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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 

 

№ 28 

 

от извънредно заседание, състояло се на 28.07.2022 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Соня Момчилова – председател, Габриела Наплатанова, Галина 

Георгиева, Пролет Велкова, Симона Велева 

 

Начало на заседанието: 12:30 часа, водено от Соня Момчилова 

Съставил протокола – Вера Данаилова 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Утвърждаване на членове на управителния съвет на Българското национално радио. 

Вносител: Соня Момчилова 

 

 

Соня Момчилова откри заседанието с единствена точка в дневния ред - утвърждаване на 

членове на управителния съвет на Българското национално радио и подложи на гласуване 

дневния ред. 

  

Решение:   

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

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Утвърждаване на членове на управителния съвет на Българското 

национално радио. 

 

Соня Момчилова се обърна към колегите си и напомни, че след три поредни заседания, 

на които не е постигнато квалифицирано мнозинство, сега вземането на решение за 

утвърждаване на управителния съвет на Българското национално радио може да бъде 

взето с обикновено мнозинство от три гласа и подложи на гласуване предложения 

управителен съвет в състав: Албена Миланова, Димитър Димитров, Теодосий Спасов, 

Валери Запрянов. 

 

Решение:   

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за” и 2 (два) гласа „въздържал се“ (Пролет Велкова и 

Симона Велева): Утвърждава предложения от генералния директор на Българското 
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национално радио управителен съвет в състав: Албена Миланова Камбурова, Валери 

Любенов Запрянов, Димитър Владимиров Димитров, Теодосий Спасов Йорданов. 

Мандатът на Управителния съвет започва след подписване на договор за възлагане на 

управление. 

  

Соня Момчилова обяви утвърждаването на предложения от генералния директор на 

Българско национално радио управителния съвет в състав: Албена Миланова, Димитър 

Димитров, Теодосий Спасов, Валери Запрянов, които ще встъпят в длъжност след 

подписване на договори за управление. Пожела им „На добър час“ и ползотворна работа. 

Госпожа Момчилова благодари на всички, които са проследили днешното заседание. 

 

Симона Велева вече е изразила своите резерви, но уважава решението на колегите си и 

също пожелава „На добър час“ на управителния съвет. Надява се той да подпомогне 

директорът да реши задачата, която има. Според госпожа Велева, предстоят нелеки 

периоди, особено с почти сигурно предстоящите избори, така че действително най-добри 

пожелания на управителния съвет. СЕМ ще ги наблюдава, ще изпълнява ролята си на 

регулатор.  

 

Соня Момчилова благодари още веднъж на всички, които са се присъединили към 

днешното заседание и закри заседанието.  

 

Материали приложени към Протокол № 28 

 

1. Дневен ред. 

 

 

Соня Момчилова 

Председател на СЕМ  

 

...........................  Пролет Велкова 

 

 

…………….. 

 

Габриела 

Наплатанова  

    

   ……….….….….  

     

    Симона Велева  

            

            …...………… 

 

 

Галина Георгиева         ………………… 

 

 

  

   

   

  Старши специалист:       …………………   

  Вера Данаилова 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


