СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
ПРОТОКОЛ
№ 14
от редовно заседание, състояло се на 04.04.2019 г.
ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Иво Атанасов, Ивелина Димитрова, Розита Еленова,
София Владимирова – председател.
Начало на заседанието 11:00 ч., водено от София Владимирова – председател на СЕМ.
Съставил протокола – Вера Данаилова
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклади на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР” относно:
а) Уведомително писмо от Телевизия Евроком ООД за промяна в
регистрираните обстоятелства;
б) Заявления от „Дарик радио” АД, Българското национално радио и
Радиокомпания Си.Джей” ООД, постъпили в Комисията за регулиране на
съобщенията на основание чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения и
във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 18 на Закона за радиото и телевизията.
Вносител: Анета Милкова
Докладва: Райна Радоева
2. Доклад на Дирекция „Обща администрация” относно:
а) искане, подадено по реда на Закона за достъп до обществена информация;
б) предложение за услуги, необходими за дейността на СЕМ.
Вносител: Райна Радоева
Докладва: Нора Косева, Евгени Димитров
3. Предложение за обявяване на конкурси за инспектори в Дирекция „Специализирана
администрация НЛРПР”.
Вносител: Емилия Станева
Докладва: Анета Милкова
4. Доклад, относно постъпили в СЕМ предложения за промени в Закона за радиото и
телевизията.
Вносител: Емилия Станева
Докладва: Доротея Петрова
Разни
Информация
-
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Заместване на председателя на СЕМ София Владимирова за периода
9-10.04.2019 г.
Участие в 49-та международна среща на ЕПРА в Сараево.

-

Участие в конференция, организирана от Американо-българска алумна
асоциация на тема „Дезинформация и фалшивите новини след Европейските
избори”, в периода 31-05 – 1.06.2019 г.

