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ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева – председател, Галина Георгиева, Розита Еленова, Соня 

Момчилова, София Владимирова 

 

Начало на заседанието: 11.00 часа, водено от Бетина Жотева 

Съставил протокола – Мария Гинина 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Обсъждане допускането на кандидатите за генерален директор на Българското 

национално радио до трети етап от обявената с Решение РД-05-63/12.08.2021 г. процедура.   

 

2. Доклад от Обща администрация относно проектобюджета на Съвета за електронни медии 

за 2022 г. и на актуализираните бюджетни прогнози за 2023 г. и 2024 г. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Незабравка Николова 

 

3. Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност относно: 

а) заявление от Бумеранг ФМ ЕООД за продължаване на срока на Индивидуална лицензия 

№ 1-035-01-01 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Габрово; 
б) изменение на индивидуална лицензия, издадена на Резонанс ЕООД за град Горна 

Оряховица; 

в) заявление от Резон ООД за вписване на нелинейна медийна услуга по чл. 125ж от ЗРТ;  

г) уведомително писмо от Про Кидс ООД; 

д) проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права. 

Вносител: Доротея Петрова 

Докладват: Райна Радоева, Диляна Кирковска 
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Бетина Жотева откри заседанието и подложи на гласуване предложения дневен ред.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: приема дневния ред. 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Обсъждане допускането на кандидатите за генерален директор на 

Българското национално радио до трети етап от обявената с Решение РД-05-63/12.08.2021 г. 

процедура (Приложение 2).   

 

Бетина Жотева обяви, че по този въпрос ще вземе думата първа. Много внимателно се е 

запознала с всички документи, представени от кандидатите и на практика те отговарят на 

всички поставени условия - стаж, управленски опит и т.н. Но, въпреки това, само трима са 

кандидатите, към които проявява интерес да изслуша техните концепции, да им зададе 

въпроси, да разговаря за визията им, за плановете им и за идеите им по различни въпроси, а 

именно: преструктуриране, промяна на закон, повишаване на качествата на служителите и 

т.н. Госпожа Жотева назова имената на тези кандидати: Милен Митев, Иво Тодоров и Митко 

Димитров, и добави, че за тях ще даде своя глас „за“ по време на гласуването. Продължи 

изказването си с това, че има възражения относно изслушването на Светослав Костов и Жени 

Гаджалова. Припомни, че е дала своя глас за г-н Костов през 2019, когато е бил конкурса за 

генерален директор, и тогава той е спечелил нейното доверие. След това, обаче, го е загубил 

и е гласувала „за“ прекратяването на договора му, защото е спрял радиото за 5 часа, 

абсолютно необяснимо – пред СЕМ не е успял да даде никакво смислено обяснение. По 

същия начин не е успял да отговори и на всички комисии, съставени по този въпрос. Според 

нея, той не е проявил управленски качества на достатъчно ниво, показал е неспособност да 

поема отговорност и правотата на решението на Съвета, след две години съдилища, в крайна 

сметка, е било потвърдено от Върховния административен съд. Това са мотивите й да не е 

съгласна да изслуша възгледите на г-н Светослав Костов за нов управленски мандат. Що се 

отнася до г-жа Жени Гаджалова, с изненада открила, когато отворила концепцията ѝ, че това 

е същият документ, който е представила и на конкурса през 2019 г. Може би тя има своите 

основания и някакви аргументи в полза на това свое действие, но госпожа Жотева изтъкна, 

че не го намира за сериозно по отношение на конкурса. Намира го за леко неуважително по 

отношение на Съвета за електронни медии и счита, че последните две години са били не 

просто различни, те са били уникални за историята на България. Първо, кризата с Ковид, 

която пряко се е отразила на работата на медиите – и финансово, и организационно, и 

административно. Освен това, уникалността на тази година – с три последователни избора, 

също се отразява на работата на Националното радио и смята, че тези два феномена биха 

могли да са включени под някаква форма в концепцията на госпожа Гаджалова. Променено е 

само едно изречение, отнасящо се до бюджетите. Изречението от 2019 г. е било, че бюджетът 

за 2020 г. е недостатъчен. Сега е променено, че бюджетът за 2021 г. е недостатъчен. В 

заключение, госпожа Жотева обяви, че няма да подкрепи госпожа Гаджалова, най-малкото, 

защото тази концепция вече веднъж е слушана и коментирана, и няма желание да го прави 

втори път. Добави, че след като съветниците вземат отношение, ще подложи на гласуване 

всеки един от кандидатите и даде думата на госпожа Георгиева за изказване. 

