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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 извънредно заседание, състояло се на 29.06.2021 г. 

 

 

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

София Владимирова 

Начало на заседанието: 14.00 часа, водено от Бетина Жотева. 

 

Съставил протокола – Вера Данаилова 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Подадено заявление за оставка от член на Съвета за електронни медии. 

Вносител: Бетина Жотева 

 

Бетина Жотева откри заседанието: Уважаеми, колеги, добре дошли на извънредното ни  

заседание, в което има една точка и това е подаденото заявление за оставка от члена на Съвета 

за електронни медии г-жа Ивелина Димитрова. Давам думата за коментари. Колеги, ако имате 

такива, моля заповядайте.  

Розита Еленова:  Може би е редно съветникът, който е предизвикал заседанието… 

Бетина Жотева: Да, разбира се, г-жо Димитрова, заповядайте.  

Ивелина Димитрова: Аз съм дала моите мотиви, подписала съм ги, има ги и в моята отворена 

петиция, ако имате някакви въпроси, ако има нещо за доуточняване съм готова да отговоря. 

Бетина Жотева: Благодаря. Колеги? Г-жо Георгиева, ще вземете ли думата? 

Галина Георгиева: Не. 

Бетина Жотева: Няма, благодаря. Г-жо Еленова, заповядайте. 

Розита Еленова: Г-жо Жотева, търсенето на преднамерена публичност от съветник Димитрова, 

бе проявено и на последните две заседания. Спорът е част от търсенето на пътя, част от нашата 

работа. В това е смисълът на квотите, на броя на членовете, излъчени от обществото, ние сме 

хора с различни виждания и в това е смисълът. Нашата работа е да откриваме и да създаваме една 

демократична, европейска медийна среда. Всичко, което съм искала да кажа към работата на г-

жа Димитрова, съм го казала в предните две заседания. Тя бе неактивна в своя мандат, 

неангажирана с работата си, без визия къде и защо работи. Като че ли остана в Българската  

национална телевизия и не можа да асимилира, че когато си член на Съвета за електронни медии 

защитаваш закона и няма как да адвокатстваш на един доставчик, ако и той да е обществената 

телевизия… 

Ивелина Димитрова: Боже, как съм…аз съм по-скоро критик, по-скоро другия глас, как… 

отново някакви внушения, спекулации, просто не знам какво ви става, хора, не знам. Нека да 

оставим обществото да даде оценките за всеки … 
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Розита Еленова: Г-жо Жотева, ако няма възможност да се изказваме… 

Ивелина Димитрова: Не, аз няма трети път да се подлагам на това нещо. На последното 

заседание се опитах да възстановя добрия диалог, да подам ръка, останах с впечатлението, че на 

заседанието на 23-ти освен дискусията е подкрепен и фокусиран мониторинг, разговорът беше 

принципен, беше професионален, никой не е вземал страна, така че аз как да адвокатствам на 

някой, на който и да е доставчик, когато искам известна оценка, мониторинг, анализ и по-скоро 

обръщам внимание на критики, на липси, на проблемни места, без да казвам, че всичко е лошо… 

Розита Еленова: Вие нали се изказахте?  

Ивелина Димитрова: Г-жо Еленова, опитвате се да правите спекулативни внушения… 

Розита Еленова: Правим изказвания, г-жо Димитрова. 

Ивелина Димитрова: Всичко си има граница, сега… 

Розита Еленова: Г-жо Жотева, да напусна заседанието, преценете Вие, ако нямам възможност 

да кажа мнението си.  

Ивелина Димитрова: Защото то не е коректно и когато ми казвате, че аз съм казала, че нещо 

странно се случва в СЕМ и защо така… 

Розита Еленова: Г-жа Димитрова упражнява цензура върху съветниците, заявявайки, че само тя 

единствена може да казва кое е коректно и кое не е. 

Ивелина Димитрова: Г-жо Еленова…. 

