроси и Вие няма да имате никакъв проблем да ми 

отговорите, госпожо Жотева. За мен е важна екипността в работата, взаимното доверие, 

зачитането мнението на всеки един съветник, добрата комуникация, обратната връзка с 

администрацията. И това са принципи, които аз очаквам новият председател да следва в 

своята работа. Разбира се, съм настроена положително и вярвам, че ние ще пренесем  добрите 

практики и ще коригираме несъвършенствата, за да вървим напред. Тази корекция може да се 

постигне със съвсем малко движения. Нямам какво повече да кажа. Благодаря. 

Бетина Жотева благодари на София Владимирова за трите години „сизифовски“ труд, с оглед 

на всичко, което се е случило през тези три години. Поглеждайки историята на СЕМ,  всички 

са имали тежки моменти, но събитията от последната година - един генерален директор - 

съден, един генерален директор – свален, радиото – пет часа без сигнал, съдилища, едно след 

друго, много наситени, плюс опити за промяна на закона, къде успешни, къде неуспешни и 

всичко това да се случи за три години. Смята, че Съветът винаги е подкрепял г-жа 

Владимирова и никога не са я оставяли сама в тежките моменти и когато се е налагало да се 

вземат важни решения, са ги вземали общо. Понякога решенията не са били много популярни 

и не са еднакво добре приети, но те в крайна сметка поемат отговорност за техните решения. 

И г-жа Владимирова е била лицето на тези решения. Г-жа Жотева обърна внимание, че за 

международния ресор, за който отговаря , е много удовлетворена с това, което се е променило 

през последните две години. Първото е, че вече Съветът за електронни медии има председател 

на подгрупа в ЕРГА. Второто е, че гласът на Съвета се чува в ЕРГА, защото ЕРГА е станал 

орган, вече влязъл в закон на Европейския съюз, в директива. И не на последно място, 

посочено и от г-жа Владимирова онзи ден, всички доклади, които излизат от Съвета на 

Европа, наблюдаващи медийната среда в България, вече не отбелязват политически 

зависимости. Поне в последния доклад не е посочена политическа зависимост на органа или 

каквото и да било външно влияние върху него. Даде уверение, че за последните две години се 

е старала да направи така, че българският СЕМ да бъде пълноценна част от процеса на 

взимане на решения в ЕРГА. Благодари за подкрепата, която е получавала от председателката 

и от всички съветници, за да може тази дейност да се развие. Подчерта, че София 

Владимирова е вдигнала много нивото и ако бъде избрана за председател, първо трябва да го 

достигне и след това да развие някакви свои идеи, които са малко по-различни от тези, които 

г-жа Владимирова е имала, но в никакъв случай не смята, че те под някаква форма биха 

засегнали органа като цяло. Благодари още веднъж на София Владимирова за всичко 

свършено от нея. 

Г-жа Жотева заяви, че Съветът трябва да е екип. Припомни, че откакто е в тази медийна среда, 

все някой нещо прави със СЕМ - или го слива с КРС, или го дели,  или увеличава,  смалява,   

дава му допълнителни правомощия, или ги отнема. Чула е, досега поне, десетки варианти. 

Самата тя не знае кой е най-добрият. Но със сигурност знае, че без регулаторен орган за 

електронните медии, нито една държава, която претендира за демокрация не може. Вярва, че 

такъв орган е необходим и СЕМ ще го има винаги, под една или друга форма. Но смята, че 

под тази форма, която е в момента, на СЕМ му е много трудно, защото няма технологичен 

капацитет, както и капацитет човешки ресурси, за да изпълнява много от зададените му 

правомощия. Смята, че всеки един от съветниците има добри идеи за развитието на органа и  

за организиране на някакви събития, които са от изключително важно естество - като кръгли 

маси за медийна грамотност, като проучване на общественото мнение за медийната 
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грамотност, дори да се поръча някакво социологическо изследване, за да се види дали 

националните медии се справят с обществения статут, който имат, какво биха искали да 

гледат хората повече и т.н. Това са десетки идеи и възможности и тази работа наистина би 

направила регулаторът проактивен. Трябва да бъдат проактивни, но за това са необходими 

средства и хора - нещо, което в момента няма. Съветът дори не може да си позволи да покани 

някой отвън. Припомни, че по международна линия продължава да стои на дневен ред 

посещение на председателя на ЕРГА, което е вероятно да се осъществи в края на юли, когато 

