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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 

 

№ 13 

 

от заседание, състояло се на 05.05.2022 г. 

 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Соня Момчилова – председател, Бетина Жотева, Галина Георгиева, 

Розита Еленова, София Владимирова 

 

Начало на заседанието: 11:00 часа, водено от Соня Момчилова 

Съставил протокола – Мария Гинина 

 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия. 

Вносител: Соня Момчилова 

Докладва: Емилия Станева 

 

2. Доклад от Дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност относно: 

а) заявление за достъп до обществена информация; 

б) изменение на Индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги: № 1-011-01-07 на 

Радио Тангра ЕАД, № 1-010-01-04 и № 1-010-01-06 на Българска радиокомпания ЕООД и 

№ 1-018-01-03 на Радио и телевизия Сити ЕООД; 

в) заявление за регистрация за доставяне на аудио-визуална услуга на Дарик радио АД; 

г) уведомителни писма от Кю Мюзик Медия Груп ООД, Ди Ен Кей Медия Груп ООД и 

Фондация ВМРО; 

д) административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-6/2022 г.  

Вносител: Доротея Петрова  

Докладва: Красимир Димитров, Райна Радоева, Владимир Павлов  

 

 

Разни 

- Доклад от Дирекция Обща администрация относно услуга, необходима за дейността на 

Съвета за електронни медии; 
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- Доклад от Дирекция Обща администрация относно Окончателен одитен доклад на 

Сметна палата за извършен одит на годишния финансов отчет на Съвета за електронни 

медии за 2021 г.  

 

Информации  

 

 

Соня Момчилова откри заседанието и информира, че ще направи предложение, а именно 

заседанията на Съвета за електронни медии да бъдат излъчвани в реално време. Допълни, 

че IT експертите вече се занимават с възможностите и те ще бъдат разисквани на следващо 

заседание, тъй като застъпва тезата, че трябва да се работи максимално прозрачно и до 

заседанията да имат достъп обществото и всички медии, включително предвид големия 

интерес към процедурите за избора, който предстои. Подложи на гласуване така 

предложения дневен ред. 

 

Решение:  

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

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Процедура за избор на генерален директор на Българската 

национална телевизия 

 

Соня Момчилова даде думата на госпожа Станева, за да запознае Съвета с това, което 

следва и което предстои по избора на генерален директор на БНТ. 

 

Емилия Станева – главен секретар, представи доклада (Приложение 2). 

 

Соня Момчилова благодари и попита колегите си дали някой има да сподели свои мисли 

по темата. 

Розита Еленова: Аз имам, разбира се. 

Соня Момчилова дава думата на госпожа Еленова. 

Розита Еленова: Ще спомена това, което очаквате. Намирам като част от Вашата все още 

неувереност и непрофесионално, почти самодейно поведение, този наложен днес тайминг, 

който не е добър. Говоря, за тайминга за работа на Съвета за електронни медии. В днешния 

ден да има заседание, когато очакваме избор на новите членове? През последния месец 

хаосът със заседанията беше тотален - не се съобщаваше кога ще са заседанията, намирахме 

случайно мейли, или аз намирах случайно мейли и т.н. Давам Ви съвет, на който вярвам, че 

ще се опрете и ще надградите. Защо става пак както с избора на председател? Защо в 

последната секунда? Ако виждахме, че Народното събрание има по-големи проблеми и 

отлага избора на новите членове, разбира се, по същия начин, както трябваше да изберем 

председател, да постъпим отговорно. Но в тази секунда трима, които си тръгваме, да дадем 

гласовете си, вместо трима нови, означава, че категорично нарушавате чл. 36 от Закона за 

радиото и телевизията, който Вие базисно, между другото, нарушавате. Това е едното, което 

искам да кажа. Радвам се, че госпожа Георгиева е в толкова добро, приповдигнато 

настроение. Другото, което искам да кажа, това е Процедурата, установена от госпожа 

Мария Стоянова - нали така, защото аз не виждам промени? 
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Емилия Станева уточни, че Процедурата е приета от Съвета за електронни медии по 

времето на председателството на госпожа Мария Стоянова, след като са били събрани 

становища от медийни експерти. 

Розита Еленова: Бъдете сигурни, че го помня. Помолих Ви за това уточнение, с което 

вярвам, че не съм Ви обезпокоила, за да не пропускам в цялото. Тук има един остарял 

момент, който бих предложила да променим и поради който търпим критики. Ако някой го 

е чел. И той е… „висше образование“ – къде го пише, че не го откривам? 

