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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 

  

№ 20 
 

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 12.35 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 четвъртото заседание от процедурата за избор на председател на 

Съвета за електронни медии. Постави на гласуване кандидатурата на Бетина Жотева за 

председател на СЕМ, за периода 09.05.2020 – 09.05.2021 г.  

  

Розита Еленова: Госпожо Владимирова, тъй като след няколко минути ще имаме нов 

председател, а г-жа Димитрова се обоснова как ще гласува, а аз не – може да съм останала 

неясна. Разбира се, казах в началото на моето изказване, че приемам отговорно избора на 

председател на Съвета за електронни медии. Моите колебания бяха в целия диапазон – между 

„за“, „въздържала се“ и „против“. Разбира се, при условие, че имаме една кандидатура, 

гласуването „против“ във всички случаи е нелепо. Гласуването „против“ за мен означава, че 

категорично не си склонен да работиш със съответния избраник. Гласувам „въздържала се“ за 

кандидатурата на г-жа Жотева, защото не съм убедена, че тя е достатъчно узряла за едно 

овладяване при работа с администрацията. Както не съм убедена в тези качества, така много бих 

искала тя да бъде успешен председател и следващата година да гласуваме за нейната 

кандидатура, защото тя в тази една година ще има възможност да докаже своите качества. Нека 

да следва мисията на Съвета за електронни медии, което акцентирах в своето изказване. Второ, 

да подобри комуникацията вътре в Съвета. Много добре слушах изказването на г-жа Жотева и 

разбира се, ще следя за изпълнението на посоките, които тя начерта, а тези посоки бяха за 

прозрачност, за повече отвореност и за проактивност. Ако се върви в тази посока, за мен ще 

бъде най-естественото ние да работим добре. Така обосновавам  гласуването си. 

София Владимирова подложи на гласуване кандидатурата на г-жа Жотева за председател на 

СЕМ. 
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Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за” (Галина Георгиева, София Владимирова и Бетина Жотева) 

и 2 (два) гласа „въздържал се” (Ивелина Димитрова и Розита Еленова):  

На основание чл. 31, ал.1, във връзка с чл. 37, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията, избира 

Бетина Жотева за председател на Съвета за електронни медии, считано от 09.05.2020 г. 

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението с оглед 

изключителните правомощия, които законодателят е възложил на председателя, свързани с 

организацията на заседанията на Съвета, подписването на постановените актове, 

компетентността му на административнонаказващ орган и др. 

 

София Владимирова честити избора на Бетина Жотева за председател на Съвета за електронни 

медии, като й пожела да управлява мъдро, професионално и балансирано.  

Ивелина Димитрова пожела успех на г-жа Жотева. Увери я, че ще подкрепят всички принципно 

добри решения и идеи, и може да разчита на тях.  

Бетина Жотева благодари за подкрепата. Обеща, че ще оправдае доверието, което й гласуват. 

Увери г-жа Димитрова и г-жа Еленова, че ще се опита да разсее техните съмнения и то по начин, 

по който смята, че ще е добре за всички. Убедена е, че не заслужават нищо от това, което си 

позволяват някои медии да пишат за тях. Никой не го заслужава. Вярва, че единственият начин 

да покажат, че това не е вярно, е наистина да работят така, че хората, които ще започнат да ги 

гледат и ще ги гледат редовно, да са убедени, че техните права и свободи, и техните деца са 

защитени. Благодари на колегите си, че са откровени и уважава тяхното мнение. Подчерта, че не 

само слуша, но и чува.  

София Владимирова закри заседанието.  

          

      

Материали, приложени към Протокол № 20:  

 

1. Дневен ред 

2. Процедура с Изх. № РД-18 30-03-2 от 07.05.2020 г.  

 

 

 

Бетина Жотева  ..............................  Ивелина Димитрова 

 

 

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

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

 

 

София Владимирова  …………………. 

 

Председател на СЕМ  

 

 

 

  Старши специалист: …………………..  

  Даниела Коюмджиева   