се отворят границите и пътуването стане възможно. Отбеляза, че пред Съвета стоят 

предизвикателства по организация на събития, като среща на ЕПРА. Доколкото знае, от 

дванадесет години България не е организирала ЕПРА, колегите й от ЕПРА нееднократно са я 

питали кога ще се организира. Сподели, че й е изключително трудно и неудобно да им обясни, 

че СЕМ има организационни способности, но няма средствата за подобни събития. Освен 

това, има още редица международни форуми, в които съветниците не участват, защото не 

могат да си го позволят поради финансови причини. Взимат участие в тези, които са 

организирани от Европейската комисия, защото от там се възстановяват парите. Съветът 

плаща само нощувките, което не е голяма сума. Г-жа Жотева е убедена, че има базисен 

проблем и той е в средствата. Липсата на средства пречи и да се оборудва СЕМ добре с 

техника за наблюдение. Интегрираната система за мониторинг е доста остаряла и се очаква да 

има проблеми с нея. Т.е. базисното изискване по закон няма да може да се изпълнява, а 

догодина предстоят избори. Заяви, че ще използва своя предишен опит в администрации и ще 

направи всичко по силите си, за да се даде възможност на СЕМ да получи това, което 

действително има капацитет да върши, но не го върши, защото е ограничен, лимитиран 

финансово и административно. Отбеляза, че според нея администрацията е малка. Но и за това 

има отговор. Счита, че заплатите са толкова малки, че хората идват за кратко и си отиват. 

Надява се да успеят да намерят такива хора, които с нови правомощия за наблюдение върху 

онлайн аудио-визуално съдържание,  които ако регулаторът получи, ще предизвика по-голям 

интерес и повече кандидати. Допуска, че увеличени правомощия, предполагат и по-голям 

бюджет. Нейната визия за бъдещия СЕМ е един орган, който наистина да има специализиран 

отдел за наблюдение на аудио-визуално съдържание онлайн, отдел за връзки с обществеността 

или един човек, който да прави достояние на хората точно какво правят съветниците. Намира 

размяната на мнения в момента с публиката чрез писма за много добра, но не достатъчна, за 

да се види това, което точно се прави. Счита, че трябва да бъдат проактивни в тази насока. Да 

уведомяват медиите сами за заседанията на Съвета, взетите решения, дори за разговори на 

съветниците и мнението им по различни въпроси. Съветът предстои да излезе с официално 

становище за ЗИД на ЗРТ на патриотите относно фалшивите новини и  мисли, че становището 

на съветниците би могло да достигне до журналистите на техните електронни пощи, без да се 

налага да чакат протокола. По-голяма отвореност би бил отговорът на СЕМ при защитата на 

бюджета например, когато ги питат: „Е, вие какво точно правите, че искате още пари“. Това го 

намира за изключително обидно и недостойно поведение от страна на някои ведомства. 

Смята, че няма достатъчна комуникация между членовете, затова предлага да бъде направен 

чат, в който да си пишат, както и да се направи място в Интернет системата на СЕМ, където 

всеки един от тях да има възможност да чете всякаква документация, която го интересува – 

входяща, изходяща поща и т.н. Попита Евгени Димитров дали е възможно това да бъде 

направено.    

Евгени Димитров отговори, че ще помисли по този въпрос.  

Розита Еленова: Чакайте сега, че този диалог ме разсмива, не ви прекъсвам, извинете.  

Бетина Жотева уточни, че предлага някои неща за улеснение в дейността им. 
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Розита Еленова: Да, това беше част от моите бележки. Ето в това е силата и мощта на 

председателя, че той може да взема решения за една добра организация. Не е въпроса 

администрацията да носи отговорност...  

Бетина Жотева поясни, че пита чисто технически дали това е изпълнимо. Припомни, че 

миналата година са имали проблем с покани – кой е получил, кой не е получил, защо един има 

покани, а друг няма. На това място, което предлага, съвсем спокойно биха могли да бъдат 

събирани всички покани, за да имат всички достъп до тях и да може да се реагира, когато 

някой пожелае да отговори на тези покани. Знае, че сега се изпращат на всеки по имейла и 

всеки има достъп до тях, но въпреки това, ако има някакво такова общо място, ако случайно 

някой нещо е пропуснал, защото сега отново се очаква да започнат да получават покани за 

