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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 извънредно заседание, състояло се на 21.04.2022 г. 

 

 

 

 

 

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

Момчилова, София Владимирова 

 

Начало на заседанието: 11:00 часа, водено от Бетина Жотева 

Съставил протокола – Вера Данаилова 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

 

1. Избор на председател на Съвета за електронни медии. 

Вносител: Бетина Жотева   

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Избор на председател на Съвета за електронни медии. 

 

Бетина Жотева поздрави колегите си с добре дошли на редовното заседание за тази седмица 

с единствена точка - избор на председател на Съвета за електронни медии и подложи на 

гласуване дневния ред.  

 

Решение:  

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

 

Бетина Жотева пожела, преди да даде думата на главния секретар да представи процедурата 

за избор на председател, да отбележи, че за първи път се случва СЕМ да е поставен в такъв 

юридически казус - мандатът като член на председателя да изтича преди неговия мандат като 

председател. Това е наложило да се съберат по-рано от датата и да вземат решение за избор 

на нов председател, което до голяма степен ще успокои работата в регулатора, 

администрацията и всички важни решения, които трябва да се вземат след това.  
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Емилия Станева - главен секретар, представи процедурата. 

Бетина Жотева не смята да прави отчет на своята дейност за тези две години, тъй като 

отчетът на председателя е отчет на СЕМ. Той е достатъчно ясен, разписан, изпратен в 

парламента за нейните две години председателство. Единственото, което би искала да 

подчертае е, че основният ангажимент на председателя е към администрацията. 

Председателят се избира измежду равноправни членове, той не получава никакви 

беницифиенти за тази си позиция, напротив има далеч повече отговорности отколкото като 

само член на СЕМ. Администрацията, това са петдесет живи хора, които имат нужда от 

подкрепа и които фактически функционират в следствие на решенията, които взема 

председателят, така че това не е просто престижен пост, това е преди всичко много голяма 

отговорност. Г-жа Жотева отбеляза, че последните две години бяха много тежки за целия 

СЕМ не само заради Ковид кризата, а и   заради многото избори миналата година. Това е 

променило както дневния ред на медиите, така и на регулатора и неговата основна функция - 

мониторинга. Според г-жа Жотева, въпреки тези обстоятелства, СЕМ е излязъл с чест през 

тези тежки ситуационни кризи и наистина мисли, че администрацията в момента е в добро 

състояние. Благодари на всички за помощта, която са й оказали и може да гарантира, че е дала 

всичко, на което е била способна, за да се чувстват всички добре и да работят спокойно. Това 

е, което може да каже за своите две години и й се иска тази стабилност, предвидимост и 

плавен преход в регулатора да продължи. Предлага г-жа Соня Момчилова да поеме поста 

председател на СЕМ по няколко причини. Тя вече е в СЕМ няколко месеца, познава 

администрацията, познава закона, познава начина, по който СЕМ работи и въобще 

функционира. Какво име е г-жа Момчилова няма смисъл да говори, защото всички я познават, 

познават нейните тези, с които дали са съгласни с тях или не, няма значение, но тя ги отстоява 

с интелигентност, логичност и аргументи - нещо, което г-жа Жотева високо уважава. Надява 

се по същия начин, ако  бъде избрана, да пази интересите на СЕМ и на администрацията.  

Според г-жа Жотева, тя може да се справи с това не само, защото е заемала много високи 

административни постове в своята кариера.. Уважава начина, по който г-жа Момчилова е 

дошла в СЕМ и начина, по който е възприела и се е готвила да стане пълноценен член на 

СЕМ, който разбира какво е това специализирана администрация и че действително тя 

функционира по различен начин. Г-жа Момчилова с идването си е започна да се готви да бъде 

пълноценна част от Съвета, за което я поздравява и я предлага да заеме поста председател на 

СЕМ. С това г-жа Жотева завържи изказването си и даде думата на г-жа Галина Георгиева.  