Галина Георгиева започна изложението си с това, че датата 13-ти септември е белязала 

Българското национално радио и днес мотивите й отново ще са в тази посока. Господин 

Светослав Костов е подал своите документи и Съветът за електронни медии се намира във 
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втори етап от процедурата за избор на генерален директор, където те се разглеждат по 

същество. Обърна внимание, че на този етап всеки от съветниците има възможност да изрази 

и да упражни критериите за допускане до изслушване. Припомни, че е участвала с гласа си в 

предсрочното прекратяване на мандата на г-н Светослав Костов. Счита, че това е било криза 

на доверие, липса на мениджърски умения и невъзможност да поема отговорност. Госпожа 

Георгиева отбеляза, че с това си изказване заявява, че няма да подкрепи продължаването на 

следващ етап на г-н Костов. Относно г-жа Гаджалова, изтъкна, че вече е чула нейната визия 

и за тази нейна визия, мисия и цел вече не е давала своята подкрепа. Счита за неуважително 

подаването на един и същ документ от 2019 до 2021 г., който вече не е бил подкрепен, и с 

това завърши своето изказване.  

Бетина Жотева благодари и даде думата на госпожа Еленова. 

Розита Еленова: Благодаря, госпожо Жотева. Днес сме изправени пред поредния избор, а 

това е  следващият етап на един конкурс за генерален директор на Българското национално 

радио. Кандидатите, за съжаление, не са много на брой. Аз, разбира се, се надявах на доста 

по-силен каст , особено на фона на кризисна ситуация. Разбира се, и моите колебания са около 

имената, които и предните двама колеги споменаха. Относно Светослав Костов- не бих 

подкрепила неговото продължаване на следващ етап и мотивите ми за тази липса на подкрепа 

ще се покриват с мотивите, които аз изложих, когато беше предсрочно прекратен неговият 

мандат и дадох гласа си преди две години. В неговото управление за няколко месеца, 

господин Костов допусна грубо нарушение на принципите за осъществяване на дейността на 

Българското национално радио. И при създалата се тогава ситуация, възникнаха сериозни 

основания за опасения, че основни конституционни ценности, като право на изразяване, 

право на информация, свобода на словото, свобода на средствата за масова информация, са 

накърнени под ръководството му. Професионалната и личната отговорност, която има един 

генерален директор на обществена медия, е огромна. Кризи, разбира се, винаги може да има, 

но базисно качество и ангажимент на мениджъра е да може да ги овладее спешно и активно, 

и да търси пътища за справяне. Господин Костов знаем, че не успя да се справи в онази 

ситуация. Относно госпожа Гаджалова - имам колебания. Уважавам професионализма й, 

имали сме смислен диалог на предните конкурси, но прави впечатление copy-paste на 

концепцията, който се представя. Не сме ече 2019 г., не сме и 2020 г. Животът, динамиката в 

една медия е изключителен със своето темпо. Имам своите колебания, така че като подложите 

на гласуване, ще дам окончателното си решение.  

Бетина Жотева даде думата на госпожа Момчилова, за да представи своето становище. 

Соня Момчилова счита, че господин Костов не бива да бъде допускан до етап изслушване и 

изтъкна, че това е генералният директор на радиото, който ще остане в неговата история като 

човека, който е допуснал, както се е произнесъл съдът, сигналът на радиото да изчезне, да 

онемее радиото – не за минути, не за час, за много продължителен период от време, което е 

криза, която би могла да бъде отнесена в жанра „заплаха за националната сигурност“. Смята 

го за неокачествима, немислима, непростима грешка. Той го е доказал с действията или 

бездействието си. Добави, че това е и най-сериозната улика за липса на управленски, 

организационни, мениджърски, би казала, и творчески качества а тук смята за уместно да 

допълни и чисто финансово противоречивите действия, предвид казуса с доставката на 