Розита Еленова: Ролята, която ми се предлага, е неприемлива за мен и ако не подложите точката 

на гласуване, няма как да остана на заседанието… 

Ивелина Димитрова: Хайде да дебатираме важните въпроси за медиите, да дебатираме този 

мониторинг, хайде да дебатираме основни въпроси. Това ли са важните теми? Разбирате ли, този 

опит да бъда очернена…това е невъзможно. Аз никога не съм си позволила, дори когато  сега 

напускам и когато ме търсиха медиите, да изнеса нелицеприятни неща от кухнята на СЕМ… 

Въздържах се, дано да не съжалявам за това.  

Бетина Жотева: Тук вече ще се намеся, защото какво нелицеприятно има в кухнята на СЕМ? 

Ивелина Димитрова: Сега не искам да влизам в този разговор, знаете много добре. 

Бетина Жотева: Не, не знам.  Какво нелицеприятно има в кухнята на СЕМ, което Вие… 

Ивелина Димитрова: На 16-ти тук, влизайки на заседание аз виждам един много важен 

документ в точка Разни. Важен документ наистина, с който СЕМ алармира международни 

институции за невероятен натиск и намеса в работата на независим регулатор. Този документ 

трябваше да бъде даден по-рано. Този документ трябваше да бъде… 

Розита Еленова: Г-жо Димитрова,  телефоните на заседание се изключват. Кога ще го научим 

това?… 

Ивелина Димитрова: Такова важно нещо в точка Разни, а не точка в дневния ред, което … 

Бетина Жотева: И това е нелицеприятно, така ли? И това е проблем?  

Ивелина Димитрова: Смятам, че не е добър пример. Имало е и други такива мнения за важни 

неща сложени в точка Разни, и аз започвам да си мисля, че….  

Розита Еленова: Може би да прекъснем? 

Ивелина Димитрова: Така се е случило, защото аз не съм видяла. Преди това се прави някакъв 

анализ с неверни твърдения, това което някого е подразнило….да го коригираме, да го уточним 

….то от протоколите всичко се вижда, така че аз също ви предлагам да спрем до тук. 

Бетина Жотева: Г-жо Владимирова, нещо имате ли да добавите?  

София Владимирова: Аз и публично днес и вчера след като научих за оставката, която е подала 

г-жа Димитрова съм изразила своето мнение и то е, че не споделям изложените от нея мотиви и 

не ги възприемам като достатъчно основателни за подаване на оставка, но това са нейните мотиви 

и аз ще уважа личното й решение да подаде оставка, като естествено й пожелавам успех занапред 

в това, което й предстои. Повече няма да коментирам.  
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Ивелина Димитрова: Благодаря. Аз мога да изясня малко, около мотивите, защото ….  

Розита Еленова:  Как се изяснява чужди думи? 

Ивелина Димитрова: защото в продължение на две седмици… въпрос имам - този мониторинг, 

който фокусиран мониторинг във връзка когато се обсъждаше писмото с конкретни въпроси и аз 

уважавам изказванията ви и ги приемам напълно. Не знам защо има някакво плашене от 

мониторинг - той може да каже, че всичко е наред, т.е. този последният остава ли в решението 

на…, като решение на СЕМ, защото аз си спомням, че това беше коментирано и подкрепено.   

Розита Еленова: Г-жо Жотева, Вие си позволявате един от съветниците да бъде толериран. 

Бетина Жотева: Много се извинявам… 

Розита Еленова: Не е коректно. На заседание сме, гласува се дневен ред и изведнъж някой става 

тук лидиращ, а ние сме петима. 

Ивелина Димитрова:  Значи, ето какво се случва когато някой реши да изкаже мнение и то по-

различно….  

Розита Еленова: Съветникът има монолог, какво правим?  