Галина Георгиева изказа своята благодарност и уважение към г-жа Жотева и към заеманата 

от нея позиция през последните две години като председател на СЕМ. Г-жа Жотева вече е 

отбелязала промяната в медийната среда, през която и те като членове на СЕМ са преминали. 

Г-жа Георгиева благодари на г-жа Жотева за всичко, което е направила през последните две 

години и сподели желанието си за повишаване на качеството на живот и административните 

условия, при които колегите извършват своята дейност.  

Бетина Жотева благодари на г-жа Георгиева и даде думата на г-жа Еленова.  

Розита Еленова: Благодаря, г-жо Жотева. Намирам днешното заседание за резонно, а от мен 

и очаквано така също да е юридически обосновано и професионално, заради стабилността на 

работата на регулатора. Единствено не мога да се съглася с Вас, че днешното заседание ще 

успокои работата на администрацията, защото администрацията, също като нас съветниците, 

очакваше това заседание. По-скоро, се надявам след малко от начина на избор хората да бъдат 

успокоени. Но упрекът ми към Вас е, че това заседание е организирано тайнствено, 

прибързано и за първи път без комуникация с мен като съветник. Доколкото разбирам с  
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останалите съветници комуникацията се осъществява. Пак казвам: темата на заседанието за 

мен е очаквана,  знаех, че Вие няма да пропуснете да го направите, познавайки стила Ви. Но 

два работни дни по-рано ние получихме информация, че заседание няма да има? Всички тези 

разнопосочни послания, създадоха различни въпроси не само у мен, но и у администрацията. 

Подозирам, че това не я успокоява. 

Бетина Жотева поднесе личните си извинения пред всички, че лично с г-жа Еленова пряко 

не е комуникирала този дневен ред, което е нейна грешка и моли г-жа Еленова да приеме  

извиненията й, които поднася публично.  

Розита Еленова: Много бих искала да Ви кажа… благодаря за тези извинения. След 

публични обиди в Съвета често получавах извинения, но никога не бяха публични. Само 

обидите са били публични. Е, все пак това е някакъв вид колегиалност, когато се случи 

публично. Та, участвам в заседанието и ще гласувам. Желая само щастливи, спокойни и  

професионални дни на бъдещия председател. Но за мен съветниците, който сме тук, трябва 

да се ползва от вече създадената практика на Съвета от 2016 година. Конфигурацията беше 

абсолютно аналогична. Председателят напусна малко по-рано, двама членове бяха по средата 

на процедура за избор на нови членове, както е и сега. Предполага се, че Вашият мандат, тъй 

като е от президентската квота, ще спази датата, докато в парламента тече процедура, която 

може би ще се удължи с около седмица. Ето днес виждам изслушване в ККМ. Затова 

единственото ми съображение е, че нашият екип  трябвало ползва практиката каквато вече 

веднъж СЕМ е установил и председателят да бъде избран като временно изпълняващ 

длъжността, за да може следващите трима нови колеги да направят своя информиран избор. 

Изборът е между двамата колеги, чиито мандати продължават – г-жа Момчилова и г-жа 

Георгиева, но разбирам, че г-жа Георгиева подкрепя Вашето предложение и нямаме в две 

кандидатури, между които да трябва да се колебая. Разбира се, г-жа Георгиева отчете, че ще 

има нужда от подобряване на качеството на живот в администрацията и то в комуникацията 

на съветниците с администрацията, защото тази комуникация крайно е влошена и се създава 

впечатление, че председателят е председател на съветниците, и че председателят излъчва 

общото мнение и когато председателят реши да не комуникира със съветника, какъвто е 

случаят от последния месец с мен, съветникът, в случая аз няма абсолютно никаква 

комуникация с администрацията. Това е днес моето предложение, да се опрем на практиката 

на СЕМ и да постъпим колегиално към новия екип, който идва. Третото, днес новият 

председател би трябвало, независимо дали е избран за и. д. , приемайки  предложението ми, 

или за председател с мандат от една година, но е редно да предложи своята визия. Такива 

искания съм правила и в предходните избори. Ако председателят има намерение да работи 

