СЪВЕТ

ЗА ЕЛЕКТРОННИ

МЕДИИ

ПРОТОКОЛ
№ 16
от редовно заседание, състояло се на 24.04.2019 г.
ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Ивелина Димитрова, Иво Атанасов, Розита Еленова, София
Владимирова – председател.
Начало на заседанието 11.00 часа, водено от София Владимирова – председател на СЕМ.
Съставил протокола – Вера Данаилова.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад относно решение по в.о.х.д. № 744/2018 г. на Софийски градски съд.
Докладва: Емилия Станева
2. Доклади от Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ относно:
а) откриване на процедури по чл. 116 от Закона за радиото и телевизията;
б) заявление от Ай Ти Ен Консулт ЕООД за вписване на нелинейна медийна услуга по чл.
125ж от ЗРТ;
в) заявления от Радиокомпания Си.Джей ООД и Метрорадио ЕООД за изменение на
разрешения за осъществяване на електронни съобщения, препратени от Комисията за
регулиране на съобщенията.
Вносител: Анета Милкова
Докладва: Райна Радоева
3. Доклади от Дирекция „Обща Администрация“ относно:
а) заявление от Сдружение „Независими автори, музиканти и продуценти“ по Закона за
достъп до обществена информация;
б) предложение за обявяване на конкурс за длъжността „главен счетоводител“ /1 щ.бр./ в
Дирекция „Обща Администрация“;
в) проект на Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Вносител: Райна Радоева
Докладват: Нора Косева, Ива Георгиева
4. Избор на председател на Съвета за електронни медии.
Разни
Информации:
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- Доклад от главен юрисконсулт Емилия Станева за заседание на РГ към МК относно
транспониране на Директива (ЕС) 2018 /1808.
- Доклад от старши експерта Мария Белчева относно трета среща на Подгрупа 3 на ЕРГА В
Брюксел.
- Доклад от главен юрисконсулт Доротея Петрова за отменено наказателно постановление №
РД-10-44/2017 г.
- Доклад от директор СА Анета Милкова относно извършена проверка за спазване на
разпоредбата на чл. 198, ал. 5 от ИК.
София Владимирова откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред, който е
изпратен според правилата – 24 часа предварително. Ако имате предложения за допълнения
или промени по дневния ден, заповядайте. Аз правя предложение точка „разни” да бъде
оставена за следващото заседание, тъй като това са доклади, които нямат спешност и биха
могли да бъдат разгледани на следващото ни редовно заседание. Само в точка „разни” да
бъде гласувана молбата за отпуска на генералния директор на Българското национално радио,
постъпила в Съвета за електронни медии. Ако има други предложения, заповядайте.
Ивелина Димитрова: Аз съм съгласна.
Розита Еленова: С оглед важността на нашето заседание, предлагам точка четвърта, също
толкова съществена - избор на председател, да се отложи в следващите работни дни – втори,
трети май или тридесети април. Тъй като един от членовете не може на датата, на която се
прави всяка година изборът - 9 май. Не мисля, че нещо по-различно ще се случи от днешния
ден. Това е моето предложение.
София Владимирова: Добре ще ги поставя и двете на гласуване. Моля да гласуваме първо
предложението за отпадане на точка „разни”, който е „за”, моля да гласува.
Решение:
СЕМ прие с 5 гласа „за” да отпадне от дневния ред точка „разни”.
София Владимирова: Постави на гласуване предложението на г-жа Еленова за отлагане на
точка „четвърта” – избор на председател на Съвета за електронни медии за следваща дата.
Който е „за”, моля да гласува.
Решение:
СЕМ реши с 1 глас „за” и 4 „против”, без „въздържали се”, предложението не се приема.
Ивелина Димитрова: Аз само да кажа моя аргумент. Обикновено, когато гласуваме
предложение „против” аргументираме. Да, има възможност да бъде избран председател и без
присъствието на един от членовете, но пък винаги може да се случи някой друг да се
разболее изненадващо в движение и тогава избор не би бил възможен. Това е моят аргумент и
смятам, че нищо не пречи и на днешното заседание да изберем председател.
Розита Еленова: Изборът винаги е възможен и това е гарантирано от Закона за радио и
телевизия.
Иво Атанасов: Аз подкрепям аргумента на г-жа Димитрова, тъй като със сигурност един от
нас ще бъде в отпуска и ако допуснем, че друг ще излезе в болнични - не се отнасяйте
несериозно към това, защото в последващата точка ще видим каква роля играят едни
2

болнични - ще се озовем в невъзможност да изберем председател в предвидения от закона
срок.Ето защо е нормално да се предпазим от неспазването на срока.
София Владимирова: Колеги, вие знаете, че сме гласували на предходно заседание решение
за избор на председател на тази дата, така че в съответствие с него, дневният ред се промени
според обстоятелствата. Приемаме така предложения дневен ред без точка „разни” с
изключение отпуската на г-н Велев, която трябва да гласуваме.
Решение:
СЕМ реши с 5 ( пет ) гласа „за”: Приема дневния ред с направените изменения.
ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад относно решение по в.о.х.д. № 744/2018 г. на Софийски
градски съд.
София Владимирова: Днес в девет и половина в деловодството на Съвета за електронни
медии постъпи заявление за оставка от генералния директор на Българската национална
телевизия Константин Каменаров. Така че ние ще разгледаме хипотезата при постъпила
оставка на генералния директор. Давам думата на нашия главен юрисконсулт и и.д главен
секретар г-жа Емилия Станева.
Емилия Станева: Представи доклад относно: Постъпила оставка от генералния директор на
БНТ. Решение на СГС постановено по в.н.о.х.д. № 744/2018 г. и Предложение от генералния
директор на БНТ за предсрочно прекратяване мандата на член на УС. (Приложение 1)
София Владимирова: Благодаря г-жо Станева, преди да дам думата на колегите ще кажа, че
едновременно с оставката на г-н Каменаров е постъпило и предложение за оставката на г-н
Валери Запрянов, което също ще разгледаме, защото това отговаря на законовите изисквания.
Колеги, заповядайте.
