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1. Докладни с вх. № РД-18 30-02-3/27.04.2022; № РД-18 30-02-4/27.04.2022 и № РД-18 30-02-

5/27.04.2022) от Розита Еленова – член на СЕМ. 

 

Вносител: Розита Еленова 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Докладни с вх. № РД-18 30-02-3/27.04.2022; № РД-18 30-02-

4/27.04.2022 и № РД-18 30-02-5/27.04.2022) от Розита Еленова – член на СЕМ. 

 

 

Соня Момчилова поздрави колегите си. Това е първото заседание, което ще председателства 

в новото си качество. Благодари на всички, че са тук. Заседанието е извънредно свикано,  

темата му са едни докладни, които г-жа Еленова направи чрез социалните мрежи достояние 

на широката общественост. Г-жа Еленова е попитала какъв ще бъде стилът, по който ще 
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ръководи г-жа Момчилова регулатора, този ще бъде. Благодаря на колегите от 

администрацията, които реагираха на очакванията на г-жа Еленова и днес сме готови и сме 

тук, за да изслушаме нейните виждания, тревоги, предложения и препоръки за работата както 

на нашето аналитично звено, което прави фокусираните наблюдения, на мониторинга така 

наречен, така и върху други проблемни моменти, според нея, в нашата работа, въпреки така 

дискретното, да кажем незабележимо и с нищо не правещо впечатление нейно присъствие през 

последните шест години. Но лично тя не би застанала на пътя на никому на десетте минути 

слава. Обърна се към г-жа Еленова как предпочита, според утвърдените от нея стандарти, тъй 

като е чувала тезата, лично да се четат докладните - от този, който ги внася или от 

председателя. Как би предпочел да се процедира? Тъй като на г-жа Еленова е посветено 

днешното заседание. Попита: тя ли ще си прочете текста на докладните, които е внесла или г-

жа Момчилова да й ги чете. 

София Владимирова предложи първо да се гласува дневния ред.  

Соня Момчилова подложи на гласуване дневния ред.   

 

 

Решение:  

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

 

 

Розита Еленова: Законът си има правила, първо дневния ред, спокойно, аз ще Ви помагам. 

Соня Момчилова: Нормално е. 

Розита Еленова: Аз и досега Ви помагам така или иначе, нищо че не го осъзнавате. Така, 

гласувахме ли дневния ред, няма проблем, това е съвсем нормално нещо. Не можах да 

проследя целия Ви монолог, беше малко разпилян като че ли, г-жо Момчилова, но пак казвам  

- всеки е бил нов, да се води заседание не е лесна работа. По-скоро не мога да концентрирам 

разпилените ви мисли, какво казвате, защо заседанието е посветено на мен… на Розита 

Еленова? На моята личност? Посвещавате заседание? 

Соня Момчилова потвърди, че заседанието е посветено на трите декларации. 

Розита Еленова: Това не са декларации.  

Соня Момчилова уточни, че са докладни. Декларациите са били в социалните мрежи. 

Розита Еленова: Какво общо имат социалните мрежи?  

Соня Момчилова отбеляза това, че има нов административен жанр - публикуване на 

факсимилета от докладни, което до сега не се е случвало в историята на Съвета. 

Розита Еленова: О, случвало се е много пъти, г-жо Момчилова. Разбирам Ви, обаче Вие 

мислите, че започва от Вас животът на СЕМ, но не е така. Разбирате ли, имало е най-

различни…….   

Соня Момчилова: …публикуване .. 

Розита Еленова: Да, имало е имало е. 

Соня Момчилова се обърна с извинение към медиите, на които г-жа Еленова е обещала днес 

да има линк, с който да проследят заседанието. Това също не се е случвало в историята на 

заседанията на регулатора. Така че се извинява затова, че не може да ги включим виртуално в 

заседанието на СЕМ.  

Розита Еленова: Не знам точно какво искате да кажете, но казвайте каквото решите. Вие вече 

сте председател и днес ще зададете тренда, който отказахте да представите, когато бяхте 

избрана. Въпросът е, че аз сега пък не мога да се ориентирам. Та, имам докладни, които за мен 

са важни и са внесени отдавна. Но и не мога сега да Ви обучавам и казвам какво се е случвало 

през годините. Трябва да прочетете първо закона, че заседанията са публични, няма никаква 
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причина да няма линк. Този състав нееднократно е коментирал, че трябва да има линк, че 

трябва да се излъчват заседанията. Г-жа Жотева специално положи много усилия в това 

отношение, когато имаше епидемиологична обстановка мисля, че имаше линк, така както 

колегите участват онлайн. 

Соня Момчилова обърна внимание, че г-жа Еленова греши.  

Розита Еленова: Вие ще „затворите“ Съвета?, Първа точка: Соня Момчилова затваря 

заседанията. 

Соня Момчилова отрече категорично да затваря заседанията, но не може да има линк….. 

Розита Еленова: Добре, както и да е.      

Соня Момчилова отново обърна внимание, че за медии никога не е мало линк, който да 

функционира по този начин, по който г-жа Еленова би искала. Би могло да се уточни, в бъдеще 

да се мисли и да се приема като решение.  

Розита Еленова: Така, да започна с хубавото, както се казва. Наистина приветствам този стил 

да се свикват заседания, щом има нужда, не знам защо разменихме в началото думи. Не 

приветствам ситуацията да се чака един месец за мониторинг без яснота. Не приветствам 

администрацията да надвишава правата си и да взема самостоятелни решения, макар че г-жа 

Станева в личен разговор ми каза нещо съвсем различно от официалното. И май беше по-

нормално, отколкото че взема еднолични решения. На 30 март внесох докладна с тема: 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ  и изговорих с главния секретар - какво имам предвид, може би от 

прекаленото натоварване да не се разбира. Дезинформацията е тема, която присъства във 

всички наши международни срещи, изключително важна, да не кажа, че е темата на 

десетилетието или на двадесетилетието, или на тридесетилетието, но тя ще продължи да е 

крайно актуална в нашия живот за съжаление. За мен това е значение да се постави темата и 

от значение какъв ще бъде изводът на Съвета за електронни медии. Изключително значение 

има: какви ще са посланията, които ще се излъчат към обществото и затова очаквам, че когато 

има ексклузивно заседание ще има и доклад. Има ли такъв?  

Соня Момчилова припомни, че такъв вече има. И тук може би следвало г-жа Еленова да 

изясни прави ли разлика между хибридна пропаганда, фалшиви новини и дезинформация, тъй 

като докладът много точно и съгласно всички параметри и критерии на европейските 

алгоритми за проследяване на медийното съдържание и световните такива е направен от 

нашите служители, и от него можем да направим изводи и това вече е нашата работа.  

Розита Еленова: Г-жо Момчилова, не случайно в докладната си казвам, че е много добре да 

се чете с разбиране. Такъв доклад няма, ако има такъв доклад – качете го на сайта на Съвета 

за електронни медии. Нека всички, които се интересуват от медийната среда да преценят дали 

Съветът за електронни медии се интересува от темата ДЕЗИНФОРМАЦИЯ и направените 

изводи. Но ако Вие мислите, че може да чакате мониторинг с месеци и ако такава глобална 

темата, дискутирана март месец, не е добре да се дискутира и април означава, че категорично 

не се интересувате от тази тема! Или проявите на дезинформация Вие ги намирате за 

нормални!  

Тоест Вие свиквате ексклузивно заседание без никакви материали???  Тогава така да бъде. Да 

продължаваме ли към следващата докладна?   