колегиално с всеки съветник, би трябвало да проведе своите лични разговори с всеки един, 

за да може той да си състави мнение, да чуе каква е визията за управление на 

администрацията, как ще се работи със съветници, как с администрацията, каква посоката ще 

бъде зададена  на администрацията при работа със съветниците, дали ще продължи да спазва 

указанията в Закона за радиото и телевизията, дали ще продължи да спазва вътрешните 

правила, вътрешните етични норми. Има няколко такива вътрешни документа, дали се е 

запознал с тях? Дали е наясно, дали би дал от себе си повече креативност? Разбира се в 

човешките ресурси, нещата се развиват бързо, но финансовата политика? Так как ще се 

работи? Ще споделя за присъстващите колеги журналисти, Това са неща, които за мен са от 

съществено значение, независимо от няколкото дни, в които продължава моят мандат и аз ще 

продължа да бъда активен член до последния ден. Аз съм на работа, която много харесвам и 

така ще бъде. Това е,  благодаря ви.  
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Бетина Жотева също благодари. 

София Владимирова пожела да вземе думата, тъй като г-жа Момчилова е предложена и 

вероятно е по-уместно да говори последна. Обърна се към г-жа Жотева, че има още няколко 

дни до края на председателския и до края на мандата й като член, и й пожелава, и се надява 

тя да се чувства удовлетворена от работата, която е вършила като председател, защото както 

се случва в СЕМ, всеки председател има своите предизвикателства и те са различни от тези 

на предходния и вероятно от тези на следващия. Председателството на г-жа Жотева, за зла 

участ, премина под знака на Ковид, а и на многобройните избори, в които и СЕМ активно 

имаше своята роля. В това нелесно време г-жа Владимирова наистина вярва, че г-жа Жотева 

е положила сериозни усилия в това да подсигури работата на регулатора в едни форсмажорни 

обстоятелства, които бяха и за цялата държава, но за СЕМ  също, предвид спецификата на 

дейността на регулатора. И наистина се надява, когато окончателно мандатът приключи, 

равносметката на г-жа Жотева да е със знак плюс. По отношение на днешния избор, смята, 

както са казали и колегите й преди нея, че е съвсем нормално такава стъпка да бъде извършена 

предвид и разминаването във времето на предстоящите номинации, които, вероятно, не знае, 

не може да гадае - ще се застъпят в различен времеви диапазон, защото знаят, че беше 

премахнат текстът, който изисква едновременно встъпване в длъжност на парламентарната и 

на президентската квота. Вярва, че техен дълг е да се осигури един плавен и стабилен преход, 

за да продължи работата спокойно и професионално, защото не е работа на никой и разбира 

се това никой не го интересува, казва го, за да си дадат ясна сметка, че избора на председател 

не свършва тук и сега с гласуването на съветниците, то е последвано от една много дълга 

документална процедура, която да легитимира новия председател като административен 

ръководител на Съвета за електронни медии. По отношение на това, че идват нови колеги, г-

жа Владимирова им пожелава успехи и те вероятно ще имат нужда от своето време, за да 

навлязат в работата, защото всеки един от съветниците, когато е дошъл за първи път в Съвета 

за електронни медии, си е дал сметка, че работата в регулатора не е обичайната 

административна работа и тя изисква своето време да навлезеш, за да се запознаеш с 

нормативните процедури, с начина, по който се случват процесите в Съвета за електронни 

медии. В този смисъл тя вярва, че дава възможност новите колеги да вземат своето време и 

да се почувстват на местата си тук, когато встъпят. Този нов състав ще е изправен пред 

сериозно предизвикателство- провеждането на процедура за генерален директор на 

Българската национална телевизия. Те са встъпили в идентична ситуация, при вече дори 

започнал конкурс за Българското национално радио и това, според нея, е била причината 

тогава да потвърдят и. д. председателя г-жа Мария Стоянова, която и пред тях е казала, че не 

е редно да се встъпва в тази процедура при положение, че е и. д., и според г-жа Владимирова 

