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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 

 

№ 11 

 

от редовно заседание, състояло се на 30.03.2021 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева – председател, Галина Георгиева, Ивелина Димитрова, Розита 

Еленова, София Владимирова. 

 

Начало на заседанието: 14.00 часа, водено от Бетина Жотева 

Съставил протокола – Мария Гинина 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Отчет на Съвета за електронни медии за периода 01.01. – 31.12.2020 г.  

 Вносител: Бетина Жотева, председател на СЕМ  

 Докладва: Емилия Станева 

 

 

Бетина Жотева откри заседанието. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Отчет на Съвета за електронни медии за периода 01.01. – 31.12.2020 г.  

 

Бетина Жотева отбеляза, че настоящото заседание е само с една точка в дневния ред. 

Използва възможността да подчертае, че представеният днес Отчет на Съвета за електронни 

медии за периода 01.01. – 31.12.2020 г. представлява един доста голям документ, около 200 

страници, за изготвянето на който е вложен много труд. Госпожа Жотева предостави думата 

на своите колеги за коментари и предложения, включително и относно съкращаване на текста 

на документа. 

Ивелина Димитрова: Да, получихме Отчета. Наистина е доста изчерпателен, доста детайлен. 

За мен е позитивно това, че детайлно са отразени резултатите от мониторингите ни. Годината 

2020-та беше много интензивна, много натоварена. Не беше обичайна и бе наситена с много 

събития от всякакъв характер, особено актуални. Това, което на мен ми направи впечатление и 

малко като че ли ми липсва, макар че това не е фатално, е дейността ни в двете работни групи 

- по законопроектите и за директивата. Това беше доста съществена част от работата ни през 

2020 г. Ако прецените, може би, виждам го някъде в началото на Отчета. Към края на Отчета 

виждам, че са изведени наши анализи и препоръки, свързани с промени в законодателството. 

Лично за мен е  по-добре те да са в началото, като някакъв акцент и фокус, което да бъде и 

като анализ. За 2020 г. да ги има акцентите. Но, разбира се, това изобщо не е фатално. Това е, 

което ми направи впечатление. Иначе, за някакви по-сериозни корекции, нямам предложения. 
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Бетина Жотева благодари за направеното предложение и даде думата за изказване на 

госпожа Еленова. 

Розита Еленова: Благодаря, г-жо Жотева! Радвам се да видя работа на СЕМ и в този вид. 

Трудът е голям и който се интересува от дейността ни, нека да се запознае. Аз ще приема този 

Отчет. 

София Владимирова отбеляза, че няма коментар. 

Бетина Жотева уточни, че също няма да направи коментар, освен този да изрази 

благодарност към всички, взели участие в изготвянето на Отчета. Помоли да бъде съобразено 

предложението на госпожа Димитрова, като изясни, че въпросът е отбелязан и отразен и към 

настоящия момент в правната част на документа. 

Ивелина Димитрова: Да, видях го. 

София Владимирова отбеляза, че по темата е говорено много, и въпреки активното участие 

на Регулатора, това не е дейност единствено на СЕМ. 

Ивелина Димитрова: При всички случаи трябва да е формулирано само като наше участие, 

не като наш труд. Както го прецените. Това ми се губеше в целия Отчет. 

Бетина Жотева благодари още веднъж за положения труд на всички, участвали в изготвянето 

на Отчета на Съвета, включително и на своите колеги. Подчерта, че благодарение на тази 

усърдна работа документът се отличава с богато съдържание и отлично оформление. Изрази 

надежда, че Отчетът ще бъде прочетен и ще се разбере  колко много, отговорна и важна е 

работата на СЕМ. Госпожа Жотева подложи на гласуване Отчета на Съвета за електронни 

медии за периода 01.01. – 31.12.2020 г. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: приема Отчета на Съвета за електронни медии за периода 

01.01. – 31.12.2020 г. Да се изпрати на Народното събрание на РБългария. 

 

Бетина Жотева закри заседанието. 

 

Материали, приложени към Протокол № 11 

1. Дневен ред 

2. Отчет на Съвета за електронни медии за периода 01.01. – 31.12.2020 г.  

 

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

...........................  Ивелина Димитрова 

 

 

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

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

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

 

 

 

София Владимирова    ………….….…. 

 

 

   

 

Старши специалист: …………………   

Мария Гинина                 


