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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 

 

№ 31 

 

от редовно заседание, състояло се на 15.09.2020 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева – председател, Галина Георгиева, Ивелина Димитрова, 

Розита Еленова, София Владимирова.  
 

Начало на заседанието 14.00 часа, водено от Бетина Жотева – председател на СЕМ. 
 

Съставил протокола – Даниeла Коюмджиева 
 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Проект на бюджет на Съвета за електронни медии за 2021 г. и актуализирани бюджетни 

прогнози за 2022 г. и 2023 г. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Незабравка Николова 

 

2. Проекти на бюджет на Българската национална телевизия и Българското национално радио 

за 2021 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2022 г. и 2023 г. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Незабравка Николова 

 

3. Доклади от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР относно:  

а) уведомително писмо от Оберон Радио Макс ЕООД за вписани промени в правно-

индивидуализиращите данни за оператора;  

б) заявления от Пайнер Медиа ООД за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-

визуални медийни услуги с наименования Планета HD (Planeta HD) и ТВ Планета;  

в) уведомителни писма от Ес Ти Загора ООД и Ди Енд Джи ЕООД;     

г) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията за изменение на разрешение за 

осъществяване на електронни съобщения, издадени на Фокус-Нунти ООД. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Райна Радоева 

 

Разни 

- Доклад от дирекция Обща администрация относно извънредна инвентаризация на 

дълготрайни и краткотрайни активи на СЕМ. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Мариана Андреева 
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Информации 

Доклади от дирекция Специализирана администрация относно наблюдение на новини и 

актуално-публицистични предавания в радио- и телевизионни програми, предоставени за 

разпространение на 02.09.2020 г. и 10.09.2020 г. 

 

 

Бетина Жотева откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред. Предложи в точка 

Разни да бъде гласуван отпуск на председателя на СЕМ. 

 

Решение: 

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

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Проект на бюджет на Съвета за електронни медии за 2021 г. и 

актуализирани бюджетни прогнози за 2022 г. и 2023 г.   

 

Главен счетоводител Незабравка Николова представи доклада. (Приложение 2) 

 

Ивелина Димитрова: Виждам, че доста подробно са описани аргументите и мотивите за това 

увеличение така, както сме ги обсъждали във времето и имахме повод на няколко пъти да 

представим. Изчерпателно е представено нашето становище и подкрепям проекта.  

Розита Еленова: Не съм гледала в дълбочина на този доклад. Вярвам, че председателят и 

финансистът и финансовият отдел ще са направили най-доброто. За мен от изключителна 

спешност е системата за мониторинг, както и увеличението на заплатите с 15% е 

задължителното, а не препоръчителното или пожелателното. Разбира се, подкрепям. А ако 

председателят бъде проактивен и с персонални контакти концентрира внимание към 

проблемите, ще е добре. 

София Владимирова отбеляза, че бюджетът отразява необходимостта на СЕМ както от 

кадрови, така и от технологични допълнения и промени. Така че той е в съответствие с това, 

което винаги публично сме заявявали и сме се опитвали да ангажираме вниманието на 

институциите, с които работим. Допълни, че ще подкрепи така предложения проект за 

бюджет. 

Галина Георгиева заяви, че Съветът, като специализиран орган, има нужда от своите 

подобрения в технологичен аспект, така че тя подкрепя доклада в неговата му цялост. 

Съветниците често са имали дискусия по структурата на проекта и в това, как да постигнат 

наложителните за администрацията промени. Ще подкрепи  проект за бюджета и доклада към 

него.  

Бетина Жотева обобщи, че също го подкрепя и благодари на г-жа Николова за бързата 

работа, тъй като документът трябваше да се подготви експедитивно. Благодари и на главния 

секретар г-жа Станева и на всички, които са работили по него. Допълни, че СЕМ започва 

неравна битка с МФ.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема проект на бюджет на Съвета за електронни медии за 

2021 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2022 г. и 2023 г. 
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ПО ТОЧКА ВТОРА: Проекти на бюджет на Българската национална телевизия и 

Българското национално радио за 2021 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2022 г. и 

2023 г. 