това е била правилната теза. Ето защо тя ще подкрепи избора на председател на Съвета за 

електронни медии, защото приемственост трябва да има, още повече, че г-жа Момчилова е 

тук няколко месеца, както каза г-жа Жотева, но всъщност вече почти година. Тя познава 

хората, които работят в Съвета за електронни медии, имала е възможност да си изгради свои 

собствени впечатления. Имала е възможност да прецени за себе си как следва да се 

организира работата. Както вече беше казано, тя има богат административен опит. Сега за 

нея вероятно ще бъде много сложно и трудно, и тежко в личен план, защото председателят 

освен административни функции има и представителни такива, тъй като той изразява 

позицията на Съвета. Това е тежка отговорност и това е бил един от мотивите на г-жа 

Владимирова да не се кандидатира след третия й мандат повече за председател, тъй като е 

искала да има повече експертна свобода да изразява своите мнения извън бремето на 

председателството. Пожела да подчертае, че всеки председател е длъжен да работи в синхрон 

с колегите си, защото гласът на председателя при вземането на решения не тежи повече от 
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този на другите членове. Един председател, който не се ръководи от закона и от 

професионалната етика много трудно може да работи в състава на Съвета за електронни 

медии без подкрепата на колегите си. Пожелава успех на г-жа Момчилова, чието 

предложение ще подкрепи. Не е клише да й каже, че няма да е лесно, че отговорността е 

голяма, но вярва, че си струва да се види какви предизвикателства ще предложи на г-жа 

Момчилова времето, в което живеем.  

Бетина Жотева благодаря на г-жа Владимирова и даде думата на г-жа Момчилова.  

Соня Момчилова благодари на председателя. Благодари на Галя, София, Бетина. Виждала е 

г-жа Еленова сравнително рядко, на пръстите на едната си ръка може да преброи физическите 

си срещи с нея, но тъй като днешният ден е изпълнен с християнска символика, има една 

фраза, която бележи днешния ден и тя е: „Не съм тук, за да служа, а за да послужа.“ Много се 

надява, че ще е полезна с опита си и с това, което е научила от колегите си. Високо оценява 

доверието, което й гласуват и вярва, че ще го оправдае. Благодари, че са разговаряли с нея 

преди да направят това предложение. Обърна се към г-жа Владимирова с думите, че тя също 

някак си предпочита „да ме отмине тази чаша“, ако останат в стилистиката на деня, защото 

човек има по-голяма свобода да изразява личната си позиция, като председател той трябва да 

олицетворява мнението на колективния орган. Интересна и изключително отговорна е 

задачата. Тя не се плаши от предизвикателства и го е доказала многократно. Що се отнася до 

настояването на г-жа Еленова да изложи визията си, управленската - няма да прави резки 

промени. Вярва, че думите учат, а примерът увлича. Многократно й се е налагало и то доста 

на ранна календарна възраст, да управлява екипи и за индивидуалист като нея това е голямо 

предизвикателство, но се е справяла, струва й се. Няма да толерира и това не е упрек към г-

жа Жотева, напротив, тя й се възхищава за нейното великодушие, но няма да толерира 

безпринципни харчове. Г-жа Еленова е човекът, който е направил най-големи разходи в СЕМ 

за бензин, за амортизация на автомобили, за закупуване на техника. Това няма да продължи 

под нейното управление и го казва от сега. Надява се, че колегите, които скоро ще дойдат ще 

бъдат доказани професионалисти с реални биографии, с опит и тогава тя отново ще предложи 

да се гласува решението да остане председател на СЕМ. В момента, в който те се почувстват 

готови, навлезли в работата, разбира се, че ще се допита до тях, ще подложи на гласуване 

своето председателство, защото така е свикнала, защото така работи. Познава 

администрацията и високо цени хората, които работят тук с професионализъм и отдаденост. 

Това са двете квалификации, които й се струват, че прилягат на работата на хората от СЕМ. 