електроенергия за София и Благоевград, предизвикан от управлението на БНР под негово 

ръководство и това на Антон Митов, както и от липсата на ръководен контрол от страна на 

Управителния съвет на БНР. С това госпожа Момчилова завърши изказването си по 

отношение на господин Костов и добави, че не бива повече да се губи времето и на 

съветниците, на аудиторията, и на колегите журналисти с неговата кандидатура. Що се касае 

до Жени Гаджалова, намира за много правилен подхода да се сравнят двете концепции - 
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освен, че няма промени, освен годината която е била актуализирана. Посочи, че не е намерила 

никакви творчески решения за промяна на статуквото и замяната му с „нещо друго“ – така, 

както е отбелязано в концепцията ѝ. Не става ясно какво е имала предвид госпожа Гаджалова. 

Освен това, госпожа Момчилова отбеляза, че не споделя корпоративната максима, че човек, 

който разбира от финанси, от разпределение на средства и на пари, е подходящ да оглави 

обществена медия, най-старата , която е и културна институция, каквато е Българско 

национално радио. Обърна внимание, че в концепцията липсват идеи за другите 

подразделения на радиото, които да й допадат. Завърши с това, че счита радиото за една 

голяма институция, един голям организъм и предполага се, че ръководителят му трябва да е 

неговият преден мозък и гръбнак, човек, който да носи достатъчно отговорност, човек, който 

да има нужния авторитет, и тя лично си представя друг тип фигура на тази позиция, поради 

което няма да гласува за допускането на госпожа Гаджалова до следващия етап от конкурса.  

Бетина Жотева благодари и даде думата на госпожа Владимирова. 

София Владимирова отбеляза, че господин Светослав Костов е бил избран за генерален 

директор от Съвета за електронни медии, като неговата оперативна самостоятелност в 

ръководенето на националната медия е гарантирана от Закона за радио и телевизия. В рамките 

на своя мандат като генерален директор, той е допуснал безпрецедентно спиране на 

излъчването на най-голямата, най-слушаната програма „Хоризонт“, което грубо е нарушило 

принцип на Закона за радиото и телевизията, както и правила и норми, охранявани от 

конституцията в обществен интерес. Госпожа Владимирова посочи, че няма да повтаря 

мотивите, с които е гласувала за прекратяването на неговия управленски договор, защото те 

са идентични с тези, които я водят и днес към позицията й да не подкрепя продължаване на 

господин Светослав Костов по-нататък в процедурата, тъй като неговата управленска 

компетентност, подробно описана в процедурата на СЕМ, както и към организационната 

компетентност, счита за категорично недоказани. Обърна внимание, че решението на Съвета, 

с което е бил прекратен управленският договор на господин Светослав Костов и той е 

освободен от длъжността генерален директор, е преминало през най-сериозния съдебен 

контрол – и решението на Административен съд-София област, както и решението на 

Върховния административен съд, подкрепят и потвърждават взетото от СЕМ решение с 

изключително сериозни мотиви. Това мотивира позицията на госпожа Владимирова да 

гласува „против“ допускането на господин Светослав Костов до изслушването на 

кандидатите за генерален директор на Българското национално радио. По отношение на 

госпожа Жени Гаджалова отбеляза, че очевидно има мнозинство в Съвета, което не подкрепя 

нейното продължаване. Споделя изложените преди нея аргументи на колегите си, а и липсата 

на оценка за две години случилото се, развитието, промяната в тази сериозна медийна и 

културна институция е твърде неуважително не просто към Съвета за електронни медии, но 

и към Българското национално радио, защото когато един кандидат се явява пред Съвета за 

електронни медии, той чрез него говори на колегите в обществената медия. Подчерта, че 

оставя на последно място какво е отношението на кандидата към регулатора, но не може да 

остави на последно място какво е отношението му към Българското национално радио. Ето 

защо, ще подкрепи мотивите на изказалите се преди нея колеги, като допълни, че е съгласна 

и с изложеното от госпожа Момчилова, която за първи път чете тази концепция. В заключение 

госпожа Владимирова заяви, че няма да подкрепи продължаването на Жени Гаджалова 

напред. За всички кандидати мотивите, с които ще гласува „за“ са, че отговарят на 

критериите, заложени в процедурата. 
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Бетина Жотева благодари и подложи на гласуване допускането на кандидатите до трети кръг 

от процедурата за избор на генерален директор на БНР – изслушване. Гласуването е по реда 

на подаване на документите в СЕМ. 