  

Главен счетоводител Незабравка Николова представи доклад относно проектобюджет на 

Българската национална телевизия за 2021 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2022 г. и 

2023 г. (Приложение 3)  

 

Ивелина Димитрова: Това е болен въпрос с таксите за разпространение. Отдавна е този 

проблем и той стои отворен пред всички, и на този етап няма решение. Иначе, за мен този 

проектобюджет всъщност представя реалните разходи. Това е опит да се направи едно реално 

бюджетиране. Въпросът е, че тази рамка, която трябва да се спази и тези указания на МФ са 

законово изискване, не са спазени. Подкрепям предложението на експертите и съответните 

действията по този проектобюджет.  

Бетина Жотева отбеляза, че нейният коментар е еднакъв и за проектобюджета на БНТ, и на 

БНР. Докато се иска да се изчислява всичко на база час програма до никъде няма да я 

докараме. По-нелепо нещо в закона трудно може да се измисли и докато това не се промени, 

винаги ще имаме проблем. Но тя ще подкрепи и БНТ, и БНР с техните документи и с нашето 

становище. 

София Владимирова заяви, че ще подкрепи решение на формално основание да не бъде 

съгласуван бюджета на БНТ, защото не е в съответствие с изискванията. Освен това законът 

към момента казва, че бюджетът включва и разпространението, т.е. тези средства трябва да са 

предвидени в общия бюджет. Всички са наясно каква е ситуацията, поради което Съветът 

винаги дава допълнителна записка защо са необходими тези средства. Така или иначе, както 

СЕМ, така и БНР се съобразяват с указанието на Министерство на финансите, въпреки, че 

нашите очаквания и нужди също не могат да се впишат в бюджета, който ни се определя. 

Надява се, че тази година Министерство на финансите ще обърнат по-сериозно внимание на 

обществената телевизия, както и на Съвета за електронни медии. Но ще подкрепи 

предложението да не бъде съгласуван така предложения бюджет. 

Бетина Жотева поиска уточнение относно предложението на г-жа Владимирова да не се 

съгласува бюджетът на формално основание.  

Емилия Станева обърна внимание върху проекта на писмо до МФ, в който, следвайки и 

миналогодишния подход, се предлага проектобюджетът на БНТ на формално основание да не 

бъде съгласуван, предвид неизпълнението на указанията на министерството. Независимо от 

това, се подчертава категоричната позиция на СЕМ за адекватно финансиране дейността на 

Българската национална телевизия. В писмото, във връзка с определянето на час програма, се 

припомня и за ЗИД на ЗРТ, който беше изготвен от работна група в изпълнение на § 21 от 

Закона за държавния бюджет от тази година. Законопроектът предвижда методика за 

изчисляване дейностите в изпълнение на обществената мисия, която се приема от 

Министерски съвет и т.н.  

Бетина Жотева отбеляза, че по същия начин са го направили и миналата година. 

  

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за” и 2 (два) гласа „против” (Ивелина Димитрова и София 

Владимирова): Приема проектобюджет на Българската национална телевизия за 2021 г. и 

актуализирани бюджетни прогнози за 2022 г. и 2023 г. 
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Главен счетоводител Незабравка Николова представи доклад относно проектобюджет на 

Българското национално радио за 2021 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2022 г. и 

2023 г. (Приложение 4)  

 

Ивелина Димитрова: Бюджетът е направен според указанията на МФ. Мисля, че коректно са 

описани и разходите, и приходите по перата. Така че, аз ще подкрепя съгласуване на 

проектобюджета. 

София Владимирова отбеляза, че според нея бюджетът е изготвен коректно. Това са 

наблюденията и на главния ни счетоводител, т.е., има всички основания да подкрепи така 

предложения проектобюджет на Българското национално радио. 