София Владимирова откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред.
Бетина Жотева съобщи, че няма да има възможност да присъства на заседанието на 9
май и предложи в т. Разни да се обсъди възможността заседанието да се проведе на
друга дата.
София Владимирова предложи да се приеме дневния ред с направеното допълнение.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: приема дневния ред.
ПО ТОЧКА ПЪРВА:
1. Доклади на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР” относно:
а) Уведомително писмо от Телевизия Евроком ООД за промяна в регистрираните
обстоятелства;
а) Уведомително писмо от Телевизия Евроком ООД за промяна в регистрираните
обстоятелства;
Старши инспектор Райна Радоева представи доклада (Приложение т. 1а)
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”:
I. ИЗМЕНЯ регистрацията на „Евроком - Национална Кабелна Телевизия” ООД за
доставяне на:
1. Аудиовизуална медийна услуга с наименование „ЕВРОКОМ”, разпространявана чрез
кабелни и спътникови електронни съобщителни мрежи на територията на Р България, както
следва:
- наименованието на търговеца се променя от „Евроком – Национална кабелна телевизия”
ООД на Телевизия Евроком ООД;
- адресът на управление се променя от гр. София 1000, СО-район Възраждане, бул. Тодор
Александров № 17 на гр. София, р-н Изгрев, ул. Незабравка 25, Парк хотел Москва, мецанин.
На доставчика на медийни услуги да бъде издадено ново удостоверение за регистрация,
отразяващо промяната.
2. Аудиовизуална медийна услуга с наименование „EKIDS”, разпространявана чрез кабелни
и спътникови електронни съобщителни мрежи на територията на Р България, както следва:
- наименованието на търговеца се променя от „Евроком – Национална кабелна телевизия”
ООД на „Телевизия Евроком” ООД;
- адресът на управление се променя от гр. София 1000, СО-район Възраждане, бул. Тодор
Александров № 17 на гр. София, р-н Изгрев, ул. Незабравка 25, Парк хотел Москва, мецанин.
На доставчика на медийни услуги да бъде издадено ново удостоверение за
регистрация, отразяващо промяната.
II. За изменението на регистрацията за доставяне на описаните в т. I. 1 и т. I. 2
аудиовизуални услуги, на основание чл. 10 от ТТРТД, „Телевизия Евроком” ООД дължи
заплащане на такса в размер общо на 300 (триста) лева.
Таксата се заплаща по банков път или в касата на СЕМ на адрес: град София, бул.
Шипченски проход № 69, в седемдневен срок от влизане в сила на решението.
Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промените в раздел Първи на Публичния
регистър.
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б) Заявления от „Дарик радио” АД, Българското национално радио и
„Радиокомпания Си.Джей” ООД, постъпили в Комисията за регулиране на
съобщенията на основание чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения и
във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 18 на Закона за радиото и телевизията.
Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение т. 1.б)
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и
телевизията, във връзка с чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения, Съветът за
електронни медии не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване
разпоредбите на Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение №
00760/21.07.2008 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс –
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна
съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на Република
България, издадено на „Дарик радио” АД, съгласно предложения проект.
За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и
телевизията, във връзка с чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения, Съветът за
електронни медии не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване
разпоредбите на Закона за електронните съобщения, да измени разрешение №
00761/21.07.2008 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс –
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване на радиосигнали, издадено на
Българското национално радио, съгласно предложения проект.
За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и
телевизията, във връзка с чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения, Съветът за
електронни медии не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване
разпоредбите на Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение №
02309/13.12.2018 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс –
радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна
съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на територията на гр. Троян,
издадено на Радиокомпания Си.Джей ООД. Изменя букви „е“, „ж“, „з“, „и“, „к“ и „л“ от
Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна мрежа”, съгласно
предложения проект.
За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад на Дирекция „Обща администрация” относно:
а) искане, подадено по реда на Закона за достъп до обществена информация;
Старши юрисконсулт Нора Косева представи доклада (Приложение т. 2 а)
Решение:
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СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”:
Предоставя на Теодор Ангелов Ангелов пълен достъп до следната обществена
служебна информация: копие на хартиен носител на Заповед № РД-13-64-/21.11.2018 г.
на Председателя на СЕМ.
СРОКЪТ, в който се осигурява достъп до исканата информация, е 30 (тридесет) дни,
считано от датата на уведомяването на заявителя за настоящето решение.
Информацията се предоставя в деловодството на Съвета за електронни медии на адрес:
гр. София, бул. „Шипченски проход” 69, ет.5, стая 505, след представяне на документ
за платени разходи.
ОПРЕДЕЛЯ разходите за предоставения достъп до обществена информация на 0,32 лв.
(тридесет и две стотинки) с включен ДДС, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011
г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена
информация по ЗДОИ, според вида на носителя, издадена от министъра на финансите
(обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.).
Сумата следва да бъде внесена в касата на СЕМ.
Настоящето решение следва да се изпрати на Теодор Ангелов Ангелов на посочения в
заявлението адрес за кореспонденция.
Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред
Административен съд София – град в 14-дневен срок от уведомяването.
б) предложение за услуги, необходими за дейността на СЕМ.
- Антивирусна програма
Главен специалист Евгени Димитров представи доклада. (Приложение т.2 б)
Решение
СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за” :
Да бъде купен лиценз за антивирусна програма „ESET Endpoint Standart” на стойност
2520 лв. с ДДС.
-

