
 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-35 

21 април 2022 г. 

 

Съветът за електронни (СЕМ) медии на свое заседание, проведено на 21.04.2022 г., 

като взе предвид, че: 

‒  с Решение № РД-05-39/ 10.05.2021 г. г-жа Бетина Жотева е избрана за председател 

на СЕМ, считано от 10.05.2021 г.;  

‒  чл. 31, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) предвижда изключителни 

правомощия на председателя на СЕМ, който: представлява Съвета за електронни медии; 

подготвя и свиква неговите заседания; подписва актовете на СЕМ, взети в изпълнение на 

закона; контролира изпълнението на приетите актове; ръководи работата на 

администрацията; издава наказателни постановления, 

‒  съгласно чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 31, ал. 4 от ЗРТ, мандатът на председателя е 

едногодишен; 

‒  Бетина Жотева е избрана за член на СЕМ с Указ № 85/ 08.05.2015 г. на президента 

на РБ, като на основание чл. 24, ал. 2 от ЗРТ (отм. – ДВ, бр. 44/ 2018 г.) указът е влязъл в 

сила на 27.04.2016 г.; 

‒  мандатът на г-жа Жотева като член на СЕМ, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗРТ, 

изтича на 27.04.2022 г., т.е. преди изтичане на мандата ѝ като председател на Съвета; 

‒  изразено изрично желание от г-жа Жотева за предсрочно освобождаване от поста 

председател, считано от датата на изтичане на мандата ѝ като член на СЕМ, 

проведе избор на председател на Съвета за електронни медии.  

С цел осигуряване на яснота и прозрачност в действията си, Съветът прие изборът 

да протече в следния ред – предложения на кандидатури, обсъждане на предложенията, 

гласуване. Решението за избор на председател се взема с квалифицирано мнозинство от 

две трети от всички членове, съгласно разпоредбата на чл. 37, ал. 2 от Закона за радиото и 

телевизията.  

В изпълнение на горните правила е издигната кандидатурата на г-жа Соня 

Момчилова, която, с квалифицирано мнозинство от 4 гласа, е избрана за председател на 

Съвета. 

Съветът прие, че предвид изключителните правомощия, които законодателят е 

възложил на председателя, оспорването на решението за избор на председател на СЕМ 

съществено би възпрепятствало дейността на регулатора и би засегнало държавни и 

обществени интереси в областта на регулирането на медийните услуги. Предвид 

изтичащия мандат на настоящия председател като член на Съвета за електронни медии, 

евентуалното оспорване на решението би довело до забавяне на изпълнението му, което 

от своя страна би могло да доведе до ситуация, в която СЕМ няма действащ председател 

и не може да изпълнява правомощията си, възложени от закона. 

С оглед изложеното и на основание чл. 31, ал. 4, чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 37, ал. 

2 от Закона за радиото и телевизията и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния 

кодекс, Съветът за електронни медии с 4 (четири) гласа „за”  
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Р Е Ш И: 

 

I. Освобождава Бетина Жотева от поста председател на Съвета за електронни 

медии, считано от 28.04.2022 г. 

 

II. Избира за председател на Съвета за електронни медии Соня Момчилова, 

считано от 28.04.2022 г.  

 

Допуска предварително изпълнение на решението.  

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от оповестяването му чрез 

Съвета за електронни медии пред Административен съд – София област.  

 

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 