Соня Момчилова посочи, че докладът е на сайта на Съвета за електронни медии. Ако г-жа 

Еленова има бележки и коментари към него, би могла да ги направи.  

Розита Еленова: Кой е този доклад?    

Соня Момчилова уточни - докладът, който изследва и фокусирано наблюдава съдържанието 

на Българското национално радио и Българска национална телевизия в определени от 

съветниците и гласувани от съветниците … 

Розита Еленова: Г-жо Момчилова, Вие сте го чела? Сериозно? 
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Соня Момчилова потвърди, че го е чела и по-нататък ще продължи с последващата докладна 

от …. 

Розита Еленова: Да Ви кажа честно, те докладните ми са и в различни ресори – има за 

специализирана администрация, има и за обща администрация, така че сама ще продължа. 

Щом Вие искате да е посветено на мен първото ви и то извънредно заседание като председател, 

за мен това е удоволствие. Днес разбираме, че новият председател в първото си заседание 

включва ексклузивно докладна, която съветник очаква от един месец. Докладната е отказана 

от администрацията, дори не на ниво от председател, но днес е включена в заседание. Ама  

Вие пък казвате, че няма доклад, защото аз очаквах…….В мейла вчера пишеше: възможно е 

да получите допълнително материали? Вие отказвате  въобще тази тема да се дискутира 

повече, говорите за война, или за БНТ или за БНР или …….??? 

Добре, нека публиката да прецени дали Съветът за електронни медии в този си състав се 

интересува от темата, която за мен е важна. Продължавам следващата докладна.  

София Владимирова помоли за думата по тази тема, ако ще продължаваме по следващата. Тя 

отбеляза, че няма спомен Съветът за електронни медии да е гласувал такъв мониторинг. Той 

не бил поставен на заседание, поне доколкото тя си спомня. Това е практика, която Съветът е 

въвел именно, за да се осигури на съветниците легитимен начин да възлагат на 

администрацията. По закон се прави от председателя. Намира темата за изключително важна 

и много пъти е коментирала, че проблемът с това СЕМ да направи такъв мониторинг, какъвто 

вероятно очаква г-жа Еленова, се крие в нормативния дефицит, който има. По кой член от 

Закона би могъл да бъде изготвен такъв „професионален доклад“, какъвто от докладната на г-

жа Еленова разбира, че би могъл да бъде направен от нашата администрация. Г-жа 

Владимирова няма спомен съветниците да са дискутирали и гласували такъв мониторинг.  

Розита Еленова: Тоест и Вие подкрепяте да няма такъв мониторинг. Аз ще Ви отговоря обаче 

много точно на всичките въпроси.  

София Владимирова подкрепя  да има, но да й бъде обяснено по какви критерии и параметри 

да бъде направен такъв мониторинг, защото темата е важна и нейното изкривяване, 

включително от Съвета за електронни медии, би донесло повече щета, според нея, отколкото 

полза.   

Соня Момчилов поиска да направи уточнение… 

Розита Еленова: Защо да има изкривяване, Владимирова? 

София Владимирова Защото така посочен.. 

Розита Еленова: Защото ние нямаме експертиза? Медийна експертиза? Верно ли? 

София Владимирова попита на коя нормативна база ще се стъпи, така че колегите  да 

обосноват своите изводи по отношение конкретно на проблема за дезинформацията.   

Розита Еленова: Г-жо Владимирова, няколко теми се поставят. То става като обучителен 

семинар за г-жа Момчилова…. Първо, приветствах г-жа Жотева за нейния оперативен стил за 

заявка към мониторинга. Да се внася мониторингова докладна на заседание и да се гласува с 

три гласа, беше въведен тоталитарно от Вас. Съветникът със своята оперативна 

самостоятелност съветва, председателят организира работата на администрацията, той не 

казва какво да се случва. Преди този тоталитаризъм, съветникът отиваше в мониторинга и 

заявяваше: интересувам се по тази тема и се представяше доклад. Ние не работим по закон. 

София Владимирова за първи път чува, че не работим по закон. Това за нея е новина.  

Розита Еленова: Ние не работим само по закон и аз не работя, за да наказвам. Ако вие 

работите на заседание само, за да има санкции и да търсите член 6, член 17 или член 11….. 

Може да си припомните всичките ми докладни през годините и да видите, че там никога не 

съм говорила за член от закона, защото мисията на съветника е не да се интересува от 

санкциониране, а от регулиране и доусъвършенстване на медийната среда.  
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София Владимирова репликира, че Законът не е санкции. 

Розита Еленова: Това е, няма какво да обясня повече.  

Бетина Жотева поиска да се намеси в разговора. Обърна се към г-жа Еленова. Нейната 

докладна - специално за този доклад, г-жа Жотева я е чела внимателно няколко пъти. В същото 

време е вървял мониторингът за отразяването на военните действия в Украйна, т.е. темата е до 

голяма степен покрита. Това, което пише, че иска г-жа Еленова в докладната, ние няма как да 

го направим, защото това, за което настоява, например: да се сочат източниците, които се 

използват в новините, да се направи, например, съпоставка, проверка на фактите, ние няма как 

да правим съпоставка на фактите.  

Розита Еленова: Повече от съгласна съм с Вас, обаче както казах, „семинарът“ продължава. 

Припомням: бе подадена тема на 9 март т.г. , как се отразява войната в Украйна, за мен бе 

съвсем уместно. Тази тема също не бе гласувана, бай да уей, г-жо Владимирова. 

София Владимирова подчерта, че тази тема е гласувана на заседание има справка, има го в 

протокола. 

Розита Еленова: Само от звуков файл ще стане ясно, защото тези дни доста и големи 

нарушения намерих в протоколите. Сега е моментът да  ги споделя, ако г-жа Момчилова 

разреши. Та, колеги, от 9 март – искане за отразяване на войната с фокус: Волгин от съветник 

Момчилова и съветник Владимирова има. А аз подавам на 30 март – дезинформация, бях ли 

ясна. Г-жа Станева дойде при мен и ми каза: „Вие сте подала молба, обаче ние вече правим 

мониторинг.“ И аз казах: „има просто пример за войната, не искам да дублирам колегите, 

напротив, харесва и ме интересува. Та индикацията към главен секретар има. След време ми 

каза: „ Председателят каза, че няма да правим такъв мониторинг“ и понеже на мен много хора 

от администрацията ми казват в личен разговор доста неща, които после никъде не остават и 

аз искам да вярвам в доброто и да се разбираме, поисках писмен отговор и получих нещо от 

рода „Аз така реших.“ Съгласете се, че тотално нарушаваме… 

Бетина Жотева: Това което казах на г-жа Станева … 

Розита Еленова: Извинявай, съветникът има своите права и лидираща позици, аз се 

интересувам от тази тема, изтичат ни мандатите, затова написах втора докладна. 

Бетина Жотева: Да разбирам… 

Розита Еленова: Затова казвам да се чете с разбиране…извънредни заседания, за да може да 

се чете с разбиране.. 

Бетина Жотева също намира за интересен въпроса, който поставя г-жа Еленова с тази 

докладна: дали успява аудиторията на двете медии ясно да разграничи коментара от 

информацията. Г-жа Еленова добре познава работата на мониторинга и би ли казала по коя 

технология би могло това да се направи. 