Оферта за изготвяне на номенклатура на делата със срокове за съхранение на
СЕМ

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада (Приложение т.2б 2)
София Владимирова обясни, че е било необходимо и вече извършено привеждането
на архива на СЕМ в съответствие с изискванията. При проверката от Държавен архив е
направено предписание и СЕМ е сключил договор с Георги Чернев, който е бил
изпълнен коректно. Второто предписание касае номенклатурите на делата със срокове
за съхранение в СЕМ и предлага да се вземе решение за сключване на граждански
договор с Георги Чернев за изготвянето на номенклатурата.
Решение
СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за” : Да бъде сключен договор с Георги Чернев за
изготвяне на номенклатурата на делата на СЕМ със сроковете за съхранението им, при
условията на предложената оферта.
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ПО ТОЧКА ТРЕТА: Предложение за обявяване на конкурси за инспектори в
Дирекция „Специализирана администрация НЛРПР”.
Анета Милкова - директор „СА -НЛРПР” представи доклада.
(Приложение т.3 )
Розита Еленова: Колко са незаетите бройки в тази дирекция?
София Владимирова: Има още една бройка, която беше на Димитър Ганев. Той имаше
международен профил и трябва да обсъдим помежду си дали да запазим бройката с
този профил, или да я трансформираме в инспектор.
Розита Еленова: А кога ще обявите конкурса за главен секретар?
София Владимирова: В момента се подготвят г-жа Вецкова и г-жа Георгиева, защото
трябва да се свържат с Министерски съвет, за да се уточнят дали е необходимо да
присъстват техни представители в комисията, която ще ръководи конкурса.
Решение
СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за” :
Да бъде обявен конкурс за длъжност „старши инспектор” /2 щатни бройки/ към
дирекция „Специализирана администрация-НЛРПР”.
Да се изготви заповед за състава на конкурсната комисия.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад, относно постъпили в СЕМ предложения за промени
в Закона за радиото и телевизията.
Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада. (Приложение т.4).
София Владимирова каза, че съветниците са присъствали на проведените срещи с
двете дружества, пожелали да изложат мненията си за промяна. Членовете на СЕМ
винаги са подкрепяли тезата за ревизиране на чл. 125 в, защото не дава необходимите
резултати. Да изразим принципната си подкрепа, тъй като от нас официално среща не е
искана и ако бъдем присъединени към процеса, който тече в Парламента ще приемем и
официално становище, което да изпратим и в Народното събрание.
Иво Атанасов: Предлагам да подкрепим двете предложения, тъй като вече сме ги
обсъждали на проведените срещи с Дружествата и те прецизно са ги представили.
София Владимирова: На този етап предлагам ако имаме съгласие за принципна
подкрепа да изготвим отговор до двете дружества, с които проведохме срещи по тази
тема.
Ивелина Димитрова: В предложенията на двете дружества някъде има разминаване,
но те помежду си ще прецизират детайлите. Аз погледнах коментарите и забележките,
които се отнасят до конкретните предложенията във връзка със срока когато се
заличава дружество, но предполагам, че в процеса по-нататък те ще бъдат взети под
внимание.
И.д гл. секретар Емилия Станева каза, че ЗРТ вече е отворен за ревизиране с оглед на
транспонирането на Директивата за изменение на аудиовизуалните медийни услуги.
Дори да не бъдем присъединени към ревизията на ЗАД ако народните представители
подкрепят такава промяна, ние ще можем още по-категорично да мотивираме промяна
и в нашия закон, за да се приемат подобни разпоредби свързани специално с
връчването на актовете, връчване при което има проблеми с оглед на разпоредбите на
ЗАМ, които предвиждат малко по-различен ред. Има пред нас опции да си
прецизираме разпоредбите на ЗРТ по отношение на чл. 125 в и да се възползваме от
отворената ревизия на ЗРТ.
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Решение
СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за” :
Подкрепя предложенията за изменение на ЗРТ, свързани с чл. 125в и Глава Седма
Административнонаказателни разпоредби. До ТеРаПро и АДТП да се изпратят
уведомителни писма.