Соня Момчилова предостави думата на госпожа Георгиева, за да окаже помощ. 

Розита Еленова: Аз не искам помощ от член на Съвета, а от главния секретар, моля да не 

прекъсвате изказването ми. Правя предложение, конструктивно, разглеждайки документи. 

Госпожо Станева, ще ми кажете ли или да продължа изказването си? Нямате възможност? 

Емилия Станева отговори, че условията, на които трябва да отговарят генералните 

директори, са  посочени в Закона за радиото и телевизията и уточни, че в Процедурата, 

приета през 2016 г., те се повтарят и се намират в чл. 4 – изисквания към кандидатите и 

документи за кандидатстване. 

Розита Еленова: Добре. Колеги, моето предложение днес е в изискванията към 

кандидатите, да се запише: висше – магистър. Тази степен е задължителна за толкова висок 

пост. Знаете, че търпим критики. Това е моето предложение. Благодаря, госпожо 

Момчилова, завърших. 

Соня Момчилова също благодари и поиска да уточни, че таймингът… 

Розита Еленова: Вижте, ако имате да уточнявате, го правете в началото, не уточнявай, 

когато съветник предлага. 

Соня Момчилова репликира, че го прави в резултат на упрека, отправен от страна на 

госпожа Еленова. 

Розита Еленова: Вие трябва да се подготвяте за заседание. 

Соня Момчилова отвърна, че е напълно подготвена. 

Розита Еленова: Не да уточнявате. Каквото съм предложила, съм предложила. Няма да 

слушам по-нататък. 

Соня Момчилова поясни, че за журналистите е длъжна да направи уточнението, че 

таймингът е съобразен с изтичащия мандат на генералния директор на Българска 

национална телевизия. Допълни, че колегите, които евентуално ще встъпят в длъжност след 

госпожа Еленова, ще продължат по пътната карта, която ще приемат. Според нея, тя по 

никакъв начин няма да окаже принуда или да повлияе на поведението им, на работата им. 

Госпожа Момчилова се обърна към съветниците с въпрос дали имат да добавят нещо по 

предложението. 

София Владимирова пожела да допълни, че техният състав през 2016 г. е влязъл в 

условията на започнал вече конкурс за Българското национално радио, така че това не е 

прецедент за Съвета. Добави, че няма пречка новите колеги да прегласуват, ако преценят, 

че този времеви график не ги удовлетворява или по някакви техни мотиви, които ще са 

длъжни, разбира се, да изложат, да оформят и да гласуват друг график. В този смисъл, 

госпожа Владимирова счита, че нищо предрешено и крайно не се случва на днешното 

заседание. Още повече, че според нея последните два или три месеца и госпожа Жотева – в 

качеството си на председател, и госпожа Момчилова, многократно в свои публични 

изказвания са давали знак, че тази процедура ще стартира два месеца преди изтичане 

мандата на настоящия генерален директор. Обръщайки се към госпожа Еленова, отбеляза, 

че тя многократно е казвала по повод други колеги, че докато не е свършил мандата, са 

легитимни членове на Съвета и така е по закон, и няма пречка за изпълняване на  

правомощията. В този смисъл, госпожа Владимирова счита, че ако има някаква пречка, 
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която е в нарушение на Закона, може да бъде обсъдена, но на този етап тя не вижда такава. 

Отново акцентира, че колегите, които ще дойдат, имат пълната свобода, и това се е случвало 

в много конкурси, да прегласуват времевия график или да направят промени в Процедурата. 

По отношение на висшето образование, счита, че това е регламентирано в Закона за радиото 

и телевизията и в този смисъл, съветниците биха могли да го допълнят като част… 

Розита Еленова: Вие като член ли ми отговаряте, или като някой, който е помощник-

председател? 

София Владимирова уточни, че отговаря като член, който се предполага да гласува 

мотивирано. 

Розита Еленова: Да, давайте тези съвети на госпожа Момчилова, тя има нужда. 

София Владимирова констатира, че госпожа Еленова ѝ отказва правото да има свое 

мнение по време на заседание и отбеляза, че за първи път чува такова нещо. 