Розита Еленова: Това е опасно, което се е случило в последната година на смени в БНР, но 

от кого да се търси отговорност? Г-н Балтаков, предполагам, че не е виновен за тези 2,5 млн., 

които са се натрупали. БНР тръгват по пътя на БНТ с разпространението и с таксите. Ако при 

БНТ са базисни нещата и не са нови, при БНР виждам тази изненада… тези два пункта са 

нови. Иначе приходната стратегия е добра, но това са неща, които трябва да се коментират с 

г-н Балтаков. Не знам защо се бави с отчета. 

Бетина Жотева изрази съгласие, че наистина има такива тревожни тенденции, но заради 

тежката година, заради коронавируса всичко се промени. Предполага, че това може би ще 

спре с времето.   

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Прие проектобюджет на Българското национално радио за 

2021 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2022 г. и 2023 г. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади от дирекция Специализирана администрация – НЛРПР 

относно:  

а) уведомително писмо от Оберон Радио Макс ЕООД за вписани промени в правно-

индивидуализиращите данни за оператора;  

б) заявления от Пайнер Медиа ООД за изменение на регистрацията за доставяне на аудио-

визуални медийни услуги с наименования Планета HD (Planeta HD) и ТВ Планета;  

в) уведомителни писма от Ес Ти Загора ООД и Ди Енд Джи ЕООД;     

г) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията за изменение на разрешение за 

осъществяване на електронни съобщения, издадени на Фокус-Нунти ООД. 
 

а) уведомително писмо от Оберон Радио Макс ЕООД за вписани промени в правно-

индивидуализиращите данни за оператора. 

 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 7) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 9, във връзка с чл. 110, ал. 1 и 

чл. 32, ал. 1, т. 16 във връзка с чл. 125к, ал. 4, т. 1 от Закона за радиото и телевизията,  

І. Изменя общите и специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне на 

радиоуслуга № ЛРР-01 1-077-01, с наименование РАДИО ФМ + / RADIO FM +, за 

територията на градовете: Велико Търново, Варна, Русе, Благоевград, Сливен, Пловдив, 

София,  Стара Загора и Дупница, издадена на Оберон Радио Макс ЕООД, както следва:  
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Наименованието (фирмата) на доставчика се променя от Оберон Радио Макс ЕООД на Фреш 

Радио Груп ЕООД. 

Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-077-01 остават 

непроменени. 

ІІ. Изменя общите и специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне на 

радиоуслуга № ЛРР-01 1-077-03, с наименование РАДИО ФРЕШ / RADIO FRESH, за 

територията на градовете: Шумен, Варна, Кърджали, София, Велико Търново, Русе, Сливен, 

Стара Загора, Добрич, Пловдив, Велинград, Бургас, Самоков, Бяла, Левски, Трявна, Карлово, 

Тетевен и Несебър, издадена на Оберон Радио Макс ЕООД, както следва:  

Наименованието (фирмата) на доставчика се променя от Оберон Радио Макс ЕООД на Фреш 

Радио Груп ЕООД. 

Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-077-03 остават 

непроменени. 

ІІІ. Изменя общите и специалните условия на Индивидуална лицензия за доставяне на 

радиоуслуга № ЛРР-01 1-077-04, с наименование РАДИО МЕЛОДИ/ RADIO MELODY+, за 

територията на град Варна, издадена на Оберон Радио Макс ЕООД, както следва:  

Наименованието (фирмата) на доставчика се променя от Оберон Радио Макс ЕООД на Фреш 

Радио Груп ЕООД. 

Всички останали разпоредби на индивидуална лицензия № ЛРР-01 1-077-04 остават 

непроменени. 

ІV. На основание чл. 5 ал. 2 от ТТРТД ОПРЕДЕЛЯ такса в размер на 150 /сто и петдесет/ лв. 

за всяка една лицензия или общо 450 (четиристотин и петдесет) лв. 

Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ.  