Иво Атанасов: Какво да се каже в този случай. Няма да припомням, че не съм гласувал нито
за избора на г-н Каменаров, нито съм одобрил някои от отчетите, които той внасяше тук.
Няма да припомням, защото днешното решение няма връзка с това. То произтича от влязла в
сила присъда и по този начин изпадаме в несъвместимост на генерален директор с
изискванията за заемане на тази позиция. Така че нямаме друга възможност, освен да
гласуваме оставката на г-н Каменаров.
София Владимирова: Едновременно с оставката трябва да има и предложение за временно
изпълняващ длъжността на генерален директор, тъй като от момента на гласуване на
оставката в телевизията на практика няма да има управление, ако не бъде избран временно
изпълняващ. Така че колеги в едно решение ние ще трябва да освободим г-н Каменаров, ако
такова е нашето решение и да възложим управлението на Българската национална телевизия
на временно изпълняващ длъжността генерален директор до провеждане на конкурс до три
месеца, както е по Закона за радиото и телевизията.
Иво Атанасов: Като казвате с едно решение, с едно гласуване ли ще бъде?
София Владимирова: Не, с две гласувания. На практика те ще бъдат три, защото ще трябва
да гласуваме и оставката на г-н Валери Запрянов.
Ивелина Димитрова: Това, което аз си мисля, че първо е важно да се знае, че Съветът за
електронни медии се задейства в първия възможен момент. Чувайки решението на съда, ние
оперативно организирахме работна среща още на следващия ден, решението излезе в късния
следобед. Организирахме оперативно една среща, за да можем най-бързо в спешен порядък
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да търсим варианти. Това, което е хубаво да се знае, че първо се опитахме да нахвърляме
имената на всички възможни личности потенциално, които отговарят на условията на Закона.
Законът не прави разлика между титуляр и изпълняващ длъжността генерален директор и
това не е случайно. Виждаме, че изискванията и критериите са много ясни и са точно
определени. Те са специфични и за много от имената, за които се сетихме не се покриваха
абсолютно всички критерии. Въпреки всичко, нашият стремеж, и лично моя, беше да
направим един голям набор от имена, потенциални кандидати, които отговарят на тези
условия. Мисля, че се обединихме около идеята това да бъде вътрешен човек за телевизията и
от там нататък беше наистина нужно време и беше редно всеки един да бъде попитан, няма
как да се обсъждат имена без тяхното съгласие. Това, на което се натъкнахме, председателят
проведе разговори, те изискваха време. Ситуацията е изключително сложна и с оглед на
периода, който предстои за БНТ през следващия месец и не само, всеки вероятно е имал
нуждата от време да обмисли своето решение. Част от разговорите поеха и други от нас и де
факто не сме спирали във вчерашния ден, за да може всичко да се случи максимално бързо.
Времето обаче ни притискаше, защото освен бързината и желанието ни да стабилизираме
БНТ, трябва да отчитаме и факта, че наистина е важно в този момент кой ще бъде, макар и
изпълняващ длъжността генерален директор, за да не предизвикаме обратен ефект. Виждаме
и оставка на г-н Запрянов. Разбрах, че г-жа Паси се е оттеглила от Обществения съвет и
лично това на мен ми се струва като едно начало на управленска криза за БНТ и се надявам тя
да не се случи. Важно е кой ще бъде изпълняващ длъжността генерален директор за тези
месеци. За БНТ предстоят доста събития и ангажименти. Знаем, че към Обществения
оператор са вменени едни по-сериозни изисквания по отношение на отразяване на
предизборната кампания и това не е случайно, за да могат гражданите да направят
информиран избор и да имаме една прозрачна предизборна кампания, равнопоставена. Тя
трябва да бъде гарантирана от обществената телевизия и генералния директор има пряко
отношение към това, предстои и едно друго много важно събитие за БНТ – посещението на
папата. Това е един доста сериозен ангажимент като телевизионно покритие за Българската
национална телевизия. Моите мисли и аргументи бяха в посока, че е изключително важно
това да бъде човек с голям практически опит и по-дълъг опит като работа в БНТ. Човек,
който добре познава и технологията и самата производствена машина, наречена БНТ,
особено в контекста на този актуален период. За съжаление се сблъскахме с доста откази, и
разбира се, правото на личен избор е свещено и аз уважавам това право. Другото, което ми
направи впечатление и трябва да имаме предвид, че в спешното търсене на човек, говорейки
с много потенциални възможности имена, се сблъсках лично с аргумента, че оголвайки едно
място, всъщност личностите бяха такива, че те и сега са на важни позиции също в този важен
период. Оголвайки едно място, за да запълним друго също можем да създадем риск и криза.
Въпреки всичко ние за момента имаме една кандидатура. Иска ми се да имаме повече, това
беше и нашата цел. Да съберем по-голям набор от хора, за да имаме избор, аргументиран
избор и за мен времето е малко. Можем да помислим и върху механизма и да, мандатът на
настоящия генерален директор ще бъде прекратен, т.е. несъвместимостта е факт. Но дали да
не си дадем още малко време и да потърсим още възможности. Иска ми се да е човек с повече
чисто професионален опит, работил в БНТ по-дълго време, да познава екипите,
организацията на една предизборна кампания, медийното отразяване на БНТ е свързано и с
логистика, организация, координация с различни структури и моят първи избор не беше
кандидатурата, която ние ще обсъдим днес. За съжаление имаме отказ, уважавам това право,
позицията, която заема това лице също е важна, но аз имам колебания. Може би юристите
трябва да кажат дали да не потърсим още възможности, защото вероятно времето не ни е
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позволило да проведем разговори наистина с всички възможни потенциални кандидати. Това
изискваше време.
София Владимирова: Има ли, колеги, други изказвания?
Розита Еленова: Г-жа Станева дали ще отговори на г-жа Димитрова?
Емилия Станева: Тъй като на този етап още не е обсъдена нито една кандидатура, не е взето
решение, не сме изправени пред хипотеза за отлагане на избор.
Розита Еленова: Не можем да дискутираме предложението на г-жа Димитрова, така да
разбирам?