Розита Еленова: Е, понеже мнението се изказваше по азбучен ред до сега, някакви 

такива…  

Соня Момчилова пожела да уточни, че е дала думата на госпожа Владимирова, тъй като 

не е имало други желаещи за изказване и се обърна към госпожа Еленова с въпрос не е ли 

видяла това, след което я помоли да следи заседанието. 

Розита Еленова: Г-жа Владимирова казва неща, които не са верни, не са коректни, говори 

ей така и тя в последния работен ден… 

София Владимирова отбеляза, че е хубаво това да остане в протокола…  

Розита Еленова: Защо да остане?  

София Владимирова …, за да може след това да има конкретните действия. 

Розита Еленова: Ще Ви изчакам, изкажете се. 

София Владимирова се обърна към госпожа Еленова да каже кои са тези действия. 

Розита Еленова: По същия начин, по който ме опровергавахте, че изборът на Соня 

Момчилова е безпрецедентен: при първи избор на председател, при първи мандат, да се 

избере с квалифицирано мнозинство! Оказах се много точна за този факт.  

Казвам, че днешното поведение е самодейно и прибързано, защото след минути ще има 

други членове. Подвеждате, г-жо Владимирова! Ние влязохме с месеци по-рано пусната 

процедура. Предложеният тайминг е добър и нямам съображения, но ситуация от 2016 г. не 

е аналогична на днешната. Г-жа Момчилова можа да свика извънредно заседание, значи 

можеше по-сръчно да е организирано и това заседание. Не е редно да гласувам аз тайминг 

в последната секунда. Моля, г-жо Владимирова, не говорете неща, които не са така. 

София Владимирова отговори, че не е казала неща, които не са така. 

Соня Момчилова обърна внимание на госпожа Еленова, че няма как да знаят дали ще 

бъдат избрани, дали ще бъдат гласувани новите членове. 

Розита Еленова: Да, така е. Съгласна съм. 

Соня Момчилова попита госпожа Еленова как би постъпила на нейно място. 

Розита Еленова: Вече казах. 

Соня Момчилова даде думата на госпожа Георгиева. 

Галина Георгиева започна изказването си с това, че се радва, че вече успява да вземе 

думата, макар че редът по азбучен ред е минал, и допълни, че наистина е в много добро 

настроение. Госпожа Георгиева предложи да бъде гласувана тридесет минути почивка. 

Соня Момчилова предложи да се пристъпи към гласуване на направеното предложение, 

но тъй като госпожа Жотева в момента е извън залата, счита за уместно да я изчакат.  

София Владимирова се съгласи, че наистина е по-добре да бъде изчакана. 
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Соня Момчилова използва момента, отбелязвайки, че темата е от т. Информации, да  

съобщи на съветниците, че късно вчера генералният директор на БНР е информирал за 

отпуска, която ще ползва (Приложение 8).  

Розита Еленова: Е, това е в Информации. 

Соня Момчилова потвърди. 

Розита Еленова: Ма ние сме на първа точка? 

Соня Момчилова уточни, че използва времето с оглед на това да бъдат експедитивни. 

Попита дали има възражения и добави, че ще информира отново в т. Информации. 

Розита Еленова: Не, няма проблем.  

София Владимирова отбеляза, че така или иначе е необходимо да изчакат госпожа Жотева 

за първа точка, защото няма как да гласуват в отсъствие на член на СЕМ. 

Соня Момчилова потвърди. 

София Владимирова, предвид горепосоченото, предложи да се направи десет минути 

почивка, след което да се върнат към първа точка. 

Соня Момчилова се съгласи, ако няма възражения. 

София Владимирова предложи да го направи и за протокола. 

Розита Еленова: Нямам възражения, защото може би самият факт, че излезе Жотева, 

означава личен дискомфорт. 

Соня Момчилова отбеляза, че не бива да гадаят. 

София Владимирова официално предложи десет минути почивка. 

Галина Георгиева попита ще гласуват ли това предложение. 

София Владимирова отново уточни, че предлага сега десет минути почивка. 

Розита Еленова: Заради Жотева, разбира се, да. 

 

 

ПОЧИВКА 

 

 

Бетина Жотева уточни, че на всички конкурси пред тях са стояли много въпроси, които са 

задавали и на съответните комисии за култура и медии, и за промяна на критериите за избор 

на генерален директор нееднократно. Даде пример с предложението да се премахне 

ограничението за пет години трудов стаж, което намира за изключително лимитиращо 

кандидатите и в общи линии затова се явяват само едни и същи. Добави, че е имало идеи да 

подават декларации за принадлежност към бившите служби за държавна сигурност и т.н. 