Вярва, че няма да посрами колегите си, които са били за нея страхотен пример. Благодари им 

за професионалните и човешки разговори. Много е научила от тях. Те са били нейните  

професори по Закона за радио и телевизия. Посрещнахте ме, г-жо Еленова, с фразата: „СЕМ 

търпи репутационни щети не от вчера.“ Това трябва да се коригира и тя ще работи за това.  

Бетина Жотева уточни, че има две предложения за гласуване - за постоянен председател на 

СЕМ и за временно изпълняващ длъжността. Предложи първо да се гласува предложението  

за избор на постоянен председател на СЕМ.  

Розита Еленова: Аз съм за другото предложение. За това гласуване съм „против“ . 

 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „против“ (Розита Еленова): да се 

проведе избор за постоянен председател на СЕМ за срок от една година.  
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Бетина Жотева след като предложението за избор на постоянен председател на СЕМ за една 

година е прието, подложи на гласуване предложението г-жа Соня Момчилова да бъде избрана 

за председател на СЕМ за една година, считано от 28.04.2022 г.  

 

 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) глас „против“ (Розита Еленова): Избира 

Соня Момчилова за председател на СЕМ, считано от 28.04.2022 г. 

Освобождава Бетина Жотева като председател на СЕМ, считано от 28.04.2022 г. 

 

Розита Еленова: Моля да са обоснова. Както правя винаги, както изисква законът, всяко 

гласуване на съветник трябва да бъде обосновано, но доста често не се практикува. Ще се 

повторя - не съм искала днес да гласувам „против“, обмислях „за“, или някак си по-меко – 

„въздържал се“.  Не знаех дали ще се подкрепи предложението ми -да ползваме предишния 

опит. Заявявам, че  ако предложението беше комуникирано с мен и ако аз наистина виждах, 

че председателят има визия за това, което ще продължи да се прави, щяхте да имате гласа 

ми, точно защото е моята отговорност и не можем да си позволим, ако г-жа Жотева бъде 

освободена с Указа на Президента, Съветът да остана без председател. Но  изказване на г-жа 

Момчилова току-що ми ме озадачи с крайна агресия към съветник Еленова, благодарейки на 

ВСИЧКИ, които гласуват ЗА  НЕЯ. Това е опасна тенденция: да сме в добри отношения с 

тези, които гласуват ЗА НАС, изключително опасна. Ето председателят задава тази 

тенденция и такова ще бъде поведението от там нататък на администрацията, чийто 

работодател се явява той. А разбирам, че новият председател по никакъв начин не е осъзнал, 

че не е председател на съветниците. Той единственото, което каза в своето изказване, че има 

проблем със съветник Еленова. Ако проследите всички протоколи, в които, разбира се, не се 

чуват подмятанията на г-жа Момчилова, ще видите, че от първия ден, в който не сме се 

видели с г-жа Момчилова нейното поведение е с някакъв вид фиксация към съветник Еленова 

и днес дори, когато аз заявих преди малко в изказването си, че който и да е председателя му 

желая абсолютно спокойни и професионални дни напред. Виждам, че основният проблем на 

г-жа Момчилова ще бъде да се пуска фейк информация относно коли и други финансови 

пунктове в Съвета. Искам да обърна внимание на новия председател, че ако има обвинения 

и злоупотреби в тази част, това означава, че Вие искате да кажете, че г-жа Бетина Жотева, 

като материално отговорно лице е направила финансови злоупотреби, защото тези 

злоупотреби не са казани. Опасно е поведението Ви с подхвърляне на общи фрази без 

доказателства, както и във всички случаи бих защитила винаги г-жа Жотева в последната й 

година като председател, че харчове необосновани не са правени, напротив г-жа Жотева 

работи с изключителен замах и съм била единственият член, който по време на заседания е 

отбелязвал замаха, с който е работила.  Благодарение на това, че тя беше материално 

отговорно лице, цялата база на Съвета беше сменена и хората живеят в удобства, човешки 

условия, нещо което беше неглижирано години наред. Така че, ако разбира се, сега Ви 