Емилия Станева: Останалите членове не са изразили позиция, споделяйки предложението
на г-жа Димитрова. В този смисъл, ако някоя кандидатура от кандидатурите, които ще бъдат
обсъдени днес, получи три гласа, няма да имаме хипотеза за отлагане.
Ивелина Димитрова: Аз просто искам да имаме повече възможности на избор. И смятам че
това е важно в този момент.
София Владимирова: Завършихте ли г-жо Димитрова? Г-жо Еленова?
Розита Еленова: Откривам резон в думите на г-жа Димитрова, че би било добре да има пред
нас по-широк хоризонт, възможност за една по-дълга „резервна скамейка”, но разбирам, че
това може да се дискутира, само ако не се стигне до решение. Не пожелавам на друг състав на
Съвета да попада в подобна ситуация. Гласувала съм за г-н Каменаров и виждах растежа му
като мениджър, вярвах и в по-големите крачки, които предстояха. Животът обаче е посложен отколкото си представяме и сме днес в тази ситуация. Аз разбирам, г-жо
Владимирова, че имаме само една кандидатура от проведените разговори - г-н Кошлуков.
София Владимирова: Точно така, изрази съгласие да бъде номиниран от Съвета. За
съжаление се сблъскахме с откази. Разбираемо е, предвид деликатния момент, в който се
намираме само два дни преди старта на предизборната кампания, предстоящото посещение
на папата в България и все пак тук говорим за временно изпълняващ длъжността генерален
директор на Българската национална телевизия, като в най-кратки срокове Съветът за
електронни медии ще проведе процедура по избор на генерален директор, за да има
телевизията своя титуляр. Така че, доколкото разбирам, не само аз, но и други колеги са
водили разговори с потенциални кандидати. Това, разбира се, е право на всички членове на
Съвета за електронни медии да имат своите предложения и номинации, като, разбира се, това
трябва да бъде изговорено с хората, които се предлагат и които се номинират, защото няма
как против тяхната воля да бъдат избирани за каквото и да е било. В този смисъл тези хора ме
помолиха някои от тях да не се споменават техните имена. От етична и морална гледна точка
го считам за правилно, затова не ги изброяваме. Следвали сме общото съгласие, което
имахме вчера членовете на съвета, че това е добре да е човек, който работи в Българската
национална телевизия, защото друг няма да има времето да навлиза в обстановката и тепърва
да задвижи, както и г-жа Димитрова каза, тази машина. Той просто трябва да стабилизира
телевизията докато Съветът за електронни медии проведе конкурс.
Ивелина Димитрова: Да и ние ще спазим този тримесечен срок. Това е възможно.
Розита Еленова: Аз лично не съм водила разговори с потенциални кандидати от
Управителния съвет и разбира се доверявам на вашата информация и много се надявах, че
някой от Управителния съвет би поел отговорност за тази деликатна ситуация...Да не
споменавам имена, двама души, аз имах две имена, за които мислех в Управителния съвет.
София Владимирова: Едното име нямаше пет години трудов стаж в БНТ и не отговаряше на
условията.
Розита Еленова: Пет години стаж няма г-н Запрянов - една сериозна кандидатура. След като
имаме потвърждението на г-н Кошлуков да поеме в този сложен момент, ние трябва да се
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обединим и да му се доверим. Г-н Кошлуков има мениджърски опит. Яви се на конкурс за
генерален директор преди две години и ние сме запознати с неговата концепция, която не е
далечна от представената от г-н Каменаров. Общо взето това бяха двете съвременни
концепции. Да видим дали може да се проведе изборът.
Бетина Жотева: Напълно съм съгласна с г-жа Еленова. За нас беше важно, когато вчера
започнахме да обсъждаме, че трябва да бъде някой отвътре, да познава БНТ, и да е от
сегашния управленски екип, тъй като този управленски екип, и този Управителен съвет
направиха много големи промени в телевизията с програмите, с четирите канала на БНТ, с
цялата програмна схема. Имаше също и други промени и въобще нещата вървяха към добре и
представете си да вземем някой отвън точно в този момент и затова се насочихме да търсим
хора отвътре. За моя най-голяма изненада аз разбрах, че само един член от Управителния
съвет отговаря на критериите за генерален директор, защото най-нормално е човекът да е от
там, но г-н Кошлуков все пак е програмен директор на най-големия канал и е от година и
половина, и предполагам, че вече знае много добре какво трябва, за да бъде топ мениджър на
една телевизия. Това не е първата телевизия, в която работи, така че аз лично ще подкрепя
неговата кандидатура. Говорим за три месеца форсмажорни обстоятелства и се надявам той
да се справи и да не се налага да изпадаме повече в такава ситуация, за да можем да проведем
конкурсите за БНР и БНТ по едно и също време. Благодаря.
Иво Атанасов: Аз разбирам изказването на г-жа Димитрова като предложение да се опитаме
да постигнем още нечие съгласие. Да получим съгласие от обединителна фигура, за която да
гласуваме, тъй като г-н Кошлуков в никакъв случай не е обединителна фигура. Само че сме в
дефицит на време, притиснати сме страшно. Решението за изпълняващ длъжността трябва да
бъде взето днес, тъй като не може да има луфт в управлението на Националната телевизия, и
се питам какво може да се направи. С лека усмивка си спомням, че в парламента сме спирали
часовника, за да се вземе решение на нужната дата, но тук тази процедура не можем да
приложим. Дали обаче не бихме могли между първата и втората точка да вземем почивка и,
ако някой има надежда да постигне още нечие съгласие на фигура, която е готова да се
кандидатира да изпълнява длъжността, да се опитаме да разгледаме още една кандидатура.
Аз не успях да постигна такова съгласие от никого.