Ивелина Димитрова: За мен протоколите са непълни, аз ще ги подпиша с особено мнение, но 

се надявам те да бъдат качени бързо. Както и отправям искане, ако искате да го гласувате, всички 

фонограми да бъдат запазени за един по-дълъг период с оглед при възникване на съдебни спорове 

да имам категорично доказателство, че това са автентичните фонограми, които биха доказали 

мои думи какво се е случвало и т.н.  

Розита Еленова: Това предложение е лично мое! Преди две години точно Вие не ме подкрепихте 

и гласувахте „против“. Интересно защо сега, когато станахте политически активна, давате това 

предложение?  

Ивелина Димитрова: Не съм политически активна…. 

Розита Еленова: Вие сте гласували вече против това предложение. Защо не помните как 

гласувате? Това е мое предложение, което беше отказано с ваше участие.   

Ивелина Димитрова:  Г-жа Жотева каза да внеса докладна и да направя предложение. Аз знам 

какви са правилата. Говорех само за заседанията от 16-ти, 23-ти и 25-ти, фонограмата от срещата 

с ОССЕ, за да имам възможност, ако се наложи по-нататък да докажа, че аз не съм взела страна. 

Моля за извънредно такова решение само за тези заседания.  Не за всички, да знам, че съм го 

подкрепила. 

Бетина Жотева: Г-жо Димитрова, само да Ви кажа, че докато президентът не назначи някой на 

Ваше място, Вие трябва да си изпълнявате функциите на член на Съвета за електронни медии. 

Органът не може да спре да функционира. Така е направен законът, че регулаторът да работи 

независимо от фортициите в или извън него.  

Ивелина Димитрова:  …в семейството има тежък случай, не казвам колко, не знам как ще се 

развият нещата, но… 

Бетина Жотева: Искам да кажа, че аз разглеждам само тези мотиви, които Вие сте внесли в 

Съвета за електронни медии. Видях, че сте написали нещо много по-дълго в социалните мрежи, 

но аз не го коментирам,  то не е до нас. Но това което сте написали до нас възразявам срещу 

самия факт, че …някак си аз имам проблем когато някой говори от името на обществото и 

забелязвам, че Вие се идентифицирате с обществото повече отколкото с нашата работа. Това не 

е лошо, но понякога тук трябва да се решават важни неща, които не са свързани нито с 

обществото, нито с изпълнителната власт, те са свързани със Съвета и с медиите. И това да ни 

упреквате в административни и процедурни хватки, това съвършено не го разбирам, тъй като 

имаме хора от администрацията, които от много дълго време работят в нея и стоят зад името си 

и те са професионалисти, не мога да кажа, че те използват административни и процедурни хватки 

за каквото и да било - в това не съм съгласна. Също така и на мен ми се струва доста странно, че 
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Вашето недоволство от СЕМ беше изразено точно сега – искреното ви недоволство избухна 

точно седмица преди изборите… 

Ивелина Димитрова: Нямах никакво такова намерение, беше провокирано от моя критичен 

анализ … 

Бетина Жотева: Решението е Ваше, аз също ще го уважа.  

Ивелина Димитрова: Аз се поставям и всички ние в контекста на това, което изобщо не беше в 

дневния ред. Това напрежение и кризата, министърът на културата, то някак си така стана, 

обвързаха се нещата, не съм имала никакво намерение. Бях в шок, когато започна това заседание. 

След заседанието на 16-ти обмислях, аз тук споделих и с колеги дори питах как, какво, обмислях. 

На 23-ти, когато Вие вкарахте, все пак аз… 

Розита Еленова: С кои колеги?   

Ивелина Димитрова:  Е сега няма да кажа. 

Розита Еленова:  Е как така?  

Ивелина Димитрова:  Защо, това е мое право да не кажа кои. С г-жа Станева също споделих. 

Розита Еленова: Колеги - означава членове на СЕМ, не знаете ли?  