Да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията за извършената промяна.  

 

б) заявления от Пайнер Медиа ООД за изменение на регистрацията за доставяне на 

аудио-визуални медийни услуги с наименования Планета HD (Planeta HD) и ТВ 

Планета. 

 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 8.1) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и т. 16а, във връзка с чл. 

125а, ал. 5 и чл. 125к, ал. 4 от Закона за радиото и телевизията, изменя регистрацията на 

Пайнер Медиа ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга „ПЛАНЕТА HD”, както 

следва: 

Наименование на програмата: от „ПЛАНЕТА HD” се изменя на PLANETA 4K/ „ПЛАНЕТА 

4К”. Определя заплащане на такса в размер на 150 /сто и петдесет/ лв., платима в седемдневен 

срок от влизане в сила на решението, в брой – в касата на СЕМ на адрес гр. София, бул. 

Шипченски проход 69, ет.6, или по банков път. На доставчика да бъде издадено ново 

удостоверение за регистрация след заплащане на определената такса. Длъжностни лица на 

СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 125а, ал. 3, във връзка с чл. 112, ал. 2 от 

ЗРТ, да бъде указано, в 7-дневен срок от уведомяването Пайнер Медиа ООД да конкретизира 

намерението си относно логото на програма ТВ Планета. 
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в) уведомителни писма от Ес Ти Загора ООД и Ди Енд Джи ЕООД 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 8.2) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и т. 16а, във връзка с чл. 

125а, ал. 5 и чл. 125к, ал. 4 от Закона за радиото и телевизията, изменя регистрацията на Ес Ти 

Загора ООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование “ТВ Загора”, 

както следва: 

Правно-организационна форма на дружеството: от Ес Ти Загора ЕООД се променя на Ес Ти 

Загора ООД. Седалище и адрес на управление: от гр. Стара Загора, ул. Кольо Ганчев № 23, ет. 

4, ап. 8 на гр. Стара Загора, ул. Уилям Гладстон № 23, офис 1. 

Определя заплащане на такса в размер на 150 /сто и петдесет/ лв., платима в седемдневен срок 

от влизане в сила на решението, в брой – в касата на СЕМ на адрес гр. София, бул. 

Шипченски проход 69, ет.6, или по банков път. На доставчика да бъде издадено ново 

удостоверение за регистрация след заплащане на определената такса. Длъжностни лица на 

СЕМ да отразят промените в Публичния регистър на СЕМ. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 32, ал. 1, т.16 и 16а, във връзка с чл. 125а, 

ал.5 и чл. 125к, ал.4 от Закона за радиото и телевизията, ИЗМЕНЯ регистрацията на Ди енд 

Джи ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование “Телевизия СТЗ”, 

като седалището и адресът на управление се променя от гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон 

Велики № 112 на гр. Стара Загора, бул. Славянски № 45, ет. 3. Определя заплащане на такса в 

размер на 150 /сто и петдесет/ лв., платима в седемдневен срок от влизане в сила на 

решението, в брой – в касата на СЕМ на адрес гр. София, бул. Шипченски проход 69, ет.6, или 

по банков път. На доставчика да бъде издадено ново удостоверение за регистрация след 

заплащане на определената такса. Длъжностни лица на СЕМ да отразят промените в 

Публичния регистър на СЕМ. 

 

г) писмо от Комисията за регулиране на съобщенията за изменение на разрешение за 

осъществяване на електронни съобщения, издадени на Фокус-Нунти ООД.  

 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение 8.3) 

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, не възразява 

Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона за 

електронните съобщения, да измени разрешение № 02201/04.05.2017 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 град Русе, издадено на Фокус-Нунти ООД, както 

следва:  

1. Изменя се Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна мрежа”. 

2. Изменя се Приложение 2 „Размер, срокове и начини на заплащане на таксите“. 

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  
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ПО ТОЧКА РАЗНИ:  

- Доклад от дирекция Обща администрация относно оценка и брак на дълготрайни и 

краткотрайни активи на СЕМ. 