предстои и Вие да разберете какво работите, надявам се да го разберете, защото ще сте 

финансово отговорна. Във всички случаи смятам, че г-жа Жотева е преминала проверката на 

Сметна палата, на всички финанси, така че тези обвинения, мисля че трябва да сте доста… и 

да разбирам от сега, че заявявате, че няма да работите с мен в няколкото дни, които ни 

остават. Фразата за репутационни щети, следваща точка, ако някой се интересува, беше Ваша 

и беше крайно изненадваща когато дойдохте да работите тук, след като неясно защо не 

харесвахте предното си работно място дойдохте на друго работно място, което не харесвате 
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и което казахте, че е с тежки репутационни щети. Аз след това Ви отвърнах, че не знам, Вие 

работите нещо друго, не пиар, за да оправяте репутационни щети и ако човек няма смелост 

да работи в Съвета за електронни медии не знам какво друго трябва. СЕМ е регулатор и той 

винаги ще обира негативния вот. А позиция, която съм защитавала много преди Вие да се 

появите в Съвета за електронни медии и дори Вие признавате в свое интервю, че когато сте 

била извън СЕМ сте мислила, че е бухалка, но сега, като сте дошла, сте видяла, че не е 

бухалка. Надявам се обаче да свикнете с репутационните щети на Съвета за електронни 

медии и да се работи професионално по закона. Нищо друго няма нужда да се прави. Другите 

две неща, които искам да отбележа за широката публика са, че днешното поведение на новия 

председател ми се струва странно, защото оня ден, когато г-жа Жотева предложи да се отиде 

на международна командировка, каквато не е имало от три години, нали така, г-жо Жотева, 

да, от която професионализмът на членовете би трябвало да се захранва и да се повишава, г-

жа Момчилова отказа международна командировка, защото каза, че това било 

самопредлагане, а сега не намира за самопредлагане, когато трябва да стане председател. И 

завършвам с това, поздравявайки новия председател отново, не се отмятам от думите си. 

Желая му абсолютно спокойни дни в една много тежка година, професионални и с яснота на 

кого е председател и на кого не е. За първи път мисля, това може за някаква статистика г-жа 

Станева някъде може да я даде, ако някой има нужда от това, се избира председател с 

квалифицирано мнозинство от първия път.  

София Владимирова уточни, че това не вярно.  

Розита Еленова: Кога е било предния път? За първи мандат, за първи мандат, не говоря за 

твоя втори. 

София Владимирова говори за нейния втори и трети мандат. 

Розита Еленова: Говоря за първи мандат, за първи. Г-жа Момчилова следващият път ще я 

изберат с квалифицирано, абсолютно е вярно… 

София Владимирова припомни, че Мария Стоянова също беше избрана с квалифицирано 

мнозинство без гласа на г-н Атанасов, това може да се провери.  

Розита Еленова: Да, след като беше и. д. така че… 

София Владимирова уточни, че и като и. д. и като председател е избрана с квалифицирано 

мнозинство.                 

Розита Еленова: Да, за първи мандат продължавам да го твърдя. Днес също присъстваме на 

нещо безпрецедентно, в което аз виждам връзка с тази цялата тайнственост, с която беше 

инициирано заседанието.   

София Владимирова си спомня, дано не греши че и доц. Георги Лозанов е бил избран по 

този начин. 

Соня Момчилова се обърна към г-жа Еленова, че първо фактът, че е избрана с 

квалифицирано мнозинство я ласкае и второ уточни, че тя никога не подмята. Говори ясно и 

недвусмислено и казва всичко, което мисли. Трето - може да докаже чиновническия рахат, 

за който е настоявала г-жа Еленова. Силно се надява следващите членове да не прилагат този 

подход на претенции, на капризи, на фасони, на изисквания към администрацията. Всичко, 

което казва може да го докаже и като председател, разбира се, ще представи всякакви 

документи, от които медиите се нуждаят. Призова г-жа Еленова да не говори за агресия и да 

не намеква. 