Госпожа Жотева обобщи, че в крайна сметка всичкото това е било оборвано от юристи или 

от Съда, с оглед на това, че на практика се променя закона. Отбеляза, че затова 

предложенията от страна на Съвета за промяна в критериите седят някъде в един проект за 

Закон за радиото и телевизията и изрази надежда, че този закон ще бъде отворен, променен, 

така че наистина да има повече кандидати и с качествени биографии.  

Соня Момчилова благодари за изказването. 

Розита Еленова: Подкрепям госпожа Жотева. 

Соня Момчилова отбеляза, че е съгласна, но да се променя законът, няма как. Обърна се 

към колегите си с въпрос кой от двата тайминга, кое от предложените времеви разписания  

считат за по-ефективно. Госпожа Момчилова посочи, че тя лично харесва повече това, което 

стартира от 5-ти май и приключва на 29-ти юни, и предложи да го наричат за краткост 

„първи вариант“. Даде думата на госпожа Еленова за изказване. 
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Розита Еленова: Поведението да се гласува тайминг, е отговорно. Графикът, който 

предлагате, добър и законов. Моля да приемете гласуването ми „въздържал се“,  поради 

убеждението, че новите колеги трябва да участват. 

Соня Момчилова благодари и предостави думата на госпожа Жотева за изказване. 

Бетина Жотева заяви, че категорично също е „за“ първия вариант и то не за друго, а от 

собствен опит. Добави, че ако, не дай си Боже, нещо се случи с някой от кандидатите – с 

документи, с членовете, с комисиите, които проверяват документите и т.н., и се налага да 

има някакъв буферен период, период, в който да се изчака, е по-добре да го има този 

толеранс от няколко дни преди 5-ти, отколкото да няма, още повече, че обществото е много, 

много чувствително за това дали се бави някакво решение на СЕМ или е навреме. 

Соня Момчилова благодари и след като нямаше други изказвания, подложи на гласуване 

предложения тайминг и разписание за Процедура по избор от 5-ти май до 29-ти юни, със 

съответните етапи на състезанието.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) „въздържал се“ (Розита Еленова): Обявява 

процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия. 

1. Срок за подаване на документи: до 27 май 2022 г. включително. 

2. Срок за обявяване на допуснати до участие: до 15 юни 2022 г. 

3. Срок за обявяване на допуснати до изслушване кандидати: до 23 юни 2022 г. 

4. Изслушване: 27 и 28 юни 2022 г. 

5. Избор на генерален директор: 29 юни 2022 г. 

Решението да се оповести чрез БТА и на сайта на СЕМ. 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад от Дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими 

и международна дейност относно: 

 

а) заявление за достъп до обществена информация 

 

Доротея Петрова – директор на дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими 

и международна дейност, представи доклада (Приложение 3). 

 

Соня Момчилова благодари и даде думата на г-жа Жотева. 

Бетина Жотева отбеляза, че се чувства малко като Мао, предвид това, че се говори за нея, 

около нея. 

Соня Момчилова потвърди, че става дума за нея. 
Бетина Жотева счита, че информацията, за която е постъпило питането, и не само от тази 

медия, се дължи на факта, че явно, питащите журналисти не са гледали интервюто, а са 

взели преразказа на нейните думи от сайта на телевизията, където няколко часа след 

участието ѝ съдържанието е било променено, тъй като и редакторите на сайта са разбрали, 

че написаното не отговаря на истината. Уточни, че е получила извинение за това, за което 

е много благодарна на медията. Акцентира, че СЕМ отговаря, защото е желязна 

администрация и защото така трябва, но на практика няма нищо проблематично в това, 

което е казала, засягащо институцията или каквито и да било други регулаторни 

задължения. Госпожа Жотева благодари за отговора и отбеляза, че просто е искала да 

разкаже и че в крайна сметка човек трябва да бъде професионалист и да се запознава с 

източниците. Счита, че именно оттам е дошъл проблемът. Отбеляза, че интервюто ѝ е било 
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четиринадесет минути, не е нещо голямо, и тези, които са желаели да разберат какво е 

казала, са могли просто да го изгледат, вместо да копи-пействат информация от сайтове.  
Соня Момчилова прикани към гласуване. 
 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се уведоми заявителят, че търсената информация не 

може да бъде предоставена поради несъществуването ѝ. 