 

Директор Обща администрация Мариана Андреева представи доклада. (Приложение 9) 

 

Решение: 

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

Приема доклада за дейността на назначената със заповед на председателя на СЕМ комисия, 

която е извършила оценка на дълготрайни и краткотрайни активи на СЕМ. Да се извърши 

бракуване и ликвидация на негодните за употреба активи, съгласно приложен списък. 

 

- Отпуск на председателя на СЕМ г-жа Бетина Жотева за периода 23-25 септември  

 

2020 г. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Г-жа София Владимирова – член на СЕМ, да замества 

председателя на СЕМ г-жа Бетина Жотева по време на платен отпуск от 23 до 25 септември 

2020 г. включително. 

 

 

Информации 

Доклади от дирекция Специализирана администрация относно наблюдение на новини и 

актуално-публицистични предавания в радио- и телевизионни програми, предоставени за 

разпространение на 02.09.2020 г. и 10.09.2020 г. 

И. д. директор Специализирана администрация – НЛРПР Зорница Гюрова представи 

докладите. (Приложения 10 и 11) 

 

Ивелина Димитрова: Виждам, че този път наблюдението е фокусирано, тематично, което 

според мен е коректния подход. Това, което прави впечатление особено за втори септември е 

нагласата и тенденцията при всички доставчици към директни излъчвания. Също така са 

включени и много доставчици в наблюдението спрямо предишния път, и по-малки, което 

отчитам като много позитивно. Самият доклад е с много детайлни описания, което за мен е 

добре и от полза, тъй като се наблюдават много медии, а  съдържанието е концентрирано в 

един ден и това за мен е полезно, тъй като няма как да  изгледам всичко. Забелязах тези 

детайлни описания с конкретни участници, дори с имената на участниците в различните 

предавания. Много изчерпателно е наблюдението и забелязвам тази тенденция във всички 

медии готовността да променят програмните си схеми, да пренаредят програмата с оглед на 

тези събития. Стремеж в пълнота и цялостност максимално да се отрази всичко. Виждам 

преобладаващо преки включвания  - едно към едно живата картина. Силно прави впечатление 

особено при някои журналисти, репортери, че те освен в ролята на отразяващи всъщност 

влязоха и като участници във вихъра на събитията на втори септември. Пострадаха някои от 

тях. Само да припомня, че СЕМ излезе с декларация, в която осъди всякакъв вид агресия и 
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нека още веднъж това да се чуе като отдадем и нужното внимание към тези журналисти, 

които в опита да информират в пълнота, в детайли, всъщност рискуват своята сигурност, но 

го правят. Това, че пострадаха не говори добре за средата като цяло у нас, но именно тази 

публична комуникация и от страна на СЕМ и много други  организации мисля, че е важна и 

надявам се да има ефект от нея. Отчитам като много положително именно преките 

включвания както и извънредните предавания, извънредните емисии. Вижда се стремеж не 

само в обществените медии, които имат задължения за плурализма, представяне на 

различните гледни точки и в търговските медии, особено в големите медии. Стремеж да се 

търси максимално  широко представителство на различните гледни точки и коментари и то не 

само като репортерски преразказ, или на водещи, а с включвания на много мнения на живо от 

протеста в предаванията. Участие на различни представители не само на парламентарните 

сили, а и коментари на журналисти, на хора живеещи в чужбина. Направи ми впечатление 

Българското национално радио на втори септември с  изключително многообразие от гледни 

точки на хора от най-различни сфери, групи, не само институционалната гледна точка, 

политическа, но и на много широко представителство, което смятам за много позитивно. Аз 

ще приема доклада. Това, което ми прави впечатление още за този период извън доклада е 

засилената обществена активност по отношение на оценката за това как медиите и 

журналистите си вършат работата. Смятам, че тази оценка е важна. Разбира се мненията са 

много разнообразни и крайни, много биполярни, което пък говори, че обществото не е 

загубило своята реактивност към това какво се случва в медиите, в медийната среда и участва 

в този разговор с тази преценка и доставчиците на медийни услуги чуват тази оценка. Това е 

изключително предизвикателство и за регулаторния орган и считам, че ние продължаваме да 

следим това събитие, което е изключително важно.  