София Владимирова: Отново ви напомням, че ние сме изправени пред две седмици на
практика почивни дни, в които има три работни дни, т.е. възможностите не са много предвид
множеството разговори, които самата аз проведох, и за които съм ви информирала. Аз лично
нямам повече надежда, че бих могла да водя други разговори, а и да не остава БНТ в момент,
в който се подписват споразумения и договори, свързани с предизборната кампания и
оперативното й ръководство трябва да се осъществява. В ръцете на Съвета е да вземе
решение, така че да обезпечи работата и спокойствието на БНТ в рамките на предстоящата
предизборна кампания и също така спокойствието на СЕМ, за да подготви двете конкурсни
процедури, които предстоят пред нас. Едната по график, другата в резултат на форсмажорни
обстоятелства. Така че, колеги, предлагам да действаме по следния начин: да гласуваме на
първо място оставката на г-н Каменаров, след което предложението, което имаме в момента.
Колеги, ако сте завършили изказванията си всички, моля, който е „за” да бъде приета
оставката на генералния директор на Българската национална телевизия Константин
Каменаров, нека да гласува.
Решение:
СЕМ реши с 5 ( пет ) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 2, чл. 67, ал. 1, т. 1, във
връзка с чл. 30, ал. 2, т. 1 и чл. 67, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията.
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Прекратява предсрочно мандата на генералния директор на БНТ Константин Каменаров,
считано от 24.04.2019 г., прекратява договора за управление, сключен с него.
София Владимирова: Колеги, има постъпило предложение за избор на Емил Кошлуков за
временно изпълняващ длъжността генерален директор на Българската национална телевизия.
Моля, който е „за”, нека да гласува.
Решение:
СЕМ реши с 3 ( три ) гласа „за”, 1 (един) глас „против” (Иво Атанасов) и 1 (един) глас
„въздържал се” (Ивелина Димитрова): Избира Емил Кошлуков за временно изпълняващ
длъжността генерален директор на БНТ.
Иво Атанасов: Едно изречение за обяснение на отрицателен вот. Преди две години не
подкрепих нито г-н Каменаров, нито г-н Кошлуков. За съжаление за г-н Каменаров се оказах
прав, опасявам се, че ще се окажа прав и за г-н Кошлуков и затова гласувах „против”.
София Владимирова: Добре, г-жо Еленова?
Розита Еленова: Независимо за кого гласуваме, не бих искала да се правят внушения за
когото и да било, имаме законно избран и.д. на обществената телевизия и не бих искала да
участвам във внушения или коментари на личността. Желая кураж на г-н Кушлуков, който
формално покрива изискванията на закона.
Ивелина Димитрова: Моето колебание идваше от недостатъчния опит в точно тази среда, но
така или иначе той получи подкрепа и е легитимно избран за изпълняващ длъжността
генерален директор на Българската национална телевизия. От тук нататък СЕМ е в своите
функции да работи с легитимно избран генерален директор на обществена медия.
София Владимирова: Както и в своя ангажимент да проведе конкурс.
Ивелина Димитрова: Да ще бъде проведен конкурс. Ние имаме ангажименти и към
предизборната кампания. Ще направим и ще задействаме нашата методика и процедура за
специализиран мониторинг по отношение на медийното съдържание, свързано с
предизборната кампания. Огромен ангажимент за СЕМ, но съм сигурна, че органът работи
колегиално, работи добре. Благодарности към администрацията за изключителната бързина в
такъв спешен порядък, която отговаряше на всички наши въпроси, към г-жа Станева също. И
с това ще завърша. Благодаря и за интереса на медиите. Мисля че общественото мнение,
обществените реакции са много важни и лично аз бих искала да бъдем много по-отворени и
много по-комуникативни с външния свят. Каквато и информация, който иска да има по
текущи въпроси, аз съм отворена.
София Владимирова: Благодаря, г-жо Димитрова. Колеги, ще подложа на гласуване и
постъпилото днес искане за оставка на г-н Валери Запрянов. Изпълнени са формалните
изисквания на закона - чл. 61 ал. 1 във връзка с чл. 30 ал.2 и точка 1 от ЗРТ. Моля, който е за
прекратяване на мандата на г-н Валери Запрянов като член на Управителния съвет на
Българската национална телевизия, да гласува.
Розита Еленова: Изказвам голямо съжаление, г-н Запрянов е професионалист и беше
необходим, ще гласувам оставката с огромно съжаление.
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Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 2, във връзка с чл. 61, ал. 1, във
връзка с чл. 30, ал. 2, т. 1 от Закона за радиото и телевизията
Прекратява предсрочно мандата на Валери Запрянов като член на Управителния съвет на
Българската национална телевизия и договора за управление, сключен с него.
София Владимирова: Аз също съжалявам, че Управителният съвет се разделя с г-н
Запрянов.
Колеги, с това първа точка от дневния ред е изчерпана, продължаваме с втора точка –
доклади от специализирана администрация, г-жо Радоева, заповядайте.
ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади от Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“
относно:
а) откриване на процедури по чл. 116 от Закона за радиото и телевизията;
Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2а)
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 13 и чл. 116, ал. 2 от Закона
за радиото и телевизията:
І. Открива процедура за провеждане на конкурс за издаване на индивидуална лицензия за
осъществяване на радиодейност чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/ или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Свищов, област Велико
Търново. Изисква от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно
техническите параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване за
радиопрограма за град Свищов, област Велико Търново включително свободните
радиочестоти, допустими мощности на излъчване, възможни точки на излъчване, както и
друга необходима техническа информация.
ІІ. Открива процедура за провеждане на конкурс за издаване на индивидуална лицензия за
осъществяване на радиодейност чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/ или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Левски, област Плевен.
Изисква от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите
параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване за радиопрограма за град
Левски, област Плевен включително свободните радиочестоти, допустими мощности на
излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация.
ІІІ. Открива процедура за провеждане на конкурс за издаване на индивидуална лицензия за
осъществяване на радиодейност чрез ползване на индивидуално определен ограничен ресурс
за осъществяване на електронни съобщения чрез налични и/ или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Бяла, област Русе.
Изисква от Комисията за регулиране на съобщенията информация относно техническите
параметри, необходими за наземно аналогово радиоразпръскване за радиопрограма за град
Бяла, област Русе, включително свободните радиочестоти, допустими мощности на
излъчване, възможни точки на излъчване, както и друга необходима техническа информация.
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б) заявление от Ай Ти Ен Консулт ЕООД за вписване на нелинейна медийна услуга по чл.