 

Бетина Жотева подложи на гласуване кандидатът Милен Митев да бъде допуснат до 

изслушване. 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Допуска до трети етап на Процедурата за избор на генерален 

директор на БНР – изслушване, Милен Митев.  

 

Бетина Жотева подложи на гласуване кандидатът Жени Гаджалова да бъде допусната до 

изслушване. 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „против”: Жени Гаджалова не се допуска до трети етап на 

Процедурата за избор на генерален директор на БНР – изслушване. 

 

Бетина Жотева подложи на гласуване кандидатът Митко Димитров да бъде допуснат до 

изслушване. 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Допуска до трети етап на Процедурата за избор на генерален 

директор на БНР – изслушване Митко Димитров. 

 

Бетина Жотева подложи на гласуване кандидатът Иво Тодоров да бъде допуснат до 

изслушване. 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Допуска до трети етап на Процедурата за избор на генерален 

директор на БНР – изслушване Иво Тодоров. 

 

Бетина Жотева подложи на гласуване кандидатът Светослав Костов да бъде допуснат до 

изслушване. 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „против”: Светослав Костов не се допуска до трети етап на 

Процедурата за избор на генерален директор на БНР – изслушване. 

  

Бетина Жотева обобщи, че с 5 гласа „против“ господин Светослав Костов и госпожа Жени 

Гаджалова не са допуснати до трети кръг. Допуснатите кандидати - господата Милен Митев, 

Митко Димитров и Иво Тодоров, ще бъдат уведомени както за датата и часа на изслушването, 

така и за цялата процедура по изслушване.  

 

Емилия Станева представи проект на процедура за изслушване на кандидатите. 

 

Бетина Жотева се обърна към колегите си с въпрос как преценяват, че е уместно да се 

разпределят кандидатите за изслушването  – тримата в едни ден или в два дни. 

След кратко обсъждане съветниците приеха кандидатите да се изслушват в два дни. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Прие следните Правила за изслушване на кандидатите за 

генерален директор на Българското национално радио: 
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Съветът за електронни медии провежда публично изслушване на допуснатите кандидати за 

генерален директор на Българското национално радио, като поредността се определя по 

входящия номер на заявлението за участие, подадено в деловодството на СЕМ, както следва: 

25 октомври 2021 г. 

10:00 ч. – 12:20 ч. – Милен Митев 

14:30 ч. – 16:50 ч. – Митко Димитров 

26 октомври 2021 г. 

10:00 ч. – 12:20 ч.  – Иво Тодоров 

 

Изслушванията се ръководят от председателя на Съвета за електронни медии и се 

протоколират и записват чрез устройства, регистриращи звук. Изслушванията се предават 

директно от Българското национално радио – Радио Бинар. 

С оглед спазване на противоепидемичните мерки, по време на изслушванията няма да бъдат 

допускани журналисти. 

В заседателната зала на СЕМ присъстват членовете на Съвета, изслушваният кандидат за 

генерален директор на БНР, протоколист и технически лица, осигуряващи предаването. 

Изслушването се състои от: 

- кратко представяне от кандидата на концепцията за неговата дейност в обществената 

медия – до 15 минути. 

- отговори на въпроси, задавани от членовете на Съвета за електронни медии. Всеки 

член на Съвета има възможност в рамките на до 10 минути да отправи своите въпроси към 

кандидата. Времетраенето на отговорите е общо до 40 минути с възможност за удължаване, 

но с не повече от 15 минути. 

След приключване на изслушването, председателят на СЕМ дава възможност на кандидата 

да отговаря на въпроси на представители от Българското национално радио в рамките на до 

20 минути. Въпросите могат да бъдат зададени на електронната поща на СЕМ: 

office@cem.bg, до началния час на изслушването на съответния кандидат, както и по време 

на изслушването чрез чат, осигурен от БНР по време на предаването.  

