
 
 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-43 

08 май 2020 г. 

 

Съветът за електронни (СЕМ) медии на свое заседание, проведено на 08.05.2020 г., 

проведе избор на председател на СЕМ.  

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

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

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

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

и телевизията (ЗРТ). Ако на три последователни заседания в продължение на един месец 

не се вземе решение за избиране на нов председател, тогава на следващо, четвърто 

заседание се взема решение с обикновено мнозинство (ал. 3). Четирите заседания могат 

да се проведат в един ден, при условие, че между тях има времева пауза и са проведени и 

протоколирани като отделни заседания.  

В изпълнение на горните правила, по предложение на член на СЕМ, е издигната 

кандидатурата на г-жа Бетина Жотева, която е избрана на четвърто поредно заседание с 

обикновено мнозинство. Подробни мотиви относно избирането ѝ са изложени в 

Протоколи № 17, № 18, № 19 и № 20 от заседания, проведени на 08.05.2020 г.  

СЕМ взе предвид изключителните правомощия, които законодателят е възложил на 

председателя, свързани с организацията на заседанията на Съвета, подписването на 

постановените актове, компетентността му на административнонаказващ орган и др. 

Оспорването на решението за избор на председател на СЕМ съществено би 

възпрепятствало дейността на регулатора и би засегнало държавни и обществени 

интереси в областта на регулирането на медийните услуги.  

С оглед изложеното и на основание чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 37, ал. 2 и ал. 3 от 

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

кодекс, Съветът за електронни медии с 3 (три) гласа “за”  

 

Р Е Ш И: 

 

Избира за председател на Съвета за електронни медии Бетина Славчева Жотева, 

считано от 09.05.2020 г.  

Допуска предварително изпълнение на решението.  

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

Съвета за електронни медии пред Административен съд – София област.  

 

 

 

 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 