концерти, за форуми, за срещи, за интервюта и т.н. Обърна внимание, че на секретарското 

място трябва да има един комуникатор с чужд език, ако успеят да намерят, защото на тази 

заплата ще е много трудно. И задължително трябва да намерят експерт „Връзки с 

обществеността“, който да получава от тях най-важните насоки за това, за какво биха могли да 

звънят журналистите, за да говори СЕМ в един глас. Не казва, че членовете на СЕМ не трябва 

да дават интервюта, но когато говорят на различни езици, дават разнопосочни мнения, дават 

разнопосочни сигнали. Когато има един човек, който може да отговаря на въпроси, с чийто 

отговори те са съгласни, смята, че това ще бъде консолидирана позиция на СЕМ, за която 

непрекъснато искат някакви позиции на СЕМ по някакви въпроси в последните години - за 

нещо, което се е случило в медиите, за нещо, което се е случило извън медиите, основно за 

отношение към журналисти и т.н. Това смята, че би могъл един човек да представя позициите 

на СЕМ. 

По отношение на Човешките ресурси, г-жа Жотева се надява да привлекат млади хора, както и 

млади хора с техническо образование. Много се надява на проактивната позиция на колегите 

си в медиите относно това, надява се и на техния лобизъм по време на писането на закона, 

защото никой не знае по-добре от тях какво всъщност му трябва на СЕМ. Предполага, че в 

момента в Народното събрание има много предложения за промяна на закона, за които те не 

знаят, освен работните групи, в които участват активно. Счита, че няма как да се напише 

добър медиен закон в частта за СЕМ без представители на СЕМ да участват активно.  

Относно протоколите, г-жа Жотева отбеляза, че г-жа Еленова държи да бъде цитирана 

дословно, като в стенограма. Останалите членове държат да се вземе само есенцията от това, 

което те казват, в смисъл тематично. И се получава разминаване в начина на представяне на 

протокола. Последните десет протокола са в този вид. Не знае дали това е въпрос, който да се 

постави на гласуване. Предлага да се съберат и да го обсъдят. Относно скоростта на писане, 

предлага две протоколистки да работят по един протокол, да си го разделят и да става по-

бързо, за да се влезе в срока от три дни по закон.    

Розита Еленова: Аз поставих тази тема, тя по някакъв начин е моя, т.е. поддържала съм 

важността й в годините. Но смятам, че по някакъв начин тя е и Ваша, защото Вие бяхте тази, 

която първа произнесе предложението за стрийминг при заседанията Така че, в момента, в 

който имаме стрийминг, ще отпадне необходимостта от актуални протоколи. 

Ивелина Димитрова изрази учудване. 

София Владимирова смята, че не. 

Ивелина Димитрова изрази съгласие с г-жа Владимирова. Стриймингът не изключва 

протоколите по ЗРТ... 

София Владимирова добави, че протоколите ще бъдат по-кратки и ще очертават съвсем... 

Розита Еленова: Аз лично така съм заварила протоколите и ще продължа по този начин, ако 

целта е да говоря аз по-малко на заседание, няма проблем, ако съм единствената, която... 
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Ивелина Димитрова отбеляза, че не би трябвало да има ограничения, а само да се 

компенсира времето.   

Розита Еленова: Имаше един доста дълъг период, в който това се случваше, протоколите се 

качваха навреме. Но по никакъв начин няма да си позволя да се намесвам на председателя в 

неговия личен почерк, в неговата организация. Няма да го правя и за в бъдеще, но съм 

убедена, че Вие ще намерите някакъв добър вариант. Аз не коментирам организацията. Аз 

коментирам, че има такова условие в закона. Не коментирам съветника как е преценил да 

участва в този протокол, аз така заварих протокола и така ще бъде при мен до края на мандата 

ми. 

Бетина Жотева отбеляза, че тази тема се обсъжда вече четири години и смята, че ако се 

включат и двете протоколистки, нещата ще стават много по-бързо.  

Относно стрийминга г-жа Жотева отбеляза, че никога не се е отказвала от тази идея, но не 

знае по какви причини когато го е предложила преди две години, не е била приета. Сега, 

обаче, ще стриймват, защото са в извънредно положение, а заседанията по закон, трябва да 

бъдат публични и достъпни. Смята, че така или иначе, дали тук ще седят журналисти или ще 

седят в офиса и ще ги гледат, те така или иначе не им задават въпроси, а само наблюдават. 