Розита Еленова: Съгласете се, че не е редно да обучавам сега тука съветници, председател, 

администрация, мониторинг… 

Бетина Жотева иска да каже, че това което е в докладната просто е непостижимо с 

мониторинга… 

Розита Еленова: Дала съм примери, имаше наскоро на Офком доклад, дала съм и съвет да се 

пита ЕПРА, ЕРГА, повече от това мисля, че не ми е работата. Има хора, които вземат заплати 

и те трябва да повишават своята квалификация, животът се развива, няма как да сме в 2010 

година. 

Бетина Жотева изрази съгласие, че животът се развива, но капацитетът на СЕМ е същия и 

нито имаме фактчекъри, нито изследващи общественото мнение, нито анализатори, които да 

правят тези предложения. За докладната, специално тази, репликата й е била, че „ние в 

момента правим мониторинг на тази тема, така че той ще бъде готов скоро“. Това е била 

нейната реплика.  
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Соня Момчилова се обърна към г-жа Еленова, за да бъде тя удовлетворена, дали би направила 

някои уточнения и да прецизира желанията си и вижданията си, да прецизира как би следвало 

да изглежда, защото шест години мониторингът е работил по този начин. Г-жа Момчилова си 

е направила труда да провери как функционират регулаторите в страните на Европейския 

съюз. Нашите методи и практики не се различават от другите страни членки на ЕПРА и на 

ЕРГА. Попита защо я гледа учудено г-жа Еленова и добави още, че докладът, който е направен 

дава достатъчно основание да се правят изводи. Докладът, който цитира, е който е гласуван и 

проведен съответно от нашите експерти. И тъй като тук се уличава в некомпетентност 

администрацията, тя няма да го позволи докато е на тази позиция.      

Розита Еленова: А това Вие го казвате…въздържайте се. 

Соня Момчилова потвърди, че тя го казва. Обърна се към г-жа Еленова, че е съветник, пък 

прилича на Хофманови герои. Помоли да се придържа  към… 

Розита Еленова: Литературно стана???  

Соня Момчилова попита лошо ли е? Съветникът би следвало да има широк културен екран. 

Нали така?  

Розита Еленова: Аз подозирам, че само Вие го имате, да?  

Соня Момчилова не разбира репликата. Много моли без нападки към работата, без 

неаргументирани нападки към работата на експертите в мониторинга. Не би искала да 

коментира така формулираното в докладната на г-жа Еленова като „пиша Ви..“. Тук има един 

много интересен конструкт: „Формулирам лесно, за да можете да четете с разбиране“. Хората, 

които работят в СЕМ нямат нужда от подобни улеснения, по-скоро за нея има такива опасения, 

но така: слуша какви са желанията и представата на г-жа Еленова, очаква тя сподели как би 

следвало да изглежда един доклад на мониторинга ще ви бъда признателна. 

Розита Еленова: Пак Ви казвам, моля Ви, не ползвайте заседанията за семинари на 

председател на Съвета. Четете протоколите! Там нееднократно изразявам конкретни бележки 

по всеки доклад. Докладите ставаха все по-слаби и по-слаби, не знам защо при условие, че има 

изключително талантливи хора, но накрая при обобщаването  има проблем в докладите. В 

протоколите ще видите много мои съвети. 

Соня Момчилова обърна внимание, че въпросът е на експертизи и рутина, според нея, това 

което би следвало да се случва при нас. Не знае как да угодим на г-жа Еленова. Ще бъдем 

полезни, ако тя ни насочи за работата на служителите. Освен това ние трябва да се придържаме 

стриктно към закона, това е работата ни. Това, което г-жа Еленова изисква и колегите й 

репликираха много коректно преди малко, няма как да се случи. 

Розита Еленова: Какво очаквате от мен?  

Соня Момчилова уточни, че очаква ясни и точни критерии, съобразени със закона, за това 

как? За това сме се събрали днес по настояване на г-жа Еленова, за да….  

Розита Еленова: Не, по Ваше е! Не съм настоявала за извънредно заседание. За протокола – 

заседанието е свикано по лично настояване на председателя Момчилова. Извънредно 

заседание може да бъде свикано по искане на председател или с три гласа от членовете. Това, 

което съм направила във вторник е рутинна моя работа, може да се проследи. Така че не се 

обърквайте, моля Ви се.   

Соня Момчилова попита кои са тези изисквания…. 

Розита Еленова: Вижте? Ако имате нужда да разговаряте с мен, нямам нищо против…  

Соня Момчилова поиска да се сложи ред на заседанието и попита г-жа Еленова съгласна ли 

да продължим…. 

Розита Еленова: Вие така ли ще… 

Соня Момчилова: ..така.. 

Розита Еленова: Чудесно. Давайте. 



7 
 

Соня Момчилова попита тя ли да прочете докладната или г-жа Еленова?  

Розита Еленова:  По моите докладни аз ще продължа. 

Соня Момчилова предостави думата на г-жа Еленова да върви по докладните си.  

Розита Еленова: Благодаря. 

Соня Момчилова отбеляза, че г-жа Еленова е казала, че не е….приключила затова… 

Розита Еленова: Можехте да послушате преди петнадесет минути, щяхме да сме продължили. 

Колеги, за мен беше от значение, откривайки драстично нарушение в протокола от 

предпоследното заседание. На 1 март, гласувахме спирането на пропагандни канали, три… 

Бетина Жотева посочи, че са повече, повече. Пет са. Russia Today и Sputnik и техните 

субординати.  

Розита Еленова: Да. След което имаше няколко други писма от европейски институции, 

министерство на културата и т.н., и на това заседание,  но в протокола ясно се вижда, че г-жа 

Владимирова поиска експертна оценка. Г-жа Момчилова също поиска такава експертна 

оценка, а може би г-жа Георгиева и г-жа Жотева да са искали. Имаше ясно изразени гласове, 

да има експертна оценка и нещата останаха на ниво тази експертна оценка. 

Бетина Жотева попита за какво?  

Розита Еленова: Относно да подложим на гласуване още пропагандни канали. Нали дойдоха 

други писма до нас от европейските институции. Мога да припомня процеса. Та:  искам да 

знам какво се случва? Искам да има официален разговор по темата, защото за мен е вид 

продължение на тази за дезинформацията.  Искам да знам какво е мнението на СЕМ по темата? 

Искам да знам какво е мнението на всеки от съветниците? Лично бих предложила като 

медийни експерти да подложим предложените канали на гласуване - дали ще сме три на два, 

четири на един, два на два, един въздържал, но  да се знае кой какво мисли? Темата е важна за 

мен. Та бях провокирана от това, че на заседание се казва: „искаме експертна оценка, но от 

там нататък никой не ми казва какво я правим тази „експертна“ оценка. И тъй като сме 

колегиален орган … 

Соня Момчилова репликира: въпреки, че сме оперативно самостоятелни? … което не знае от 

къде произтича и как хрумва, но… 

Розита Еленова: Всичко с времето си….И изведнъж се пише в протокола!!!!! - не знам кой 

ще го проследи, че „на заседанието е гласувано да се изпрати в спешен порядък мнението до 

Министерство на културата“. Такова нещо на заседанието не е гласувано.  

Соня Момчилова попита г-жа Еленова как да не е гласувано? С пет гласа е гласувано и това 

беше в точка разни, внесена от г-жа Жотева. 

Розита Еленова: Пуснете звуковия файл! Говорите си просто ей така!  Проследете звуковия 

файл, има ли гласуване?  

Соня Момчилова си спомня, че имаше гласуване… 

Розита Еленова: Г-жо Момчилова, моля Ви да пуснете звуковия файл, защото човешките 

възприятия често са субективни. Бетина мисли, че съм с розова блуза, аз мисля, че тя е със 

зелена коса пък то се оказва, че не е точно така. Нали? Случва се, нормално е да се объркаме. 