 

б) изменение на Индивидуални лицензии за доставяне на радиоуслуги: № 1-011-01-07 на 

Радио Тангра ЕАД, № 1-010-01-04 и № 1-010-01-06 на Българска радиокомпания ЕООД и 

№ 1-018-01-03 на Радио и телевизия Сити ЕООД 

 

Райна Радоева – главен експерт, представи доклада (Приложение 4). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Заличава от Индивидуална лицензия № 1-010-01-04, 

издадена на Българска Радиокомпания ЕООД, честотата на разпространение на 

радиопрограма „Радио 1 Рок“ на територията на гр. Бургас – 105.9 MHz. 

Вписва в Индивидуална лицензия № 1-011-01-07, издадена на Радио Тангра ЕАД, честота 

на разпространение на радиопрограма „Вероника“ на територията на гр. Бургас - 105.9 MHz. 

Промените се отразяват в Публичния регистър на СЕМ. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Заличава от Индивидуална лицензия № 1-010-01-06, 

издадена на Българска Радиокомпания ЕООД, честотата на разпространение на 

радиопрограма „Радио 1 Рок“ на територията на гр. Велико Търново – 105.2 MHz. 

Вписва в Индивидуална лицензия № 1-018-01-03, издадена на Радио и Телевизия Сити 

ЕООД, честота на разпространение на радиопрограма „Радио Сити“ на територията на гр. 

Велико Търново - 105.2 MHz. 

Промените се отразяват в Публичния регистър на СЕМ. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

в) заявление за регистрация за доставяне на аудио-визуална услуга на Дарик радио АД 

 

Райна Радоева – главен експерт, представи доклада (Приложение 4). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Отказва регистрация на Дарик радио АД като доставчик 

на аудио-визуална медийна услуга с наименование „ДАРИК ТВ“. 

 

г) уведомителни писма от Кю Мюзик Медия Груп ООД, Ди Ен Кей Медия Груп ООД и 

Фондация ВМРО 

 

Райна Радоева – главен експерт, представи доклада (Приложение 4). 
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Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се отрази промяната относно доставчика Кю Мюзик 

Медия Груп ООД в раздел Първи и Трети на ПР.  

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се отрази промяната относно доставчика Ди Ен Кей 

Груп ООД в раздел Първи на ПР. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се отрази промяната относно доставчика Фондация 

ВМРО в раздел Първи на ПР. 

 

д) административнонаказателно производство, образувано с АУАН № НД-01-6/2022 г.  

 

Доротея Петрова – директор на дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими 

и международна дейност, представи доклада (Приложение 5). 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за” и 1 (един) „против“ /Розита Еленова/: Възлага на 

председателя на СЕМ да издаде наказателно постановление на Българска национална 

телевизия за нарушение на чл. 17а, ал. 1 от ЗРТ във връзка с т. 27 от Критериите за оценка 

на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, 

психическо, нравствено и/или социално развитие на децата, приети по реда на чл. 32, ал. 5 

от ЗРТ. (отм., ДВ, бр. 109/22.12.2020 г.) във връзка с § 57, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на Закона за 

радиото и телевизията, ДВ, бр. 109/2020 г., в сила от 22.12.2020 г.). 

Размерът на санкцията да бъде определен към минимума. 

 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: Доклад от Дирекция Обща администрация относно услуга, 

необходима за дейността на Съвета за електронни медии 

 

Емилия Станева – главен секретар, представи доклада (Приложение 6). 

 

Соня Момчилова призова колегите си, ако са съгласни, да преминат към гласуване. 

Розита Еленова: Аз съм съгласна, но ще помоля за изказване. 

Соня Момчилова даде думата на госпожа Еленова. 