Ивелина Димитрова: Това заседание на 16-ти, и въпреки всичко обсъди се въпросът, аз 

уважавам и приемам изказванията и на София и на Розита. Останах с впечатление, че ще 

обвържем нещата и с дискусията и с мониторинга. После разбирам, че този фокусиран 

мониторинг, защото тя дискусията е обвързана, имам и други данни, имам и други проучвания, 

не казвам да е само за БНТ. Ние ще направим и за медиите, ще вкараме анализа на предизборния 

мониторинг, който ще направим СЕМ, този вторият, който също ще го има, проучването, просто 

изяснявам какво съм имала предвид, но да има и някакъв фокус на БНТ по-комплексен 

мониторинг и анализ, който да се реши тук от наша страна, от мониторинга, от наша страна да 

си кажем мнението и анализ, за да види обществото, че обръщаме внимание на тези проблеми, а 

не ги подминаваме и не ги неглижираме, защото на мен също не ми е приятно и то пак ще 

ескалира, дано да не съм права. Трябва да има, как да ви кажа, нормална работа, някак си дай да 

го видим, има, то има ли го, няма ли го. Аз правя предложение за този мониторинг, г-жа Жотева 

не го подлага на гласуване, после уж е подкрепено, няма го в решенията, разбирате ли това?... 

Бетина Жотева: Това, нали този целият разговор нали е в този протокол, който излиза, той 

излезе вече и е готов, нали? 

Ивелина Димитрова:  Там го няма. Тази част финалната  я няма, защо това, което е пратено при 

мен го няма, 18-ти протокол?  

Бетина Жотева: Уважаеми колеги, подлагам на гласуване оставката на г-жа Димитрова. Който 

е съгласен да я приеме, моля да гласува.  

Решение:  

СEМ реши с 4 (четири) гласа „за“ : прие оставката на Ивелина Димитрова като член на Съвета 

за електронни медии.  

Ивелина Димитрова: Благодаря…аз ще ги подпиша със забележка.. Заседанието продължи 

доста дълго. Мисля, че ако беше останало щеше да потуши недоволството. 

София Владимирова : Мога ли само да кажа, че такъв мониторинг така или иначе се прави.  Не 

е нещо, което няма да се случи. Той се прави в рамките и на предизборния мониторинг, а и по 

отношение на предходни събития. 

Розита Еленова: Просто не е разбрала г-жа Димитрова.  

София Владимирова: Не искам да се остава с впечатление, че такъв мониторинг не се прави, 

това ми е молбата, с което аз приключвам своето изказване. Не исках да вземам думата втори път 

и се извинявам.  

Ивелина Димитрова: Един по-широк мониторинг, като заедно определим темите, обхвата 

продължителността, методиката. 
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Бетина Жотева: Такъв мониторинг ще има. Благодаря.    

 

Бетина Жотева: За протокола се налага още веднъж да прегласуваме оставката, защото начинът, 

по който гласува г-жа Димитрова го няма и за документа е важно да се знае нейният глас какъв 

е.  

Уважаеми колеги, който подкрепя подадената оставка на г-жа Димитрова, моля да гласува.  

  

Решение:  

СEМ реши с 5 (пет) гласа „за“ : прие оставката на Ивелина Димитрова като член на Съвета за 

електронни медии.  

Бетина Жотева: Благодаря. Закривам заседанието.   
 

Материали, приложени към Протокол № 20 

1. Дневен ред 

2. Докладна от И. Димитрова с изх. № РД-18 30-02-4/28.06.2021 г. 

3. Заявление от И. Димитрова с изх. № РД-18 30-02-4/28.05.2021 г. 

 

 

Бетина Жотева            

Председател на СЕМ  

 

………………. Ивелина Димитрова 

 

 

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

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….…  

     

    Розита Еленова  

            

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

 

 

 

София Владимирова    ……………….. 

 

 

 

  Старши специалист:       ………………. 

  Вера Данаилова                 

 