Соня Момчилова попита дали е възможно да се чуе записа? 

София Владимирова обърна внимание, че тогава трябва да спре записа на цялото заседание, 

не можем. 

Бетина Жотева посочи, че има протоколи.. 

Розита Еленова: Добре дайте протокола..  

София Владимирова потвърди, че протоколът е пратен.. 

Розита Еленова: Чудесно,  всички го имаме.  

Соня Момчилова предложи да се погледне протокола.  

София Владимирова попита защо да се прави това  
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Соня Момчилова отговори, че за да се установи дали съветниците са гласували.. 

София Владимирова попита какво значение има дали са гласували или не са гласували след 

като никой не е възразил, когато бяха изпратени становищата от експертите. Няма нито едно 

възражение постъпило, поне до мен не е постъпило, ако е до някой друг от администрацията 

се извинявам. 

Розита Еленова: Г-жо Владимирова, не успявате да фокусирате темата. Едно е дали някой е 

направил възражение, друго е дали нещо е гласувано да се изпрати. Правите ли разлика между 

едното и другото? 

София Владимирова отбеляза, че това дали тя прави разлика няма никакво значение… 

Розита Еленова: Темата мен ме интересува, разбирате ли? 

София Владимирова попита какво твърди г-жа Еленова - че няма нужда да се изпраща писмо, 

защото тя не го е гласувала... 

Розита Еленова: Аз съм избрана от Народното събрание със 128 гласа и работя. Темата 

жизнено ме интересува, а Вие не успявате да се фокусирате. 

София Владимирова обърна внимание да се спестяват лични оценки, които тя към Еленова 

не отправя. Личните оценки на Еленова не са част от разговора… 

Розита Еленова: Не са лични оценки. Моля Ви да се фокусирате в разговора. Вие правите ли 

разлика между това дали сме възразили на писмо или сме гласували то да бъде изпратено. 

Драстична е! Никога не е гласувано, а  го пише в протокола!!!! Защо така се случва? Г-жо 

Станева? 

Соня Момчилова ще даде думата и на г-жа Станева. 

Розита Еленова: Това не е важно за мен.  

Соня Момчилова обърна внимание, че г-жа Еленова е имала предостатъчно време… 

Розита Еленова: Тоест да разбирам, че и тази тема няма да се постави на заседание? 

Соня Момчилова: Не, напротив.  

Розита Еленова: Ще се постави ли тази тема? 

Соня Момчилова отговори, че темата е поставена. Отбеляза, че някаква тежка тавтология е 

целият днешен  ден, но първото писмо, което… 

Розита Еленова: Вие защо така не го осъзнахте, когато правите извънредно заседание..  

Соня Момчилова е очаквала… 

Розита Еленова: така, когато има кризисна ситуация с Българско национално радио, ние не 

свикваме извънредно заседание! А вчера изведнъж толкова сте харесали моите докладни и бях 

така щастлива когато назначихте заседание!  Казах си- ето това е нов стил, проактивен с 

желание да се работи… 

Соня Момчилова помоли г-жа Еленова да се ограничи..… 

Бетина Жотева попита каква криза е имало в БНР.  

Соня Момчилова и тя не могла да разбере.. Що за криза, каква криза? 

Розита Еленова: Да, колеги, дайте нататък. То явно има и други докладни тук.. 

Соня Момчилова уточни, че няма други докладни освен тези на г-жа Еленова.  

Розита Еленова: То така или иначе в Съвета за електронни медии освен моите докладни друго 

няма. 

Соня Момчилова попита това сериозно ли е. 

Розита Еленова: Да, да….. 

Соня Момчилова: не ви чух добре.. 

София Владимирова поиска да разбере кой въпрос г-жа Еленова иска да се  коментира. Нека 

да се разбере кой е въпросът и да се коментира.  

Бетина Жотева също не е разбрала. Писмото до Министерство на културата ли… 
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София Владимирова  посочи, че има писмо, което се казва, че е писмо. Това е становище по 

съвместна декларация на министрите, нали така? Това се коментира до момента.  Докладвано 

е от г-жа Жотева на заседание и е последвано от отговор, защото такова беше изискването на 

Министерството на културата - в спешен порядък да бъде получено нашето становище.  

Розита Еленова: Моля, къде има спешен порядък.. 

Бетина Жотева потвърди, че е било в спешен порядък .. 

Галина Георгиева се обърна към председателя, за да вземе думата.  

Соня Момчилова даде думата.  

Галина Георгиева изпитва притеснение и срам, и за да си помогне би искала да помоли 

колегите от Протокол, ако г-жа Еленова знае номера на протокола да помогне с номера му, и 

да се види точно за каква неяснота става дума. Това с неяснотите в протокола и нещата, които 

са казани на заседанието и после не са публикувани в протокола е тема, която засяга и нея. 

Благодари и отбеляза, че ако не може в настоящото заседание да се случи молбата й, да бъде 

известена кога.  

Емилия Станева изясни, че на заседанието, проведено на 15 април, в точка Разни г-жа 

Жотева, като председател на Съвета за електронни медии, е докладвала пристигнало писмо от 

Министерство на културата, с което е моли за спешен отговор от страна на СЕМ по 

декларацията на министрите на културата на няколко държави. Декларацията е инициирана от 

полския министър на културата и вицепремиер. Той прави обръщение към министрите на 

културата. Тази инициирана декларация от полския министър на културата е пристигнала в 

Съвета чрез постоянното представителство в Брюксел като адресирана до нашия министър на 

културата и за сведение към Съвета за електронни медии. Тя е беше разпратена на членовете 

своевременно на мейлите им. Впоследствие, на 15 април преди заседанието, от Министерство 

на културата са помолили все пак Съветът да изкаже своя позиция. Осъществен е разговор 

между членовете за спешност, формулирано е решение на СЕМ в проекта на протокол, който 

е изпратен на съветниците за преглед, редакции и впоследствие за подписване. Протоколът не 

е публикуван на страницата на Съвета, защото не е подписан и търпи редакции очевидно. Така 

че след обсъждането, направено от членовете, в този протокол е формулирана общата изказана 

теза, без да се посочват гласовете, че в спешен порядък е необходимо да се изготви проект на 

отговор, който да се изпрати на съветниците за съгласуване. Отговарям на г-жа Еленова, че в 

ден 15-ти съм ползвала един ден отпуска. Не съм оценила като кризисна ситуацията с 

Българското национално радио. От работната програма, която беше изпратена за работната 

седмица, включваща и 15 април, беше насрочено редовно заседание. Подготвени са дневния 

ред и материалите за заседанието, които в четвъртък на 14 април са били изпратени на 

съветниците. В заседанието официално са включени докладите от дирекция „Мониторинг и 

анализи“ и дирекция „Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност“, свързани с текущата работа на СЕМ. Като част от материалите са включени за 

разглеждане докладите, свързани с наблюдението, осъществено от колегите инспектори от 

мониторинга за отразяване на войната в Украйна в основните програми на двете обществени 

медии: БНТ1 и Хоризонт. Докладите обхващат едномесечен период, три-четири седмици, 

затова те са докладвани на 15 април. В рамките на заседанието, Е. Станева се връща отново на 

темата с декларацията, е внесено предложението от министъра на културата на Полша да се 

ограничи препредаването на територията на Европейския съюз на руски и беларуски програми 

и те да се заменят с такива, които са украински, и е имало предложение от член на Съвета тя 

да изкаже своето становище. Г-жа Станева не е изпращала лично проекта за становище. 