Розита Еленова: Това е тази докладна, с която нарушихте закона предния път и се радвам, 

че сте узряла, та сега е входирана законово в заседание. Запознавайки се с нея, искам да 

кажа две неща. Госпожа Жотева от една година алармира на всички заседания, че тези два 

автомобила са в трагично състояние. Госпожа Жотева няколко пъти се опита да бъде 

подкрепена от администрацията и да бракува тези автомобили. Тези автомобили се 

употребяват с риск за живота на всички, които ги ползват. Ако има инцидент, председателят 

… може би се сещате каква отговорност носи. Искам да обърна внимание на последния 

ремонт, в който се оказва, че автомобилът, в който служител ме е возил мен лично, е нямал 

накладки! Тоест, госпожо Жотева, не знам какво можеше да ни се случи на нас двете, и на 

мен ми настръхна косата. И този служител е в доста специфично здравословно състояние и 

Вие по-добре от мен го знаете, защото сигурно виждате здравния му статус и безкрайните 

му болнични листи. Тук, обаче, трябва да понесат отговорност по веригата всички, които са 
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отговорни за това. Ако има шеф шофьорът, който безотговорно ползва колата като 

бащиния, без да даде обратна връзка, шеф на шофьорите не знам дали има, шефът на 

дирекция Обща администрация, защото положението след госпожа Мариана Андреева, като 

дългогодишен служител, стана трагично. Знаете, че шефът на Обща администрация 

безотговорно няма представа каква повреда, какъв ремонт, кой шофьор къде какво прави. 

Служителят, който ме возеше - шест месеца не беше попълвал книжки. Шест месеца, и това 

не стига до Вас, госпожо Жотева! Госпожа Момчилова наистина има да овладее един 

тотален хаос в автопарка. Автомобили без накладки. Госпожа Станева знае някои проблеми, 

съжалявам, че не ми обърна внимание, а можеше и да овладее проблемите. Справката 

наистина е плашеща, но госпожа Жотева положи усилия много по-рано да бъдат бракувани 

тези автомобили. Благодаря.  

Соня Момчилова попита госпожа Станева дали има да добави нещо. 

Емилия Станева подчерта категорично, че двата автомобила не са застрашавали живота 

на членове и на служители, тъй като и двата автомобила са преминавали технически 

прегледи и тези технически прегледи са установявали годност. Уточни, че справката, която 

е приложена към докладната, показва след повече от 10-15 годишно ползване на тези 

служебни автомобили тяхната естествена амортизация. Допълни, че ремонтите, които са се 

правили, са за тяхната техническа поддръжка. Направеното предложение, както и това, 

което госпожа Жотева, като председател, е изтъквала, е че вече не е целесъобразно да се 

разходват средства за поддръжка на автомобили, които са морално и технически остарели. 

Госпожа Станева подчерта отново, че не смята, че те са били в състояние, в което да 

поставят в опасност живота на членовете и администрацията. 

Розита Еленова: Вие знаете като юрист, че няма как сама да прецените, но може би една 

експертиза е по-добрият вариант.  

Соня Момчилова посочи, че тъй като са навлезли в автомонтьорската тема, тя там не е 

силна, но се обърна към госпожа Еленова, предвид казаното от нея, че шофьорите ползвали  

автомобилите като бащиния, че ако някой е ползвал като бащиния автопарка, това е 

единствено тя и това ясно се вижда в отчетите, предоставени от Обща администрация.  

Розита Еленова: За втори път го казвате и Ви казвам, че ще трябва да говорим с адвокати. 

Соня Момчилова изрази съгласие. 

Розита Еленова: Къде са Вашите факти? Моля Ви, не ме занимавайте с неща, които не са 

мой ангажимент. Припомнете си Румен Радев - Президентът на Република България, за 

какво Ви е пратил тук. Оправете се с проблемите. 

Соня Момчилова се обърна към госпожа Еленова с думите, че не е слизала от автомобила 

дори по време на пандемията. Допълни, че повече от две години хората не са я виждали 

физически в Съвета. В заключение отбеляза, че автомобилът е бил през цялото време на 

нейно разположение, отделно, автомобил с шофьор я е обслужвал. 

Розита Еленова: Абсолютна дезинформация и пропаганда, и фейк. Ако ще продължите 

така, ще изляза отново от заседанието и ще кажа, че госпожа Момчилова използва всяко 

заседание, за да разговаря персонално с Еленова. 

Соня Момчилова отбеляза, че би искала да ѝ спести това, определяйки го като голям резил. 

Розита Еленова: Моля, разговаряйте с мен по ваши проблеми в коридорите. Моля, на 

заседание дискутирайте подготвена и професионално в рамките на правомощията ви. 

Приятен ден! 