125ж от ЗРТ;
Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2б)
Решение:
СЕМ реши с 5(пет) гласа „за”: на основание чл. 32, ал.1, т.16 и чл. 125ж, ал. 5, във
връзка с чл.125к, ал. 2, т. 4 и ал. 5 от Закона за радиото и телевизията
Вписва в раздел Четвърти на Публичния регистър Ай Ти Ен Консулт ЕООД, ЕИК 205416894
като доставчик на нелинейна медийна услуга:
Идентификационни данни за лицето:
Наименование:
Ай Ти Ен Консулт ЕООД
Седалище и адрес
на управление
гр. София, СО – район Средец, ул. “Христо Белчев” № 2
Управител:
Ивайло Костадинов
Телефон:
Данни за предоставяните нелинейни услуги: Pay-Per-View (Плати, за да гледаш)
с наименование: Maze.
Медийна услуга по заявка:
Основни параметри:
Maze e услуга, предоставяща 24-часов потребителски достъп до
аудиовизуални
произведения
включени
в
каталог
и
предварително определени от Ай Ти Ен Консулт ЕООД. В
рамките на предоставяната услуга, даваща достъп на
потребителите до плейлиста с аудиовизуални произведения и
самопромоционални съобщения подредени по начин и поредност,
предварително определени от Ай Ти Ен Консулт ЕООД.
Териториален обхват:
Национален
Предполагаема дата на стартиране
предоставянето на медийната услуга: от датата на решението.
На Ай Ти Ен Консулт ЕООД да се издаде удостоверение с оглед изрично заявеното желание
на лицето и заплатената от него такса, съгласно чл. 14 от Тарифа за таксите за радио- и
телевизионна дейност.
Ай Ти Ен Консулт ЕООД следва да осигури на страницата си в интернет лесен, директен и
постоянен достъп на потребителите на услугата най-малко до следните актуални данни:
- името на доставчика на медийната услуга, седалище и адрес на управление, адрес на
електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти;
- данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на
електронната му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти.
в) заявления от Радиокомпания Си.Джей ООД и Метрорадио ЕООД за изменение на
разрешения за осъществяване на електронни съобщения, препратени от Комисията за
регулиране на съобщенията.
Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2в)
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- Радиокомпания Си.Джей ООД
Решение:
СЕМ реши с 5( пет ) гласа „за”: чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и телевизията,
във връзка с чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения
Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона
за електронните съобщения, да измени Разрешение № 02308/13.12.2018 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. Обзор, 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 Приложението неразделна част от настоящото
решение.
Изменя Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“.
За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.
- Метрорадио ЕООД:
Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2б)
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и телевизията,
във връзка с чл. 30, т. 12 от Закона за електронните съобщения
Не възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона
за електронните съобщения, да измени Разрешение № 01536/16.07.2009 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. Плевен, издадено на Метрорадио ЕООД.
Изменя букви „а”, „б”, „в”, „е“, „ж“, „з“, „и”, „к” и „л“ от Приложение 1 „Технически
параметри на електронната съобщителна мрежа”, съгласно Приложението неразделна част от
настоящото решение.
Изменя Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“.
За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.
ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад от Дирекция „Обща Администрация“ относно:
а) заявление от Сдружение „Независими автори, музиканти и продуценти“ по Закона за
достъп до обществена информация;
Старши юрисконсулт Нора Косева представи доклада (Приложение 3а)
Иво Атанасов: Тези хора толкова ли незнаят, че този фонд не съществува?
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: Да се уведоми Сдружение „Независими автори, музиканти и
продуценти“, че не може да бъде предоставена исканата обществена информация поради
несъществуването на подобна информация.
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б) Предложение за обявяване на конкурс за длъжността „главен счетоводител“ /1 щ.бр./ в
Дирекция „Обща Администрация“;
И.д. директор ОА Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2б)
Розита Еленова: Едно съображение – може би критерият -„магистратура”, би могъл да бъде
пречка, не в наша полза.
София Владимирова: Прекалено завишена?
Розита Еленова: Да, помислете. Разбира се ще гласувам, както и очаквам пускането на
процедурата за главен секретар.
София Владимирова: Добре, г-жо Станева, моля това да бъде обсъдено. Колеги, ако сте „за”
моля да гласуваме стартирането на конкурс за главен счетоводител.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: Да обяви конкурс за длъжността „главен счетоводител” в
дирекция „Обща администрация”. Обявлението за провеждане на конкурса да бъде
публикувано на 2 май т.г.
в) Проект на Вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Старши юрисконсулт Нора Косева представи доклада (Приложение 3в)
Розита Еленова: Браво, Нора, добре свършена работа.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: Прие проект на Вътрешни правила за контрол и
предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризъм и процедура за
определяне на рисков профил на клиент.
ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Избор на председател на Съвета за електронни медии.
София Владимирова: Колеги, вие имате пред себе си процедурата по избор на председател,
г-жо Станева, заповядайте.
Емилия Станева представи доклад относно Процедура за избиране на председател на СЕМ.
(Приложение 4)
София Владимирова: Благодаря, г-жо Станева. Напомням също така, че мандатът на
избрания председател на Съвета ще започне от 9 май. Колеги, заповядайте.
Бетина Жотева: Тя процедурата е идентична, както и моето предложение е идентично с
миналата година и то е за г-жа София Владимирова.
Иво Атанасов: Аз още преди два месеца съм заявил, че ще гласувам за това предложение.
Бетина Жотева: Точно така, аз помня и това е много хубаво, че имаме хора, които подкрепят
нейната политика, нейната работа с администрацията и контактите й с институциите, които
са много важни. Така че аз нямам забележки и за трети път предлагам нейното име.
София Владимирова: Благодаря ви, г-жо Жотева.