ПО ТОЧКА РАЗНИ: Предложение от Бетина Жотева – член на СЕМ за определяне
дата за избор на председател на СЕМ.
София Владимирова подложи на обсъждане предложението на Бетина Жотева за
определяне на дата за провеждане на заседание на СЕМ, на което трябва да се избере
нов Председател на съвета.
Г-жо Жотева, вие ще отсъствате на девети май?
Бетина Жотева: Девети май е четвъртък и моето предложение е, ако може разбира се,
да се съберем на 13 май, понеделник.
Емилия Станева: За периода от 9 до 13 май трябва да бъде избран и.д. председател.
Мандата на председателя е едногодишен и приключва през април.
Бетина Жотева предложи да се гласува за избор на и.д. председател.
София Владимирова: Другият вариант е да го направим на 2 май.
Иво Атанасов каза, че изборът на председател може да се направи и преди датата 9
май.
Розита Еленова: Аз не виждам проблем, ако отсъства член на съвета.
Иво Атанасов: Такива въпроси е добре да се решават при пълен състав на Съвета.
София Владимирова: Аз смятам, че не бива решението да се взема при намален
състав.
Бетина Жотева: Тогава ако е възможно да проведем заседанието на 2 май. 2 и 3 май са
работни дни, но се падат по средата на едни много дълги почивни дни и не зная какви
са ви плановете.
Емилия Станева: Ние сме в предизборна кампания.
Бетина Жотева: А това за председател къде го пише в нашия правилник или в Закона?
Емилия Станева: В Закона се казва, че председателят е с едногодишен мандат и с
изтичането му, той не се продължава автоматично и затова трябва да се прекратят
правомощията, а пък СЕМ трябва да се представлява от лице.
Бетина Жотева: Не е ли главният секретар за тази работа?
София Владимирова: Възможностите са на 2 или на 3 май, защото и двата са работни
дни.
Розита Еленова: Не съм убедена, че ще съм тук. Прекалено е много времето до тогава,
един месец.Това са семейни дни, Великден…
Бетина Жотева: За това става дума. Аз не мисля, че ще пропадне СЕМ ако…
Иво Атанасов: На 2 или 3 май ще гласуваме и.д. председател докато се съберем в
пълен състав.
Розита Еленова: Защо трябва да гласуваме и.д. ? Ще гласуваме председател. За мен е
неясно, кое налага промени заради отсъствието на член? Всеки един от нас може да
отсъства, да боледува, да си вземе отпуск по семейни причини и други проблеми.
Всички сме хора.
Бетина Жотева: Аз още веднъж се извинявам.
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Розита Еленова: Не виждам причина. Няколко пъти се случи, заради отсъствие на
член на Съвета да се променя програма, а на всеки се налага да отсъства.
Аз няколко пъти съм боледувала. Но никога не съм била съгласна да не се спазва
закона. Това е моето мнение. Има главен секретар, председател, юристи и те да
изкажат мнението си.
Емилия Станева: Законът е спазен и при фигурата на и.д. и при фигурата на
председател, който е избран с редовен мандат, независимо дали е и.д. или не,
функциите са едни и същи. До сега практиката на СЕМ, доколкото председателят на
Съвета е фигура, която представлява Съвета и има и функции по ЗРТ е той да бъде
избиран в пълен кворум.
Ивелина Димитрова: Добре, щом е от сега определяме, че ще има и.д. председател
кога ще бъде заседанието за избирането му или това не може да се определи от сега.
Ние на 9 всъщност трябва да изберем титуляра.
Бетина Жотева: На последното заседание за април да изберем и председател.
София Владимирова: На последното заседание на Съвета за април, ако всички
членове присъстват, може да изберем председател, който ще встъпи в длъжност от 9
май. 24 април е сряда, ако всички сме тук, да го направим тогава. Тъй като след това
предстоят много почивни дни, предлагам на това заседание да разгледаме текущите
проблеми и да направим избор на председател. Ако сте съгласни да гласуваме за това
последното заседание на Съвета за месец април да се проведе на 24 април от 11.00 часа.
Решение
СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за” :
Изборът на председател на СЕМ да се проведе на редовно заседание на СЕМ, което ще
се проведе на 24.04.2019 г. от 11.00 часа.
Информации:
Заместване на председателя на СЕМ София Владимирова за периода 9 10.04.2019 г.
София Владимирова предложи г-жа Бетина Жотева, която единствена няма да е в
командировка на 9-10 април, да замества председателя на Съвета.
-