Подготвила е текст, който е обменила с колегата Петрова, която я замества този ден. Г-жа 

Петрова, в рамките на деня - 15 април, е изпратила на служебните имейли на съветниците 

проекта на отговор към министъра на културата с изказано становище. Това което включва 
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проекта на писмо до министъра на културата, е следствие последователна политика на Съвета 

за електронни медии по отношение ограничаването на предаването на чуждестранни 

програми.  Както е отбелязала г-жа Еленова, на 1 март СЕМ постанови решение, което изцяло 

е мотивирано с общоевропейската политика за мерки срещу Русия по повод военния конфликт 

в Украйна. Решението включва единствено програмите, които са изброени в Регламент 2022 

на Съвета на Европейския съюз, моли за извинение, ако не цитира правилно номера. От там 

насетне, Съветът не е коментирал, нито пък е изразявал позиции за ограничаване 

препредаването на друго съдържание. Затова в проекта на писмо, което е изпратено до 

съветниците е формулиран текст, който г-жа Станева смята, че отговаря на позицията на 

Съвета поне до този момент. Тъй като, както вече бе отбелязано, е имало искане от началника 

на кабинета на министъра на културата спешно да се изрази мнение, в понеделник колегата 

Петрова… 

Розита Еленова: Кога това?  

Емилия Станева уточни: на 15-ти. Колегата Петрова на 18-ти отново напомни на служебните 

имейли на членовете, ако имат възражения, допълнения, корекции да реагират, така както е 

обсъждано и на заседанието. Тъй като в рамките на деня, до 14 часа, никой не е, поне писмено 

не е изразил възражение, напротив - устно членовете, с които е разговаряно в понеделник 

подкрепиха съдържанието, отговорът е подписан от председателя на Съвета и изпратен на 

министъра на културата.  

Соня Момчилова благодари. Тя би искала да внесе едно уточнение по повод това искане за 

спешно наше становище. Тя се е поинтересувала кои страни от Европейския съюз са 

ратифицирали декларацията. Може да ги предостави, ако има интерес, и да се прецени, защото 

трябва да има полза от нашата работа не само да местим въздуха. Обърна се към г-жа Еленова 

какво е нейното мнение, според нея трябва да подкрепим декларацията или, защо повдига 

темата?  

Розита Еленова: Затова повдигам темата, трябва да има дебат. Ние сме тук да вземем 

отговорно решение. 

Соня Момчилова помоли да бъде формулирано. Да не говорим общи приказки.  

Розита Еленова: Довършете и аз ще започна… 

Соня Момчилова попита какво решение има предвид г-жа Еленова. Защото съветниците сме 

го обсъждали.  

Розита Еленова: Вижте. Г-жо Момчилова, той съветникът не взема решения. Съветникът дава  

предложения, след това председателя подлага на гласуване. Малко кръжочно пак стана така.  

Соня Момчилова отбеляза, че някои остават в кръжока, други продължават към 

университета, както е казал класика. Чака предложението на г-жа Еленова. Интересно е да я 

чуе по темата. Очевидно тя не е търсила допълнителна информация или просто трябва да се 

вдига ръка и да се съгласяваме с всичко, което ни се предлага. Това ли е становището на г-жа 

Еленова? Г-жа Момчилова лично се е поинтересувала от това как, какво се случва … 

Розита Еленова: Ако има възможност да спрете, за да взема думата.  

Соня Момчилова даде думата.  

Бетина Жотева поиска да уточни, че специално за тази докладна за допълнителните руски 

телевизии, които има инициатива от страна на Полша да бъдат спрени, мисли че СЕМ е 

извървял целия път. Първо, са запознати съветниците с писмото, след това - ето сега си гледа 

пощенската кутия, от 15-ти до 18-ти отговорът е стоял на пощите. На 18-ти ни е напомнено за 

позицията по това писмо. 

Соня Момчилова обърна внимание на г-жа Жотева, че документът го има в папката. 
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Бетина Жотева потвърди това. Тя е разписала писмото и то в пратено. Мисълта й е, че не е 

поставено на заседание. Попита г-жа Еленова на заседание ли иска да се постави този въпрос 

ли?    

Розита Еленова: Странно, съветниците си общуваха без да има такава агресия към чуждото 

мнение. Аз се съгласих със съветник Момчилова и Владимирова за нужда от  експертна 

оценка. Не и г-жа Петрова да праща поща: „ако обичате в бърз порядък“, без да знам кой я 

оторизира за тоз бърз порядък?? Последващо от несъответствие между действителността 

протокола. А той гласи, че Съветът е взел решение „в най-бърз порядък“, което не е вярно, 

колеги! Но вие не си оправяте протоколите в законовия срок и непрекъснато нарушавате 

закона, с което дистанцирате обществото от работата на Съвета за електронни медии. И днес 

питам: защо СЕМ иска да се сниши, да премине бурята, а не чрез дебат да се види позицията 

на всеки съветник. Аз заявявам, че ще гласувам за спирането на предложените пропагандни 

канали. Може да нямаме опора в закона, но сме в ситуация на война и да, ние сме призвани… 

София Владимирова попита дали това означава, че трябва да се наруши закона? 

Розита Еленова: Да… 

София Владимирова благодари на г-жа Еленова … за нея въпросът е изчерпан. 

Розита Еленова: …ние сме призвани да вземаме непопулярните решения, така както в сложни 

ситуации политиците, лидерите на мнение, експертите вземат непопулярни решения и след 

време се вижда положителният за обществото резултат. Цялата кореспонденция по темата не 

е представена на съветниците! Което е некоректно! Аз искам този дебат и аз искам гласуване  

за спиране на пропагандните руски и беларуски канали, така както са ни представени  

персонално от постоянния представител на Европейския съюз за България г-н Румен 

Александров. И яснота пред обществото какво прави СЕМ по поставения вече месец проблем. 

Бетина Жотева уточни, че той е посланик Румен Александров. Той не иска, той препраща… 

Розита Еленова: На 7 април ни пише, но съветниците не получават това  писмо. Там пише: 

„спешно за становище“ с приоритет „най-висок“, относно декларацията към министрите 

отговорни за културата и аудиовизуалните въпроси. 

Соня Момчилова отбеляза, че са го чели, запознали са се. Извинява се, че я прекъсва, но…  

Розита Еленова: Вие друго не правите, бързате ли?  

Соня Момчилова отговори, че не бърза, обаче е ужасяващо това, което се случва.  

Розита Еленова: За първи път ме прекъсвате, да. Ще стане голям хит в мрежата, ако 

публикувате този протокол.             

Соня Момчилова посочи, че няма да има „ако“, те, протоколите, са достъпни.  

Розита Еленова: Очаквам и да спрете публикуване на протоколи. Изкажете се и ако ми 

разрешите ще се изкажа и аз.  

Соня Момчилова: отново даде думата. Обърна внимание да не се чете текста, запознати са.. 

Розита Еленова: Къде е писмото от 7 април?  

Соня Момчилова потвърди. 

Розита Еленова: От Аксиния Бонева?  

Соня Момчилова отново потвърди. Как да го няма? Обърна се към г-жа Еленова, че е 

единствения член на СЕМ, на който папките се носят лично преди деня на заседание. Поне да 

ги изчита, защото иначе се хаби бензин, цените на горивата много поскъпнаха, но затова ще 

говори в следващата точка.. Четете материалите преди заседание това уважение ли е към 

останалите членове на СЕМ?  

Розита Еленова: Така. 