София Владимирова счита, че е добра новина, че няма нарушение на Закона за радио и 

телевизия. Тя не е и очаквала да има, но  й се струва, че медиите разбират колко е важно 

плътното, пълноценно отразяване на събитията, защото това е гаранция за тяхното бъдеще с 

оглед на доверието на аудиторията и вярва, че си дават сметка, че не само имат отговорността 

да предложат една коректна и професионална гледна точка като журналисти, но и какви биха 

могли да бъдат последиците, ако не спазват най-високите професионални стандарти. Това се 

вижда както при обществените, така и при търговските медии. Г-жа Владимирова ще приеме 

доклада. Смята, че е подробен и доста изчерпателен. 

Бетина Жотева благодари за инициативата. 

Розита Еленова: Поведението на медиите е общо взето уравновесено и уеднаквено. Тези 

доклади са моя инициатива, която аз на миналото заседание помолих да се гласува, което пък 

ми беше отказано под предлог, че няма хора, че няма мониторинг и няма кой да го изработи. 

Докладът можеше да бъде по-добре обобщен, по-професионално, а не в насипен вид. Разбира 

се по този начин виждаме кой какво работи и се радвам, че г-жа Гюрова е включила и новите 

колеги. Липсват ми професионалните изводи в този доклад. Мониторинговите доклади трябва 

да присъстват на всяко едно заседание. Така също нееднократно съм се учудвала, защо тези 

доклади са в информация, а не в основната част на заседанието. Така е редно. По този начин 

се обижда мониторинга и се неглижира водеща му роля в работата на Съвета. Това е 

несериозно отношение към експертите, към професионалистите и към важността на тези 

изводи, които са основни за медийната среда.  

 

СЕМ приема за информация. 

Да се публикува резюме на докладите. 
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Бетина Жотева закри заседанието. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 31:  

1. Дневен ред 

2. Доклад от Н. Николова с изх. № РД-20 04-03-33/ 14.09.2020 г.  

3. Доклад от Н. Николова с изх. № РД-21 18-00-17/ 11.09.2020 г.  

4. Доклад от Н. Николова с изх. № РД-21 17-00-19/ 14.09.2020 г.  

5. Писмо от БНТ с Вх. № РД-21 18-00-17/ 10.09.2020 г.  

6. Писмо от БНР с Вх. № РД-21 17-00-19/ 11.09.2020 г.  

7. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-06 20-00-81/ 14.09.2020 г. 

8. Доклад от Р. Радоева с изх. № ЛРР-15 30-04-23/ 11.09.2020 г. 

9. Доклад от М. Андреева с изх. № АСД-09 30-08-68/ 14.09.2020 г. 

10. Доклад от Р. Дормишкова, Р. Ефтимова, Е. Василева, М. Колева, А. Гешева, Б. Байчева,  

     К. Колев, В. Мънзелов, К. Луканов, В. Георгиев с изх. № НД-04 30-07-42/ 11.09.2020 г. 

11. Доклад от Р. Дормишкова, Р. Ефтимова, Е. Василева, М. Колева, М. Петкова, А. Гешева,    

     И. Илиева, Б. Байчева, К. Колев, В. Мънзелов, В. Георгиев, Щ. Джунджуров с изх. №  

     НД-04 30-07-42/ 14.09.2020 г. 

 

 

 

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

...........................  Ивелина Димитрова 

 

 

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

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

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

 

 

 

София Владимирова    ………….….…. 

 

 

   

 

 

 

Старши специалист: …………………  Старши специалист: ……………. 

Вера Данаилова               Даниела Коюмджиева   

  