Решение
СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за”:
Във връзка с командировка на председателя на СЕМ г-жа София Владимирова, тя да
бъде замествана от г-жа Бетина Жотева за периода 9-10.04.2019 г. включително.
София Владимирова: Днес трябва да уточним които колеги желаят да се включат в
панелите на предстоящата конференция на АДТП.Аз съм поела ангажимент за
откриването да направя приветствие. Те бяха предложили два панела с участието на
СЕМ.
Розита Еленова: Не казахте, че ще имаме участие, имаме покани без програмата.
София Владимирова: Да, няколко пъти пращаха поканата без да цитират в нея панели
и аз затова изпратих запитване за програмата.
Иво Атанасов: Аз миналата година участвах в единия панел и тъй като нищо не се е
променило от тогава, не ми се иска да се повтарям.
Розита Еленова: Аз не съм подготвена.
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София Владимирова: С нас ще пътува г-жа Кирковска, и г-жа Милкова.
Иво Атанасов: Утре да уточним, за да има малко време за подготовка.
- Участие в 49-та международна среща на ЕПРА в Сараево .
София Владимирова: Колеги трябва да уточним вече участието на ЕПРА, за да можем
да направим подготовката. Аз лично не мога да пътувам, защото имам семеен
ангажимент от 29 до 1 май.
Иво Атанасов: сигурно и аз няма да мога въпреки желанието ми, но това ще стане
известно до няколко дни.
София Владимирова: Въпросът е да запазим билети по-рано тъй като проверих с кола
пътят е осем часа, което е много, а самолетните билети знаете, че са за наша сметка и
колкото по-рано ги резервираме толкова по-изгодно ще бъде за Съвета.
Бетина Жотева: Бих искала да кажа, че не бива да ходят повече от двама човека,
защото билетите са много скъпи, по-скъпи от командировките ни до Брюксел и ако
СЕМ държи да има представителство на членове там, нека да са двама, а ако СЕМ
държи да има и експертно представителство от администрацията нека именно те да
заминат. Това е моето предложение. Нямам имена. Поставяме тук въпроса за членовете.
Иво Атанасов: Добре тогава аз няма да ходя.
София Владимирова: Има вариант в понеделник до обед да се заяви желание за
участие, за да започнем подготовката на командировката.
Решение
СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за” :
До 12:00 ч. на 08.04.2019 г. съветниците, които желаят да вземат участие в срещата на
ЕПРА да уведомят г-жа Р.Радоева, с оглед организиране на пътуването.
- Участие в конференция, организирана от Американо-българска алумни асоциация
на тема „Дезинформация и фалшивите новини след Европейските избори”, в
периода 31.05 – 1.06.2019 г.
София Владимирова: По молба на организаторите на конференцията на тема за
фалшивите новини трябва да им отговорим дали ще има участници в панелите.
Бетина Жотева: Това на Паси ли? Аз бих отишла.
София Владимирова: В панела ли, защото няма проблем всеки да отиде, но въпросът
е, че искат по-рано да знаят участниците, които ще имат презентации, дебати или
изказвания.
Розита Еленова: Аз бих се включила с участие в първия панел.
София Владимирова: Добре тогава ще помоля г-жа Радоева да организира
присъствието ни съвместно с желаещите членове на СЕМ, сега г-жа Еленова, г-жа
Жотева ако желае.
Бетина Жотева: А кой е първият панел?
Розита Еленова: Програмата не е ли пред вас? Г-жо Жотева, вие обикновено се
запознавате с всички документи на заседанието. Днес ме учудвате.
София Владимирова: Има я в материалите. Г-жа Еленова е заявила участие. Г-жа
Жотева може да уточни днес в рамките на деня дали ще се включи и от съветниците,
които искат да се включат тук, ще се обадим да заявим присъствие.
Бетина Жотева: Значи г-жа Еленова изрази желание да участва в панела After the
European electronis. Propaganda: winner or looser? Това ли е първият панел?
Аз ще се въздържа от участие в конференцията „Дезинформация и фалшивите новини
след Европейските избори”, в периода 31.05. – 1.06.2019 г.
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София Владимирова: Няма да участваш и като лектор и като гост.