Соня Момчилова  продължи, че това, което се случва… 

Розита Еленова: Момчилова, хайде спрете за малко. Вие имате напрежение, спрете. Ще ме 

изслушате, това е заседание! Пък като не искате да слушате защо ви беше това заседание? 
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Боже, господи! Момчилова иска да говори. То така не може, председателят има тук стил или 

говори пръв, или говори последен.  

Соня Момчилова попита междувременно не може ли да се изкаже… 

Розита Еленова: Кажете ми кое Ви е междувременно, ще го изчакам това междувременно и 

ще довърша. 

Соня Момчилова покани г-жа Еленова да продължи.  

Розита Еленова: Притесних се, колеги, защото имаме гриф „спешно за становище“. Има хора 

с втори мандат, г-жа Жотева също добре знае какво означава така подадено от външно 

министерство. Ние сме хората отговорни за аудио-визуалните въпроси. „Моля за вашето 

спешно становище  относно последната точка от декларацията.“ Ето това писмо аз не съм го 

получавала! В същия ден получаваме от постоянния представител на Европейския съюз в 

Брюксел г-н Румен Александров, молба да се подкрепи блокирането, т.е. ние от най-висша 

европейска институция имаме искане да се подкрепи блокирането на останалите руски и 

беларуски канали, които все още са достъпни в Европейския съюз! 

Бетина Жотева уточни, че постоянният ни представител в ЕС Румен Александров не иска, 

той само препраща, Полша иска, не Румен Александров. Значи, ако разберат във Външно, че 

сме казали, че българският посланик в Европейския съюз … 

Розита Еленова: Аз не знам какво ви стана днес, може ли хронологията да дам… 

Бетина Жотева отбеляза, че хронологията е тази, но просто не иска да се намесват имената 

на посланици и постоянни представители българи, че те се настоявали пред Съвета да спира 

руски телевизии, защото не българският представител е настоявал. А току що е казано, че 

Румен Александров ни е пратил с настояване да спрем руски телевизии. 

Розита Еленова: Отправя молба да се подкрепи спирането! Нищо повече от това изречение 

не съм прочела.  

Бетина Жотева попита от къде е това.  

Розита Еленова: „Отправям молба да подкрепим блокирането на останалите руски канали“, 

това не е обсъждано със съветниците или поне с мен. 

Бетина Жотева потвърди, че кореспонденцията е пред нея. На 7-ми или на 15-ти?  

Розита Еленова: На 15-ти вече началникът на кабинета … 

Бетина Жотева попита къде се отправя молба.  

Розита Еленова: ..вече отправя молба директно към нас, то си ставаме за смях. Една седмица 

по-късно МК: „ моля повторно за вашето спешно становище по компетентност“.  

Бетина Жотева попита къде е отправена тази молба за подкрепа, иска да види това с молбата 

за подкрепа къде е. 

Розита Еленова: А в протокола пише: гласувано е. Не е вярно. Това е лъжа! Чия е вината?  

Бетина Жотева помоли г-жа Еленова да й посочи къде се казва, че е молба за подкрепа за 

спиране на руските канали, в кое писмо.  

Розита Еленова: На 7 април, дадено на 15 април на заседание.   

Бетина Жотева поиска уточнение кое е от 7 април. Това, което е подписано от постоянен 

представител Румен Александров, нали така. Поиска да й каже кой е документа.  

Розита Еленова: Ето го 09-30-1131. То, вместо аз да питам кое, Вие ме питате кое е. Пък като 

съм дала докладна, запознайте се, пък прочетете.   

Бетина Жотева отбеляза, че става въпрос, че полският зам.-министър председател отправя 

молба към министър Атанасов да подкрепи блокирането на останалите руски и беларуски 

канали. Това не е нас да ни молят да спираме, това е полският министър моли българския 

министър за спиране на… 

Розита Еленова: Въпросът е дали сте съгласни или не.  
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Бетина Жотева отговори, че не е все едно, защото е работила в Министерство на външните 

работи и това е абсолютно недопустимо в наши открити заседания да бъде намесвана 

българската външна политика по начин, по който тя не е изразявала своето становище. И точно 

затова иска да каже, че фактически това е кореспонденция между министри на културата, част 

от министрите на културата на Европейския съюз. Те са го препратили към нас по 

компетентност, пише само „За сведение“, не пише за реакция. Чак второто писмо на 15 -ти се 

моли за нашата реакция, когато тя го е изчела на заседанието. Това е висша дипломация между 

министри на културата на Европейския съюз и Съветът за електронни медии  реагира буквално 

на минутата, защото 15 -ти беше петък, след това имаше два почивни дни и в понеделник вече 

върнахме писмото по спешен порядък в Министерството на културата, защото беше поискано 

нашето становище.  Първото писмо само ни информира за инициативата на полския министър 

на културата, на която инициатива са отговорили още няколко министри на Чехия, Естония, 

Литва, вече не си спомня кои са другите страни. Това е, към Съвета за електронни медии. Тя 

тогава е председателствала, със сигурност може да гарантира на всички, които ни гледат и ни 

слушат: писмо за подкрепа, за блокиране на останалите руски и беларуски канали към нас не 

е изпращано.  

Розита Еленова: Г-жо Жотева, Вие не ме чувате.  

Бетина Жотева се съгласи, че сигурно е така, най-вероятно.  

Розита Еленова: На 7 април СЕМ получава: „спешно за становище, приоритет най-висок – 

моля да дадете спешно становище“. Една седмица по-късно СЕМ не реагира и се налага 

началникът на кабинета отново да пише. СЕМ е направил огромни пропуски, вместо да сме 

активни и коректни. Явно няма никакъв интерес от другите членове, но заявявам, че бих 

гласувала за спирането на пропагандни канали. Нека да сме четири на един гласа, но 

председателят трябва да заяви, че има такова писмо и да се дискутира. Една седмица по-късно 

на 15-ти, съветниците искат становище по компетентност. То се подготвя, но не се гласувана. 

И някой си позволява в протокол да декларира, че е гласувано. А това не е вярно. Това е.  

Соня Момчилова се обърна към г-жа Еленова, че в това време, което е почти седмица, в която 

е разполагала и живеела с информацията за тези писма не е изразила никаква активност. Не е 

вярно, че няма интерес от страна на съветниците. Г-жа Момчилова е изискала информация за 

това кои страни как са реагирали и се е запознала обстойно. Не е споменавала, че е гласувано, 

а че е гласуван дневния ред, в който беше разисквана и тази тема в точка Разни. Много моли 

да бъдем коректни. Попита дали има други, тъй като безнадеждно сме закъснели предвид гриф 

спешно становище... 

Розита Еленова: Ето тук сме на едно мнение. 

Соня Момчилова отговори, не са на едно мнение…, че сега е разбрано, че има гриф 

спешно…. това ще остане в протокола…  

Розита Еленова: Г-жо Момчилова, затова давам докладна, за да остане в протокола. Иначе 

виждаме какво става. 

Соня Момчилова се съгласи с г-жа Еленова, тя не е била запозната. Попита дали има още 

нещо по темата?  

Розита Еленова: Приключих,  казах ви преди пет минути.  