Пълните протоколи от изслушванията се публикуват на интернет страницата на Съвета – 

www.cem.bg. 

Бетина Жотева използва възможността да обяви, че докато приключи конкурсът и докато 

свършат изборите, за всички, ангажирани с тези два процеса, включително и заседанията на 

СЕМ, забранява каквито и да било отпуски, освен по болест, като изрази надежда, че такива 

няма да има.  

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад от Обща администрация относно проектобюджета на Съвета 

за електронни медии за 2022 г. и на актуализираните бюджетни прогнози за 2023 г. и 2024 г. 

 

Незабравка Николова – главен счетоводител, представи доклада (Приложение 3). 

 

Бетина Жотева заяви, че приема бюджета и няма да направи коментар, тъй като го е 

коментирала по време на изготвянето му. Подчерта, че е съгласна с всичко, което е 

предложено и се надява, исканията да бъдат уважени, да се види промяната тази година – 

много по-голяма активност на регулатора, въпреки корона кризата и даде думата на колегите 

си за изказвания. 

София Владимирова заяви, че ще подкрепи бюджета, тъй като смята за обосновано всичко, 

което е предложено. Зададе въпрос кога ще бъдат получени бюджетите на БНР и БНТ. 

mailto:office@cem.bg
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Незабравка Николова отговори, че бюджетът е със срок 15-ти октомври и към настоящия 

момент не са получени. 

Бетина Жотева прикани към гласуване.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема проекта на бюджет на Съвета за електронни медии 

за 2022 г. и актуализираните бюджетни прогнози за 2023 – 2024 г. 

 

Бетина Жотева  помоли да бъде изпратен на Министерство на финансите, без закъснение. 

Незабравка Николова отговори, че ще бъде изпълнено. 

Розита Еленова: Ще гласувам, но без проактивност на председателя, няма как да се задейства 

и хората да бъдат мотивирани, да се даде фокус в нашата работа.  

Бетина Жотева благодари за оценката. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и 

международна дейност относно: 

 

а) заявление от Бумеранг ФМ ЕООД за продължаване на срока на Индивидуална лицензия № 

1-035-01-01 за доставяне на радиоуслуга на територията на гр. Габрово 

Доротея Петрова – директор СА ЛРПР МД, представи доклада (Приложение 4). 

 

София Владимирова: Доставчикът е бил коректен към Съвета за електронни медии. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Изменя Индивидуална лицензия № 1-035-01-01, издадена на 

Бумеранг ФМ ЕООД за доставяне на радиоуслуга с наименование „БУМЕРАНГ FM/ 

BUMERANG FM“ на територията на гр. Габрово, както следва:  

Срокът на лицензията се удължава с 15 години, считано от 16.04.2022 г.  Всички останали 

разпоредби на Индивидуална лицензия № 1-035-01-01 остават непроменени.  

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ.  

Да се уведоми КРС с оглед предприемане на съответните действия за удължаване срока на 

издаденото от нея разрешение № 00365/ 03.06.2008 г. за осъществяване на електронни 

съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на 

територията на гр. Габрово. 

 

б) изменение на индивидуална лицензия, издадена на Резонанс ЕООД за град Горна 

Оряховица 

 

Доротея Петрова – директор СА ЛРПР МД, представи доклада (Приложение 4). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Изменя Индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-079-02-01, 

издадена на Резонанс ЕООД за доставяне на радиоуслуга с наименование „Радио Резонанс“ 

на територията на гр. Горна Оряховица, като за носеща честота на звука вместо 88.9 MHz 

вписва 93.0 MHz.  

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промяната в раздел Трети на Публичния регистър.  

За решението да бъде уведомен доставчикът. 
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в) заявление от Резон ООД за вписване на нелинейна медийна услуга по чл. 125ж от ЗРТ 

 

Доротея Петрова – директор СА ЛРПР МД, представи доклада (Приложение 4). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Вписва в раздел Четвърти на Публичния регистър Резон 

ООД като доставчик на нелинейна медийна услуга – видео по заявка. Услугата е достъпна на 

адрес www.fakti.bg/video и включва предоставяне на потребителите на аудио-визуално 

съдържание при поискване, под редакционната отговорност на Резон ООД, предоставящо 

интервюта и други видеоматериали и с актуална политическа тематика. Териториален обхват: 

национален.  