Соня Момчилова уточни, че темата е била повдигната от госпожа Еленова за пореден път, 

както и докладната, която е написала. Госпожа Момчилова каза, че ни би го изнесла, защото 

смята, че нещо по-уличаващо – отсъствието на чувство за мярка, изразявайки се най-меко, 

не е срещала в целия си твърде богат опит. 
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Розита Еленова: Тази преценка, която е в рамките на вашия морал - я говорете скришно в 

председателския кабинет. 

Соня Момчилова репликира, че скришно не говори никога. 

Розита Еленова: Преценка в рамките на вашия морал може да направете публично, пред 

обществен доставчик дори.  

Соня Момчилова изрази съгласие и отбеляза, че го прави. 

Розита Еленова: Това са моите съвети. Иначе, кръжокът, самодейният, продължава. 

Соня Момчилова отговори, че то няма да е самодеен кръжок и допълни, че намира това за 

патология. Изрази своето задоволство, че заседанията ще се излъчват на живо, за да добият 

представа депутатите, които избират членовете на СЕМ. 

Розита Еленова: Искрено Ви поздравявам. 

Соня Момчилова отбеляза, че е много признателна и прикани да се движат нататък и да 

гласуват това, което току що са обсъдили. 

Розита Еленова: Какво гласуваме само? 

Соня Момчилова поясни, че гласуват за оценка на автомобилите, които са в изключително 

лошо състояние. 

Розита Еленова: Оценка на автомобилите или бракуване? 

Соня Момчилова отговори, че става въпрос за оценка, не за бракуване, защото… 

Емилия Станева уточни, че трябва първо да мине през оценител. 

Розита Еленова: Разбира се. 

 

Решение:  

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се извърши оценка от външен оценител на техническото 

състояние на два служебни автомобила Форд Мондео с рег. № СА 6860 НК и Форд Мондео 

с рег. № СА 6861 НК. 

 

- Доклад от Дирекция Обща администрация относно Окончателен одитен доклад на 

Сметна палата за извършен одит на годишния финансов отчет на Съвета за електронни 

медии за 2021 г.  

 

Емилия Станева – главен секретар, представи доклада (Приложение 7). 

 

СЕМ прие за информация. 

 

Соня Момчилова отбеляза, че могат да се поздравят и благодари. Добави, че е направила 

предложение за това да се излъчват заседанията в реално време, да се стриймват, и ако 

съветниците са съгласни, ще обсъдят възможностите как това да се случва на следващо 

заседание. Госпожа Момчилова даде думата на госпожа Жотева за изказване. 

Бетина Жотева подчерта, че много се радва, че ще дойде моментът, в който ще се излъчва 

пряко и добави, че те не са имали финансова и техническа възможност това да се осъществи. 

Госпожа Жотева допълни, че преди две години, благодарение на съдействие от членовете и 

от администрацията, е вложено в технологии в Съвета, и това вече става възможно. В 

заключение каза, че това е бил един дълъг път на изграждане на системата в СЕМ. 

Започнали са с излъчване само тук, но сега вече това може да се разшири. Попита дали са 

налице достатъчно мощности, за да се излъчва и навън и след потвърждение от IT 

специалист  определи това като чудесно. 

София Владимирова отбеляза, че е необходимо да се стриймва на сайта, за да бъде 

достъпно. 
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Бетина Жотева се съгласи и отново отбеляза, че този факт я радва. 

 
 

Соня Момчилова закри заседанието. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 13 

1. Дневен ред; 

2. Доклад от Е. Станева с изх. № РД-18 30-03-5/ 03.05.2022 г.; 

3. Доклад от Кр. Димитров с изх. № ПД-08 30-12-32/ 03.05.2022 г.; 

4. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-12/ 03.05.2022 г.; 

5. Доклад от Вл. Павлов с изх. № ПД-08 30-12-31/ 29.04.2022 г.; 

6. Доклад от Н. Николова с изх. № БФ-22 30-06-102/ 27.04.2022 г.; 

7. Доклад от Н. Николова с изх. № БФ-22 30-06-104/ 04.05.2022 г.; 

8. Писмо с вх. № РД-21 17-00-10/ 04.05.2022 г. 

 

 

 

 

Соня Момчилова 

Председател на СЕМ  

 

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

 

 

…………….. 

 

Бетина Жотева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

            …...………… 

 

 

Галина Георгиева         ………….….….. 

 

 

  

   

  Старши специалист:       …………………   

  Мария Гинина               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