Ивелина Димитрова: Доколкото разбирам нямаме друго предложение, нямаме друга
кандидатура. Аз само ще кажа, че за сравнително краткия период, но не чак толкова кратък
вече откакто съм тук - десет месеца Съветът премина през нелеки периоди. В началото имаше
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едно силно текучество в администрацията по съвсем обективни причини. В същото време се
провеждаха конкурси за честоти, след това ние загубихме една ключова фигура за СЕМ –
главния секретар. В същото време се правеха усилия за това да се подобри финансовото
състояние на СЕМ. Минахме през един много важен избор на директор на специализираната
ни администрация. Мисля че администрацията работи добре, защото това всъщност е найважната функция, която има отношение към качествата на председателя и за мен е важно да
продължи да работи добре, спокойно, независимо и обективно. Това е смисъла на законите,
регламентите за отворена комуникация, напълно свободна за всички съветници и се надявам
това да продължи. Мисля, че в това отношение г-жа Владимирова заслужава да бъде
подкрепена. Това, което ми минава през ума и мога да споделя и има отношение към
председателя е, че Съвета има нужда от един човек на позиция „връзки с обществеността”.
Иска ми се текущата работа, текущата информация сега сме и в динамичен периода. Говоря и
за транспониране на директивата, работна група беше стартирана и с обществените медии да
се обсъдят най-важните въпроси в една стратегия. И по отношение на независимо
финансиране. Струва ми се, че тази информация я има по нашите протоколи на нашите
заседания, но тя сякаш е пръсната между други въпроси, а ние знаем колко е ценно времето.
Примерно за един журналист да изчете всичките протоколи със страшно много други неща,
за да стигне до конкретна информация от силен обществен интерес, която му е нужна и
важна и имам чувството, че понякога тя не стига до медиите, до обществото. Много е важно
СЕМ да подава тази информация. Към момента ние сме една прозрачна открита институция,
всички заседания са публични, както и решенията подлежат на съдебен контрол, което е
много важно, но така надявам се председателят да споделя това предложение, ние сме
говорили и преди. Тук не става въпрос за човек, който да прави пиар на СЕМ, напротив - да
може да подава актуална информация, да отговаря на въпроси по важни текущи оперативни
теми, свързани с нашата работа, участието ни в работни групи, дискусиите и всичко, защото
председателят се опитва, но това просто не е възможно в движение. Това е, което исках да
споделя и аз ще подкрепя кандидатурата на г-жа Владимирова.
София Владимирова: Благодаря, г-жо Димитрова. Г-жо Еленова?
Розита Еленова: Убедена съм, че когато се прави избор при изтичащ мандат е редно първо
да се чуе отчетът на председателя, за да можем да направим своя законен избор. Разбира се
поведението на членовете е различно, ние сме оперативно самостоятелни, някои са взели
своето решение преди години, някои преди месеци. Госпожо председател, Вие сте втора
година на този пост. И миналата година нямаше отчет, сега предстои да приемете трети
мандат и е редно съветниците да получат тази отчетност - плюсовете, минусите,
трудностите, с които сте се срещнали и т.н. В тази посока правя своето изказване, защото
при предстоящ избор, се налага да се прави равносметка. Целта на това анализиране на
управленската дейност през този период е, да се направят правилните изводи, да се отстранят
слабостите и грешките, каквито неминуемо при всяко едно управление има, за да се
продължи успешното функциониране на Съвета за електронни медии като административна
структура. Ще представя моя поглед за дейността на председателя през този двегодишен
период. Времето, в което живеем е динамично във всяка област – социална, административна,
финансова, политическа и то се отразява и на нашия живот тук. Тази
динамика изправя председателя, като административен ръководител пред предизвикателства,
препятствия и много трудни решения каквито, Вие, имахте неминуемо, включително
и днешния ден. Не може да се отрече постигнатото, но не трябва да си затваряме очите пред
нерешените проблеми през този период,както и слабости на управлението.
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Вие знаете, че аз поисках и в крайна сметка не получих искания от мен и крайно необходим и
за вас, а и полезен за взимане на управленски решения, анализ на човешките ресурси. Моето
наблюдение показва, че през този период текучеството на персонала е най-голямо, за мое
огромно съжаление. Кризисните моменти на свободни ключови позиции в администрацията
не бяха малко. Напуснаха дългогодишни опитни служители, както в обща администрация,
така и в специализираната. Изправени бяхме пред инфарктни ситуации и не беше предвиден
отчетът на реалната действителност на пазара на труда. Невисоките възнаграждения, липсата
на подходящи кандидати доведе до назначаване и освобождаване на протоколисти и
деловодители в рамките на ден. Провеждането на конкурсни процедури също не доведе до
осигуряването на персонала. За мен политиката на управление на човешките ресурси не беше
успешна и следва да се предприемат сериозни мерки в това отношение.
По отношение на финансовото управление мога да кажа следното: СЕМ има осигурен
бюджет- приходи, разходи, има приет такъв и в Народното събрание, но не е направен
анализ, както на несъбраните приходи и дейността на администрацията по събирането на
дължимото от некоректни длъжници, така и анализ на текущи разходи. За командировките, за
ремонт на коли, за разходите в регионалните центрове. Аз лично такъв очаквах днес в тази
точка.
Важно беше да сме в рамките на отпуснатия бюджет и че члена на СЕМ ползва полагащия му
се телефон на определена стойност, с решение на председателя, без по никакъв начин да е
ощетен бюджета на СЕМ. Важно беше, при положение, че сме член на ЕПРА, с разрешение
на Съвета, член на СЕМ е бил в повече международни командировки – по думите на друг
член, без доказване на факти. И да стигнем до безпрецедентния случай на поредната среща на
ЕПРА да няма представител на СЕМ - член или експерт. Важното беше да се насочат атаки
срещу член на СЕМ, за да се отклони вниманието от по-важни неща.
Напрежението при провеждане на заседанията не бяха овладени от председателя, а напротив.
Авторитетът на СЕМ като колективен орган е сринат, не само по вина на един член, а по вина
на всички и с активното участие на председателя. Ако това не се осъзнае, ние като
колективен орган ще продължим да губим авторитет и позиция като независим регулатор.
Няма анализ на разходите, а има нужда от изводи - какви са предприетите действия.