София Владимирова поиска да каже, че ако г-жа Еленова внесе аргументирано, 

професионално аргументирано тази точка, която иска да бъде разгледана, тя също счита, че е 

важна и би се присъединила към разглеждането й. Но очаква наистина професионални, 

легитимни и правно издържани аргументи за такова нещо, защото смята, че това е важно. Г-

жа Владимирова продължава, може би наивно, да мисли, че тук прилагаме закона. Той може 

вече да е тесен, може да не е по мярка на съвремието ни, но той е такъв какъвто е. И времето 

е тежко, и ситуацията е форсмажорна, и този закон можеше също да бъде променен 
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форсмажорно, а това не се е случило. В никакъв случай няма да подкрепи нито неизпълнение 

на правомощията, нито пък надвишаването им, защото това също е незаконно и дава знак на 

г-жа Еленова, че тя ако има наистина стабилни аргументи, е готова да разисква тази точка без 

никакво съмнение, но…. 

Розита Еленова: Удоволствие е да присъствам на такъв професионален разговор.  

Соня Момчилова отбеляза, че това как се чувства г-жа Еленова е много важно, само че са се 

събрали да чуват аргументи. Така че, ако може да се продължи нататък.  

Розита Еленова: Добре. 

Соня Момчилова даде думата за третата докладна.  

Розита Еленова: Третата докладна е мое предложение, което съобщих…. 

Соня Момчилова уточни, че е докладна.  

Розита Еленова: …… на заседание, често го практикувам, за да остане следа. Вие толкова 

много се вълнувате, не знам защо, от автопарка и по този начин напреженията ще спрат. СЕМ 

има жизнена нужда от повече средства, а се плащат паркоместа, прекалено много служители 

се назначиха в този отдел. Но, разбира се,  Ваше ще е решението. Аз просто правя 

предложение, дори не държа да се гласува, защото Вие сте шефа на администрацията. 

Соня Момчилова има обаче какво да каже. И то е, че е безкрайно озадачена. Мислела да 

спести това, което ще каже.. 

Розита Еленова: Така ли?  

Соня Момчилова потвърди, че е така, но е провокирана. Учудва се, че е направена тази 

докладна. Да се остави писмено предложение, което е направено на последно заседание, да 

бъде закрит автопарка на СЕМ. Твърди г-жа Еленова, че се извършвали финансови 

злоупотреби и се пораждало междуличностно напрежение, забележете, в администрацията. 

Обърна се към г-жа Еленова, че тя е човекът, който е направил най-големи разходи за бензин 

и най-големия пробег, човекът, който е ползвал автомобил... 

Розита Еленова: Тази справка от кого е? 

Соня Момчилова отговори, че е една справка, която не е изискана от нея, от кого е няма 

никакво значение.. 

Розита Еленова: Как да няма! Ще кажете ли каква е тази справка?  

Соня Момчилова представи справката, за да се запознае, ….. важни са данните.  

Розита Еленова: Да, кажете каква е тази справка?  

Соня Момчилова уточни, че е справка за …. 

Розита Еленова: Вижте, не мога да се занимавам .. 

Соня Момчилова: … километрите…. 

Розита Еленова: Аз искам да ви услужа. 

Соня Момчилова попита дали г-жа Еленова й прави услуга на нея? Много харесва този 

глагол, който неуморно използва.  

Розита Еленова: Да, искам да Ви услужа. Не така авторитарно, ако обичате.….  

Соня Момчилова отбеляза, че преди малко са били като на конгрес на БКП.  

Розита Еленова: Вие там се чувствате комфортно така или иначе.  

Соня Момчилова попита г-жа Еленова къде се чувства комфортно. Твърде много нападки е 

направила. Помоли я да спазва бон тона. Последната щета на автомобил е заведена вчера, на 

автомобил, който използва г-жа Еленова. Въпреки заповедта да не се използват автомобили в 

почивни дни, тя използва непрестанно такъв.    

Розита Еленова: Това не е вярно.  

Соня Момчилова отправи въпрос: как да не е вярно, кое не е вярно?  
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Розита Еленова: Чакайте. Вие имате някаква фиксация върху автопарка. Искам да се увеличи 

финансовата подкрепа, за която г-жа Жотева толкова много се бори последните две години и 

наистина благодарение на тези усилия много неща се направиха.  

Соня Момчилова поиска пояснение.  

Розита Еленова: Няма да Ви пояснявам нищо. Има гласуван дневен ред. Вие не може да  

вкарвате просто някаква си ваша справка.  

Соня Момчилова уточни, че това е третата докладна.  

Розита Еленова: Какви са тези справки извън гласуван дневен ред?  

Бетина Жотева поясни, че това е справка защо искаме да бракуваме….говорете, защо 

мълчите.. 

Розита Еленова: Те се страхуват от Вас, така ли г-жо Момчилова … 

Соня Момчилова отбеляза, че от нея едва ли се страхува някой… 

Розита Еленова: Г-жо Момчилова, само да ви кажа, ако Румен Радев Ви е изпратил тук, за да 

бъдете автомонтьор или гаражен пазач, аз съм професионалист и тази тема не ме интересува. 

Първо, нарушавате гласуван дневен ред, защо? Г-жа Георгиева отказа да гласува 

командировки, че не били в дневния ред, Вие си позволявате да свикате извънредно заседание 

и да пробутвате някаква съмнителна справка, изготвена преди два дни, но, с която  не съм 

запозната? Питам - какво е ставало три дни? Ще ми дадете време, ще се запозная. И за 

протокола: г-жа Момчилова има фиксация относно автопарка. Г-жо Момчилова, персонално 

за Вас се закупи чисто нов автомобил от магазина! Персонално! За Вас!  Вие ползвате най-

скъпия, чисто нов автомобил в Съвета за електронни медии. И той няма разбира се никакви 

поправки. Темата дълбоко не ме интересува, даже много ….. 

Соня Момчилова репликира, че нея я интересува. 

Розита Еленова: Мене не ме интересува..  

Соня Момчилова защо, обяснете… 

Розита Еленова: Ама Вие си говорете.   

Бетина Жотева се обърна към г-жа Еленова, че предложението да се закрие автопарка е нещо, 

с което тя не е съгласна, тъй като тези коли, както много добре знае г-жа Еленова, те служат 

на СЕМ. Служат както на членовете, така и на администрацията. С тези коли се върши работа 

в града, извън града, ходят юристите на дела, ходи администрацията по институции, а две 

години по време на Ковид кризата всичките  коли на СЕМ са използвани, няма нито един 

служител, който да ходи с градски транспорт. Тоест тези коли вършат работа, да не говорим, 

че дават хляб на пет души, които г-жа Еленова предлага да бъдат съкратени - нещо, с което г-

жа Жотева не може да се съгласи. Освен това смята, че и г-жа Еленова не би трябвало да има 

оплаквания или съмнения, че този автопарк не й е служил и на нея. И не може да се съгласи с 

такова предложение. Предполага, че и колегите й не могат.  

Розита Еленова: Единствено, за да помогна на новия председател. 

Бетина Жотева потвърди: абсолютно. Тя смята, че тази докладна, която има пред себе си г-

жа Еленова, тя е за бракуване на двете последни счупени коли, които не са сменени в СЕМ и 

са опасни за придвижване.  

Розита Еленова: Ако имате нужда да ги бракуваме.  

Бетина Жотева отбеляза, че затова е тази докладна. Справката, която е пред нея.. 

Розита Еленова: Г-жо Жотева, помогнете на новия председател, не може да коментира 

материали, които не са заявени и гласувани, с които не са се запознали съветниците, трябва да 

са в дневния ред… Малко повече уважение и малко повече подготовка.  

Бетина Жотева уточни, че това е последната й докладна, тя е нейна… 

Розита Еленова: Защо не я гласувахме в дневния ред? Какво значение има дали е последна. 

Соня Момчилова поиска да се изчакват малко и да се придържат към дневния ред. 
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Бетина Жотева …тя е във връзка с докладната за автопарка. 