Розита Еленова: Г-жо Момчилова, Вие работите с фейк нюз, къде са документите? Може ли 

първо да приготвите документите, защото така хвърлено Вие уронвате умишлено престижа 

и само да Ви кажа… 

Соня Момчилова: ….престиж?  
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Розита Еленова: Да, да, аз нямам какво да добавя, новият председател не желае да работи с 

мен… 

Соня Момчилова уточни, че ще работи с г-жа Еленова, ако идва на работа и я покани да 

работят.  

Розита Еленова: Аз идвам на работа. За Вас не съм сигурна къде сте, обаче.  

Бетина Жотева подложи на гласуване предварителното изпълнение на решението за избор 

на председател на СЕМ.  

 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“:  Допуска предварително изпълнение на решението. 

 

Бетина Жотева пожела да направи своето послание към г-жа Момчилова: „Много е трудно, 

но понеже съм била в  тази позиция и зная, че трябва да превъзмогнете и гордостта си и егото 

си, когато ходите да настоявате за пари за СЕМ. Не можете да си представите това, което г-

жа Еленова казва, че тук са се променили нещата финансово. Не говорим за него. Не е хубаво 

да се говори за пари публично, но Ви казвам, че това е страшен проблем, защото вече имате 

петдесет души зад гърба си, за които отговаряте. Г-жа Владимирова може да Ви разкаже какво 

значи да го правиш без пари, аз мога да Ви разкажа какво можеш да го правиш с малко повече 

пари, и въпреки всичко моят завет към Вас е да не се притеснявате от тези хора и да 

настоявате  този регулатор да има някакъв по-нормален бюджет от това, което има сега и има 

още много подводни камъни, които ще срещнете по пътя си. Но този е най-важен, защото 

действително качеството на работата в Съвета, то е от хората, които правят Съвета качествен, 

те трябва да се чувстват наистина добре тук и да идват млади хора. Ние успяхме да привлечем 

петима млади, от които никой още не си е тръгнал. Казвам Ви, ще трябва наистина човек да 

преглъща и да отива и да започва да се разправя.“  

Розита Еленова: Г-жо Жотева, мисля че днес е уместно да направя едно предложение, което 

доста отдавна е узряло в мен и може би в контекста на всичко днес му е времето. Сега ще го 

оформя писмено и ще го входирам в деловодството. Давам предложение, понеже колегите 

сигурно няма да са така концентрирани и готови веднага да дадат своя отговор. Моето 

предложение е да бъде закрит целият автопарк на Съвета за електронни медии и тази 

допълнителна екстра да престане, за да има по-голяма яснота за харчове и т.н., за да не си 

позволява никой да подхвърля и да Ви обвинява в нарушения като материално отговорно 

лице, защото аз смятам, че Вие нямате такива нарушения. Ако Вие имахте Сметната палата 

щеше да констатира всичко това и не можем да правим самостоятелни изводи без да имаме 

компетенцията за тази определена сфера. Това е моето предложение, колеги, ако сте готови в 

момента да го гласуваме и председателят, ако има желание, да го подложи на гласуване, ако 

не - аз ще оформя докладната си и ще я входирам.  

Бетина Жотева предложи г-жа Еленова да остави писмена следа.  

София Владимирова помоли да не неглижират закона. Приели са дневен ред и призова да 

се върнат към темата му.  

Бетина Жотева уточни, че г-жа Еленова има право да направи това предложение и ако 

входира докладна, тя ще бъде разгледана на следващото заседание. Г-жа Жотева още веднъж 

благодари на колегите за участието, за думите, за взетото решение и пожела на всички успехи 

и весели празници.  

Бетина Жотева закри заседанието. 
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Материали, приложени към Протокол № 11 

1. Дневен ред 

2. Процедура за избиране на председател на СЕМ 

 

 

 

  

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

…………….. 

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

            ……………. 

 

 

Соня Момчилова          ………….….….. 

 

 

  

 

  Старши специалист:       …………………   

  Вера Данаилова               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