Психологическият климат в СЕМ не е от най-добрите, усеща се напрежение, групиране на
лагери, неспазване на субординация, прескачане на нива на управление, липса на обратна
връзка при изпълнение на функциите. Това не допринася за постигане на целите, обратно видимо влияе на нашата работа. Този климат се определя от ръководителя и затова бих
препоръчала преосмисляне на управленския подход за следващия ви мандат. Аз разбира се
искрено вярвам, че вие си спомняте моето изказване миналата година, когато гласувах за вас.
И всичко това, което сега казвам не е насочено, за да не подкрепя новия председател, а да дам
сигнал за промяна, за правилни действия и за успешен мандат. Благодаря ви, колеги, че ме
изслушахте.
София Владимирова: Благодаря, колеги. Няма предвидено от закона задължение
председателят да прави отчет на мандата си, тъй като ние сме колегиален орган и вземаме
заедно решенията си и определяме заедно пътя, по който върви органа. В този смисъл,
смятам че начина по който съм управлявала органа като негов председател за изключително
прозрачен, коректен и почтен към вас. Нямам впечатление администрацията да е отказала на
който и да е от вас поискани от него справки, важни за него решения или необходими
документи, които да подготвят членовете на СЕМ за едно или друго тяхно участие.
Минаваме през трудно време. Ниските заплати в СЕМ са факт, който аз никога не съм крила
и съм поставяла на обсъждане както и пред отговорните за това институции когато сме
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ходили в Министерство на финансите, многократно и в Парламента. За двете години в които
съм председател бюджета на СЕМ беше вдиган два пъти с десет процента. Това не се беше
случвало шест години преди това. Разбирам, че това са малки суми, които не могат да
компенсират шестте години в които заплатите на служителите на Съвета за електронни
медии не са повишавани. Да, текучество има, вероятно и ще има, защото е трудно да се
намерят кадри, а тук работят 90 процента от хората с висше образование и със специфична
компетентност, защото работата в регулатора е специфична работа. Всички ние сме наясно с
това. За щастие последните ни конкурси, които бяха проведени в специализираната
администрация ни дадоха надежда, че ще имаме и по-добри кадри от тези, които вече са се
пенсионирали и са си тръгнали. Разчитам, че тази тенденция ще продължи, но не мога да си
затварям очите за общото състояние на пазара на труда и ние всички го виждаме. В този
смисъл ще продължавам да работя както и до сега бързо и по най-добрия начин да бъдат
заемани свободните бройки, които имаме. Знаете, че служителите на Съвета за електронни
медии са държавни служители и в този смисъл конкурсните процедури също отнемат доста
дълъг период от време. Минахме през трудни моменти. Годината, която предстои също е
трудна. Така че надявам се, че само заедно и с вашата подкрепа, защото това е начинът по
който функционира колегиалният орган можем да продължим да вършим работата за която
сме избрани.
Ивелина Димитрова: Това което се сещам сега е, че за много от трудностите има обективни
причини, всъщност ние сме изправени пред необходимостта от конкурс за главен
счетоводител, защото беше приет в Парламента закон, който ограничаваше хора, упражнили
правото си на пенсия да заемат позиция на държавен служител и нашият главен счетоводител
предпочете да се пенсионира преждевременно и това беше изключително трудна и тежка
ситуация. Нали така, г-жо Владимирова, от днес за утре ние останахме без главен
счетоводител и аз виждах усилията на председателя и на всички нас, да направим нещо в този
момент. Беше важен отчетен период между две години, наистина имахме много трудни
моменти, които за широката общественост те не представляват интерес, но в момента
обсъждаме дейността на председателя. Мисля че по отношение на разходи - приходи ние сме
получавали текущо информация, справки и доклади как се движи събираемостта и по всички
параметри текущо, както е по правилник за дейността на Съвета за електронни медии. На
заседание ние сме получавали тази информация. Гласуваме както е по реда всеки разход,
който е над определена сума и лично аз не мисля, че Съветът е дискредитиран, че той не е във
възможностите си да изпълнява функциите си. Моето мнение е точно обратното и дори в
това, че Съветът има един нов член, който слага своя отпечатък, дава своя поглед, прави
предложения, мисля, че те се чуват. Имаме една добра комуникация и диалог и мисля, че този
Съвет прави всичко възможно, за да работи добре, независимо, обективно, принципно,
пазейки най-вече обществения интерес.
София Владимирова: Разбира се, че грешки са допускани и ще бъдат допускани и занапред,
защото вие знаете, че председателят на Съвета за електронни медии се избира измежду
членовете на Съвета, които се очаква да имат една определена компетентност, която не е
административна, така че вероятно признавам допускала съм грешки и най-вероятно и ще
допускам. Не твърдя, че съм безгрешна и не се боря да бъда безгрешна. Това, което за мен е
важно и с което съм се съобразявала е да си върша работата според компетентността и
съвестта си. Смятам, че до сега с нищо не съм подложила на риск репутацията на Съвета,
вярвам, че съм имала колегиално отношение както към вас като мои колеги, членове на
Съвета, така и към администрацията, с която работя вече доста години, не само като
председател, но и като член на този Съвет. В този смисъл, ако бъда избрана, предварително
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ви казвам, че вероятно грешки ще бъдат допускани, но ще се старая в трудното време през
което минаваме, предстои промяна на Закона за радио и телевизия предвид приетата
директива, да полагам всички усилия както съм ги полагала и до момента работата ни да бъде
прозрачна, чиста, почтена, както вярвам, че трябва да бъде.
Ивелина Димитрова: По отношение на международната дейност само да добавя, че и
съветниците и членовете на администрацията проявиха изключителна активност, особено
през последните години и откакто аз съм тук активно участие, максимално. Въпросът е, че
сме в по-особен период и вероятно международната дейност от страна на членовете на
Съвета ще бъде още повече ограничена, защото ангажиментите тук са много и са важни, но
експерти винаги присъстват и понякога тези събирания са на експертно ниво и в сегашната
среща на ЕПРА също.
Розита Еленова: Изглежда, че вие имате информация от г-жа председателката повече от нас?
Ивелина Димитрова: Не, на база опита и на база моите впечатления говоря. Никаква
информация нямам повече. Само за тези десет месеца през които аз съм тук споделям
личните си впечатления за една изключителна активност и на съветниците и на експертите.