 

 

г) уведомително писмо от Про Кидс ООД 

 

Доротея Петрова – директор СА ЛРПР МД, представи доклада (Приложение 4). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се отразят в раздел Първи на Публичния регистър 

настъпилите промени в органите на управление на дружеството Про Кидс ООД. 

 

д) проект на ЗИД на Закона за авторското право и сродните му права 

 

Диляна Кирковска – главен експерт СА ЛРПР МД, представи доклада (Приложение 5). 

 

София Владимирова зададе въпрос дали има покана към Съвета за електронни медии при 

тези обсъждания. 

Диляна Кирковска отговори, че миналата година, месец юли, са били публикувани едни 

консултационни документи, но на сайта на Министерството на културата, и от е сформирана 

голяма работна група. Напомни, че се въвеждат двете директиви и по другата има много 

повече заинтересовани лица. Доколкото знае, не е имало официална покана СЕМ да се 

присъединени към тази работна група. 

Галина Георгиева отбеляза, че докладът на г-жа Кирковска започва с това, че на Портала за 

обществени консултации, на 15-ти септември, е публикуван за обществено обсъждане 

Законът за изменение и допълнение на закона за авторските права и сродните му права, с 

което за себе си отговаря на въпроса, че Съветът за електронни медии не е получил покана от 

Министерство на културата за участие в работна група, касаеща частична промяна в Закона 

за радио и телевизия. Обърна се към госпожа Кирковска, за да я поправи, ако изказването й е 

некоректно. 

Диляна Кирковска отговори, че принципно Порталът за обществени консултации е отворен 

за всички заинтересовани страни. Доколкото знае, в този едногодишен период и повече, в 

който работи групата, не е имало такава официална покана, поне към нея не е стигала такава. 

Галина Георгиева благодари за отговора. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се изпрати писмо, в което да се предложи синхронизиране 

на понятията – доставчик на услуга на платформа за споделяне на видеоклипове (по ЗРТ) и 

http://www.fakti.bg/video
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доставчик на онлайн услуга за споделяне на съдържание (по ЗИД на ЗАПСП). В писмото да 

се възрази категорично срещу предлаганата промяна в чл. 125а от ЗРТ. 

 

Бетина Жотева се обърна към госпожа Кирковска с въпрос относно развитието по 

последната директива, писана в Европейския съюз. Уточни, че Комисията имала много 

голяма работна група за авторските права, която направила дълъг застой, когато не се е 

достигнало до разбиране кой да плаща и как да се плаща на медиите, които се вкарват с 

линкове в социалните мрежи. 

Диляна Кирковска отговори, че двете директиви се имплементират в изменението на 

ЗАПСП, като другата директива, която е 790, е също от април 2019 г. Допълни, че е 

стартирана процедура срещу България за закъснението, понеже срокът е бил 7-ми юни тази 

година, а е налице закъснение вече за въвеждането и на двете директиви. 

Розита Еленова: Аз, от друга страна, благодаря на Кирковска, защото докладът за мен е 

много професионален, дори самото изречение, с което започва, което Георгиева отбеляза, 

казва много неща. Без да бъдем институционални в комуникацията си и може би 

благодарение на професионалния доклад, става ясно каква трябва да бъде нашата реакция, 

защото аз малко в тази материя, не винаги ми става всичко ясно веднага. 

 

Бетина Жотева закри заседанието. 

 

 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 29 

1. Дневен ред; 

2. Правила за изслушване на кандидатите за генерален директор на Българското национално  

радио с изх. № РД-22 25-00-16/ 12.10.2021 г.; 

3. Доклад от Н. Николова с изх. № БФ-22 30-06-107/ 11.10.2021 г.; 

4. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-24/ 11.10.2021 г.; 

5. Доклад от Д. Кирковска изх. № ЛРР-15 30-04-25/ 12.10.2021 г. 

 

  

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

...........................  София Владимирова 

 

 

…………….. 

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

            ..…………… 

 

 

Соня Момчилова          ………….….….. 

 

 

 

 

 

Старши специалист:       …………………   

Мария Гинина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