Бетина Жотева: Да.
Решение
СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за” :
Да се потвърди участието на г-жа Розита Еленова – член на СЕМ в Първи панел на
Конференцията.
- Предложение на София Владимирова – председател на СЕМ, относно провеждане
на следващо редовно заседание на СЕМ.
София Владимирова: Всичко, което е пристигнало като документи в СЕМ е вкарано
на днешното заседание и предлагам другата седмица да нямаме заседание, тъй като ще
бъдем и командировка и вероятно ще бъде насрочено за сряда приемането на отчета на
СЕМ в парламента. Предлагам следващото заседание да бъде на 16 април.
Решение
СЕМ реши с 5 (пет) гласа “за” :
Следващото редовно заседание да се проведе на 16.04.2019 г. от 11.00 ч.
София Владимирова: По отношение на параметрите на наблюдението утре да края на
деня г-жа Милкова ще ги изпрати, за да може да ги видите. Освен тях и нашият апел и
призив към медиите и можем да ги коментираме или в понеделник или като се върнем
от Пловдив в четвъртък или петък и да ги вкараме на заседанието на 16, за да може
всеки от вас да прецени дали има нужда нещо да се добави. Да направим една работна
среща. Ако има корекции да се добавят своевременно и да приемем параметрите на
заседанието, на което ще приемем и споразумението и тогава да приемем и призива ни
към медиите, който традиционно отправяме преди предизборната кампания.
Информирах ви, че имаше срив в системата ни за мониторинг, който най-вероятно е
бил предизвикан от смяната на часовото време. От вчера вече работният процес е
възстановен. Така че се надявам всичко да върви по план и Евгени и Сашо са на
разположение да реагират. Проблемът е възникнал в събота и затова се наблюдава това
забавяне до вчера.
Знаете, че имахме сключен договор за методическа счетоводна помощ с една дама,
която обаче го прекрати първата седмица, тъй като форсмажорни обстоятелства не й
позволяваха да идва тук на място и затова имаме сключен нов граждански договор
докато бъде изготвен конкурса за счетоводител, защото там вероятно също ще се
наложи да ползваме външна помощ за изготвяне на конкурсните книжа както и на
участие на външен експерт. По отношение на вътрешните ни въпроси е това. За
изборите казах.
Емилия Станева: Беше изпратена една покана за 11 април.
София Владимирова: За Конрад Аденауер?
Розита Еленова: Тя с нещо съвпадаше.
Емилия Станева: Вас няма да ви има на 9 и 10 април.
София Владимирова: На 10 съвпада вечерта с радиото.
Емилия Станева: Това е на 11 април от 13.30 в хотел Балкан.
Розита Еленова: Ще я посетя.
София Владимирова: От 14.30 сме на заседание в Комисия. Който има желание. Само
ние сме с точка от дневния ред.
Иво Атанасов: Дали има пропуски?
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София Владимирова: Заявени са имената както на съветниците, така и на експертите
от СЕМ, но аз мисля, че ние всички имаме карти.
Добре, колеги, ако няма нищо друго, закривам заседанието. Понеделник уточняваме
ЕПРА, утре уточняваме АДТП.
София Владимирова закри заседанието.
Материали, приложени към Протокол № 14
1. Дневен ред;
2. Доклад от Райна Радоева Изх.№ НД -04-30-07-24/02.04.2019 г.
3. Доклад от Нора Косева Изх.№ ПД -09-23-00-12/02.04.2019 г.
4. Доклад от Евгени Димитров Изх.№ АСД-09-30-08-24/02.04.2019 г.
5. Доклад от Райна Радоева Изх.№ РД-23-06-00-27/02.04.2019 г.
6. Доклад от Анета Милкова Изх.№ ЧР-24-26-00-32/02.04.2019 г.
7. Доклад от Доротея Петрова Изх.№ РД-23-21-00-10/02.04.2019 г.
8. Писмо от секретариата на ЕПРА Вх.№ МД-08-30-11-12/11.03.2019 г.
9. Писмо от АБАА Вх.№ РД-23-21-00-15/19.03.2019 г.
Бетина Жотева

..............................

Иво Атанасов

.............................

Ивелина Димитрова

..............................

Розита Еленова

............................

София Владимирова
председател на СЕМ

–
............................

Старши специалист:
Вера Данаилова
.............................
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