Розита Еленова: Аз очаквам от председателя неговата визия, неговата отчетност. Дали има
някакви проблеми, дали може нещата да са поправят. И друг път съм забелязала, че имате
повече информация от съветниците: например, че международните пътувания ще се
ограничат? Аз такова нещо от председателя не съм чула.
Ивелина Димитрова: Тук не става въпрос за ограничение.
Розита Еленова: Ако вие също се кандидатирате, дайте да мислим дали имаме две
кандидатури.
Ивелина Димитрова: Не, не се кандидатирам, а и нямам достатъчен опит.
София Владимирова: Процедурата е отворена.
Ивелина Димитрова: Не се кандидатирам. Просто казах, че ще бъдем принудени по
обективни причини да ограничим международните участия през следващите месеци. Ясно е,
това са два конкурса - тежки на БНТ, на БНР, фокусиран специализиран мониторинг плюс
текуща работа, транспониране на директивата. Това наистина е огромно натоварване и
просто искам да кажа, че лично за мен това са причините, за да откажа някакво пътуване
навън. Нямам повече информация, просто споделям моите впечатления. Но пък експертите са
на линия за такива важни моменти. Това е, просто ми се стори, че г-жа Владимирова
завърши, съжалявам, ако съм прекъснала някой.
Иво Атанасов: Не бих оспорил на никого правото на различно мнение, дори когато това
мнение отдавна го знаем наизуст. Но искам да припомня два момента: когато Георги Лозанов
подаде оставка като председател, част от нас настояваха той да даде отчет, иначе няма да му
гласуват оставката. Той не даде отчет, тъй като не е задължен за това нито по закон, нито по
силата на нашите вътрешни правила, и в края на краищата го освободихме, без да дава отчет.
Същото важи и за който и да е председател. Второ, само преди половин месец Народното
събрание прие отчета на СЕМ за миналата година, в който е отразена работата на всички нас,
включително и на председателя. Това е един положителен знак на фона на неприети отчети в
едни предишни времена. Смятам, че и оценката на Парламента до голяма степен е мотив да
подкрепя сегашния председател. Благодаря.
София Владимирова: Колеги, има ли още изказвания? Тогава подлагам на гласуване
предложеното от г-жа Жотева. Моля, който е „за” да бъда избрана за трети мандат, да
гласува.
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Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: на основание чл. 31, ал. 1, във връзка с чл. 37, ал. 2 от
Закона за радиото и телевизията и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс
Избира София Владимирова за председател на СЕМ, считано от 9 май т.г. СЕМ допуска
предварително изпълнение на решението си.
София Владимирова: Благодаря ви, колеги, за доверието и за подкрепата. Работата не е
лесна. Мога само да кажа, че наистина полагам големи усилия да вървят нещата както трябва.
Разбира се, че колкото е по-добра атмосферата, толкова по-лесна ще е и нашата работа.
Моите усилия също ще бъдат насочени в тази посока. За мен това е важно. Винаги съм
смятала, че да бъдем в диалог помежду си, да се води разговор, да имаме здравословни
отношения биха допринесли много и за по-добрата работа, която все пак е свързана с една
такава чувствителна зона каквато е медийната регулация. Още повече, че годината, която е
пред нас наистина е изключително тежка за Съвета за електронни медии предвид това, че
следващата година на 20 септември ние трябва да сме транспонирани изцяло с директивата,
която до голяма степен ще измени медийната среда в България. Това може би ще бъде едно
от събитията, които ще окажат най-голямо влияние в последните години върху медийния
сектор.
Ивелина Димитрова: Приключихте ли г-жо Владимирова? Само да добавя, че аз също
уважавам мнението на всеки и съм сигурна, че подбудите на г-жа Еленова са да се подобри
работата и намеренията й са съвсем чисти и добри, както и на всеки един от нас, аз лично съм
го усетила през този период, нов член в динамични времена. Към който и да съм се обърнала,
съм получила съдействие и информация и отговори на въпроси, за което аз благодаря на
всички и се надявам да продължим да работим добре, да си казваме дори и проблемите и
критика да има, когато тя е конструктивна.
София Владимирова: Аз смятам, че ангажимент на всеки един от нас е, не може той да бъде
само на председателя, да пази репутацията на Съвета и да допринася за взаимоотношенията
помежду ни, както и с колегите от администрацията.
ПО ТОЧКА РАЗНИ: Отпуска на ген.директор на БНР за периода от 30.04.2019 г. до 0205.2019 г.
София Владимирова: Колеги, в точка разни имаме поискана от г-н Велев отпуска от
30.04.2019 г. до 02-05.2019 г. Моля, ако сте съгласни да гласуваме отпуската на ген.директор
на БНР.
Решение:
СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: Разрешава на Александър Велев - генерален директор на
БНР, платен отпуск в размер на 3 (три) дни, считано от 30.04.2019 г. до 2.05.2019 г.
включително.
София Владимирова: Закривам заседанието и вероятно ще се видим след празниците.
Пожелавам ви светли християнски празници. Благодаря ви.
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Материали, приложени към Протокол № 16 :
1. Дневен ред;
2. Доклад от Емилия Станева с Изх.№ НД-22 18-00-13/24.04.2019 г.
3. Доклад от Емилия Станева с Изх.№ НД-04 30-07-27/22.04.2019 г.
4. Доклад от Емилия Станева с Изх.№ НД-04 30-07-24/22.04.2019 г.
5. Доклад от Нора Косева с Изх.№ ПД-09 23-00-13/22.04.2019 г.
6. Доклад от Райна Радоева с Изх.№ ЧР-24 30-08-26/22.04.2019 г.
7. Доклад от Нора Косева с Изх.№ РД-09 30-08-27/22.04.2019 г.
8. Заявление от Александър Велев с Вх. № РД-22 17-00-9/23.04.2019 г.

Бетина Жотева

………………..…

Ивелина
Димитрова

………………….

Иво Атанасов

……….………….

Розита Еленова

…………………..

София Владимирова ………………….
Председател на СЕМ
Старши специалист: …………………..
Вера Данаилова
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