Предлага стриймингът да започне от следващото заседание на СЕМ и да продължи и в 

бъдеще. Според нея, карантината показа, че това е едно много голямо преимущество и, че то 

ще донесе много позитиви за СЕМ. Сподели, че никога не се е отказвала от тази си идея и се 

надява да бъде приета от всички, когато дойде ред да се приеме това предложение.  

Г-жа Жотева изрази съгласие с г-жа Владимирова, която преди това отбеляза, че 

председателят се занимава с много и различни неща, които на пръв поглед не се виждат. 

Вярва, че когато човек поеме някакъв ангажимент, трябва да го върши по най-добрия начин. В 

този смисъл не е убедена, че ще може да изпълнява както трябва ангажиментите си по 

международния ресор, затова  този ресор трябва да бъде поет от друг, ако тя бъде избрана за 

председател. Сподели, че работната й кариера винаги е била в областта на международната 

дейност. Още в началото, когато започнала в БНТ своята работна кариера, е било в 

международния отдел. След това, навсякъде също е била международник, с известни 

отстъпления „PR“-стване, но то пак е било по международна линия. Има идея на кого да 

предложи международната дейност, но засега няма да казва на кой, за да не повлияе под 

каквато и да било форма на гласуването, няма да е коректно. Помоли за извинение за дългото 

си изказване, но е било важно да каже, че каквото може да направи, ще го направи, и ще го 

направи, за да е добре на всички, и че ще направи СЕМ наистина да е този регулатор, който е 

описан в новата директива – регулатор в една демократична държава. Вярва, че такъв СЕМ 

трябва да има – независим юридически, финансово, който проповядва плурализъм, но в 

същото време не позволява българският ефир да бълва пошлост и агресия или да застрашава 

децата. Счита, че четири години това се е опитвала да прави в СЕМ, колкото може.  

София Владимирова благодари за оценките и за милите думи, които е чула към себе си. 

Заяви,  че подкрепя всичко ново и всичко, което е добро за регулатора и за тяхната работа. 

Именно в това е смисълът и в смяната на председателя, за да донесе нещо ново, нещо 

различно, нещо което да подобри работата на регулатора, нещо което да допринесе за 

комуникацията им и с индустрията, която е основно важна, и за това хората да имат по-ясна 

представа с какво се занимава регулаторът. Макар, че не счита това за най-важното и го е 

казвала многократно, но всяка отвореност на регулатора може само да бъде от полза за 

всички, тъй като винаги е поддържала твърдението, че публичните заседания, техните 

публични и мотивирани гласувания, на първо място са защита за самите тях, защото те дават 

яснота кой от членовете на Съвета каква теза поддържа и как я мотивира. Ще подкрепи 
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кандидатурата на г-жа Жотева, защото тя направи много за международната дейност и тази 

година е особено символна в това отношение, тъй като предстои транспонирането на 

директивата. Засега няма сигнал, че то ще бъде отложено и датата си остава септември. Дали 

ситуацията ще се промени, ще се види. Надява се, че ще бъде така устроен регулаторът, че 

наистина да може да изпълнява пълноценно, компетентно и професионално правомощията си. 

Пожела на г-жа Жотева да няма такива предизвикателни мандати, каквито е имала тя самата, 

защото не е леко. Счита, че никой от тях не е направил своя избор да бъде член на регулатора, 

за да му е леко.  

Г-жа Владимирова подложи на гласуване кандидатурата на Бетина Жотева за председател на 

Съвета за електронни медии.  

 

След проведеното гласуване  с 3 (трима) от членовете гласуваха „за” (Галина Георгиева, 

София Владимирова и Бетина Жотева) и 2 (двама) гласуваха „въздържал се” (Ивелина 

Димитрова и Розита Еленова):  

На основание чл. 37, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията, поради липса на квалифицирано 

мнозинство от две трети от всички членове на Съвета, няма избор на председател на Съвета за 

електронни медии. 
 

София Владимирова обяви следващо заседание за след 15 минути при същия дневен ред и  

закри заседанието. 
 

 

Материали, приложени към Протокол № 17:  

1. Дневен ред 

2. Процедура с Изх. № РД-18 30-03-2 от 07.05.2020 г.  
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Галина Георгиева  ……….………….  Розита Еленова          ........................ 

 

 

София Владимирова  …………………. 

 

Председател на СЕМ  
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