Розита Еленова: Изчерпала съм дневния ред. 

Соня Момчилова се обърна към г-жа Еленова как е стопанисвала автомобилите двата, които 

са предложени за бракуване и за последно ги е ползвала тя, единият който е…  

Розита Еленова: Г-жо Момчилова, съжалявам нямаме такива взаимоотношения. Вие сте 

изключително автомонтьорски настроена. Ако Радев Ви е пратил тук, за да коментирате тези 

теми, мен Народното събрание не ме е избрало с подобна длъжностна характеристика. Ако 

имате проблеми с автопарка, отправете ги към когото искате и никога вече не си позволявайте 

да ми внасяте документ, който не е гласуван на заседание, а и сте „пуснала“ да ме запознаете 

предварително. Никога не си позволявайте! Никога! Защото аз ще дам справката на медиите. 

Колеги, Вие запознали ли сте с тази справка, г-жо Георгиева? Г-жо Владимирова?  

/МЪЛЧАНИЕ/ 

София Владимирова попита г-жа Еленова дали е прокурор, че задава въпросите си по този 

начин. 

Розита Еленова: Искам да знам? 

Галина Георгиева се обърна към г-жа Еленова с молба да преминат в тона, по който са 

протичали досегашните заседания. Завишаването на тона обостря нейните сетива. Когато е 

започнало заседанието е казала, че не се чувства добре, притеснена е и наистина я моли просто 

да ползват нормален тон.  

Розита Еленова: Защо не си вземете болничен, нямате ли възможност?   

Незабравка Николова поиска да внесе яснота за справката. 

Бетина Жотева уточни, че това е справка за средствата, която … 

Розита Еленова: Момчилова, моля да си свършете работата като председател. Имате да се 

оправите с администрацията. Приятен ден на всички. Благодаря. 

/Розита Еленова напуска заседанието/  

Бетина Жотева изясни, че това е справка, която тя е помолила да бъде направена за 

средствата, които са отделени за два от автомобилите на СЕМ за ремонт. Те са много счупени 

и  двете коли, и е редно да бъдат… 

Незабравка Николова информира, че в последния ден от мандата на г-жа Жотева, тя като 

директор Обща администрация е уведомена, че единият от автомобилите Форд Мондео е 

аварирал и е необходимо неговото репатриране. В същото време друг наш автомобил, също 

марка Форд Мондео, в момента е развален и е в сервиз за отстраняване на повредата. Тъй като 

са кумулирани значителни разходи за ремонт на тези два автомобила в последните пет-шест 

години, а тяхната счетоводна цена е доста по-ниска, предлага да се наеме външен оценител, 

който да направи оценка на автомобилите и в зависимост от заключението, да се пристъпи към 

съответните действия. Затова докладната е внесена към докладната на г-жа Еленова във връзка 

с нейното предложение. 

София Владимирова помоли тази докладна да бъде прехвърлена в следващия дневен ред и 

да бъде гласувана.  

Галина Георгиева има питане - да се внесе яснота, тъй като днес не бяха изчетени внесените 

докладни като текст. Тя би искала да каже, че в началото на заседанието, както и до момента 

се е случвало, съветниците са получавали документи извънредно, независимо дали те са били 

в спешен порядък или не. Отдава подадения доклад на дирекция Обща администрация за такъв 

случай. Справката и доклада са получени от г-жа Незабравка Николова, главен счетоводител, 

входирани са с дата 27 април и като приложение към текста има справка за извършени ремонти 

на автомобили Форд Мондео с рег. № СА 6861 НК от 1.01.2017 г. до 30.04.2022 г. Без да изпада 

в детайл по номера и фактури, г-жа Георгиева би искала на поканения екип, който отразява 

заседанието днес, да направи уточнение, че ремонтите на цитирания автомобил възлизат на 
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стойност  14 712 лв. и 42 ст. Вярва, че обещанието на г-жа Еленова, че ще предостави справката 

на медиите ще се случи. Следващата приложена справка за извършени ремонтни дейности на 

автомобил Форд Мондео с рег. № СА 6860 НК от 1.01.2017 до 30.04.2022 г.  отново без да е 

изчерпателна е на обща стойност 11 303 лв. Благодари.  

Бетина Жотева се обърна към председателя, тъй като е споменала за справка за пробега, ако 

обича да сподели резултатите.  

Соня Момчилова отговори, че ще сподели с цялото си изумление като човек, който отскоро 

пребивава в държавен орган, какъвто е СЕМ и за явлението г-жа Еленова, защото това, което 

се случва не може да бъде наречено по друг начин от всички нас.  За последните повече от две 

години, лично тя от девет месеца е в СЕМ, е виждала г-жа Еленова не повече физически от пет 

пъти на територията на СЕМ. Чувала е, че последните две години твърде рядко е била 

забелязвана, да не каже, че рядко присъства. В същото време пробегът на автомобилите, които 

е използвала е над 72 хил. км. Представят ли си за какво става дума? Тя е златен волан, ако 

изключим големия брой актове, които са били написани на служебните автомобили, които тя 

ползва, състоянието, в което те са били, включително и г-жа Момчилова е заварвала такъв. И 

си задава въпроса дали не се е занимавала със селскостопанска дейност в свободното си време, 

защото са в безобразно състояние. Освен това, това е съветникът с най-много разходи за 

техника. По нейно желание, това е отразено в протоколи на СЕМ, е закупен телефон на 

стойност почти 3400 лв. Тя е поискала такъв телефон. Отделно другата техника. Разбира се, в 

случай на интерес от страна на медиите, ще предостави информацията. Пак казва - не би, тези 

битови, озадачаващи, уличаващи в абсолютна липса на мярка член на СЕМ, тя не би изнесла 

като факт, но тъй като г-жа Еленова има, как да го нарече освен нахалство да предложи 

закриване на автопарка на един орган, който е активен, който има твърде много дейности 

извън  регулатора, освен да направи живота труден и тежък на тези, които ще дойдат след нея, 

тя не може да си обясни по друг начин. А и е крайно неефективно, според нея. Това, което като 

председател ще направи е да ограничи до минимална степен използването на служебни 

автомобили, това го е казала в самото начало. Тя самата не е и искала служебен автомобил и 

съветниците са тук и може да го потвърдят. Какво друго да каже за г-жа Еленова, освен че 

наистина тя е олицетворение на прекаляването на разбирането на консумацията на власт като 

форма на лично облагодетелстване и на всевъзможни злоупотреби, включително и с нервите 

на хората, които работят в органа. Това няма да го позволи. Благодари на всички.  

 

 

Г-жа Момчилова закри заседанието.   

 

 

 

 

   

Материали, приложени към Протокол № 12 

 

1. Дневен ред 

2. Докладна от Р. Еленова с вх.№ РД-18 30-02-1/30.03.2022 г. 

3.Докладна от Р. Еленова с вх. № РД-18 30-02-3/27.04.2022 г. 

4.Докладна от Р. Еленова с вх. № РД-18 30-02-4/ 27.04.2022 г.  

5.Писмо до г-н Атанас Атанасов министър на културата с изх.№ МД-09 30-11-31/18.04.2022 г. 
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6.Писмо от А. Бонева – министерство на културата с вх. № МД-09 30-11-31/07.04.2022 г. 

7.Писмо от министерство на културата с вх. № МД-09 30-11-31/15.04.2022 г. 

8.Докладна от Р. Еленова с вх. № РД-18 30-02-5/27.04.2022 г.  
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