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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 

 

№ 4 

 

от редовно заседание, състояло се на 02.03.2023 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ СЕМ: Соня Момчилова – председател, Галина Георгиева, Габриела 

Наплатанова, Пролет Велкова, Симона Велева 

 

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

Съставил протокола – Николина Джидрова 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Доклад от дирекция Мониторинг и анализи относно фокусирано наблюдение на 

аудио- и аудио-визуални медийни услуги за отразяване нападението над Християн 

Пендиков и честването на 151 г. от рождението на Гоце Делчев в Република Северна 

Македония. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Зорница Гюрова 

 

2. Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и 

международна дейност относно: 

а) конкурсни книжа за обявения с Решение № РД-05-11 от 09.02.2023 г. конкурс за 

издаване на лицензия за радиодейност на територията на гр. Ловеч; 

б) заявление от Керемидчиев, Райкова и сие ООД за удължаване срока на 

Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга „РАДИО 999“; 

в) допълнително представени документи към заявление от Добруджа кабел ЕООД за 

регистрация по чл. 125а от Закона за радиото и телевизията;  

г) искане от Попово – Кабел ООД за заличаване регистрацията за доставяне на аудио-

визуална медийна услуга; 

д) уведомителни писма от 168 часа ЕООД, БТВ Медиа груп ЕАД, Нова Броудкастинг 

груп ЕООД, Радио Веселина ЕАД, Радио Експрес АД, Агенция Атлантик ЕООД, 

Агенция Витоша ЕООД; 

е) заявления от Радио Тангра ЕАД, Фондация Радио Нова Европа, Фреш Радио груп 

ЕООД и Метрорадио ЕООД за изменение на разрешения за осъществяване на 

електронни съобщения, препратени от Комисията за регулиране на съобщенията на 

основание чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения; 

ж) годишен отчет за постъпили заявления по Закона за достъп до обществена 

информация. 
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Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Доротея Петрова 

 

3. Доклад за дейността на комисия, назначена със Заповед № РД-13-6/ 13.02.2023 г. на 

председателя на СЕМ. 

Докладва: Доротея Петрова, председател на комисията 

 

4. Доклад от дирекция Обща администрация относно изпълнението на бюджетните 

средства за 2022 г. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Незабравка Николова 

 

5. Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и 

международна дейност относно административнонаказателни производства, 

образувани с АУАН № НД-01-3, НД-01-4, НД-01-5 от 2023 г. 

Вносител: Доротея Петрова  

Докладват: Красимир Димитров, Владимир Павлов 

 

Разни: 

- Покана за 57 среща на EPRA 

 

Информации: 

- Доклад от Р. Дормишкова – СА ЛРПРМД, относно участие в десето заседание 

на Националния координационен механизъм по правата на човека; 

- Писмо от секретариата на EPRA за избор на изпълнителен съвет; 

- Писмо от МВнР с вх. на СЕМ № РД-20 04-02-5/28.02.2023 г. 

 

Соня Момчилова поздрави колегите си и обяви начало на заседанието. Благодари на 

всички потрудили се, за да бъде осъществен вчерашния Ден на отворени врати на 

Съвета за електронни медии. Освен интересен за проявилите любопитство към 

работата на Съвета, денят е бил от полза и за самите съветници, които са получили 

обратна връзка. Оценява положително, че са се осмелили да допуснат граждани до 

територията на СЕМ, до работната атмосфера и предлага да го превърнат в традиция. 

Разбира заетостта на колегите и колко са големи, изискващи концентрация, 

задълженията им, това я прави още по-признателна и отново благодари за положените 

усилия. Провокирана от срещата със студентите по масови комуникации, 

киберсигурност и комуникационен мениджмънт и по повод данните, изнесени от 

Асоциацията на европейските журналисти през месец ноември 2022 г., ѝ се струва 

важно, уместно и навременно да предложи провеждане на дискусия на тема 

„Автоцензурата в българската журналистика“. Кой, ако не Съветът за електронни 

медии следва да е разтревожен от причините за това българските журналисти да 

работят и да живеят в самоограничение, отбеляза госпожа Момчилова. Призова 

колегите си, ако са съгласни, да гласуват за приемане на тази допълнителна точка към 

дневния ред.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема дневния ред, допълнен с точка 6 (нова): 

Предложение за провеждане на дискусия на тема „Автоцензурата в българската 

журналистика“. 
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Симона Велева поиска реплика във връзка с встъпителните думи на председателя. 

Благодари на цялата администрация и на ръководството за обновената зала и като цяло 

за подобряване на материалната база на Съвета. За доста кратко време напълно е 

обновено едно от условията на работа, което се вижда и на живото включване. Тя 

оценява положените усилия и поднася поздравления. 

Габриела Наплатанова се присъедини към изказаната благодарност за направените 

подобрения. Отбеляза, че и десетките посетители по време на Деня на отворени врати 

са видели условията на работа в СЕМ, с какво се занимава специализираната 

администрация и в тази връзка се солидаризира към идеята да станат традиционни тези 

инициативи. Предложи да бъдат поканени представители от Нов български 

университет и от УНСС, които също биха имали желание да се запознаят с работата на 

Съвета. 

Симона Велева е съгласна с предложението. Счита, че трябва да помислят за формат 

по-прецизно таргетиран, да има определен час, в който да бъдат поканени 

представителите от различни факултети. Намира, че всеки един от журналистическите 

факултети би проявил интерес. 

Соня Момчилова отбеляза, че вчерашният ден е бил логистичен експеримент за 

изследване на интереса. Предложи да продължат по дневния ред с доклада от дирекция 

Мониторинг относно фокусирано наблюдение, проведено по предложение на г-жа 

Габриела Наплатанова за отразяване на нападението над Християн Пендиков.  

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклад от дирекция Мониторинг и анализи относно фокусирано 

наблюдение на аудио- и аудио-визуални медийни услуги за отразяване нападението 

над Християн Пендиков и честването на 151 г. от рождението на Гоце Делчев в 

Република Северна Македония. 

 

Зорница Гюрова - директор на дирекция СА МА, представи доклада. (Приложение 1) 

 

Г-жа Гюрова резюмира резултатите от двете проведени фокусирани тематични 

наблюдения на аудио- и аудио-визуални медийни услуги за отразяване на побоя над 

Християн Пендиков - секретар на българския културен клуб „Цар Борис Трети“ в 

Охрид, Република Северна Македония (РСМ) в периода 20-27 януари 2023 г. и 

честването на 151 годишнина от раждането на Гоце Делчев в периода 4-5 февруари 

2023 година. Мониторингът обхваща 12 програми: 2 радио и 10 телевизионни: БНТ1, 

ХОРИЗОНТ, БТВ, НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ, ДАРИК РАДИО БЪЛГАРИЯ, СКАТ, 

БЪЛГАРИЯ 24, АЛФА ТВ, БСТВ, 7/8 TV, BULGARIA ON AIR, ЕВРОКОМ. 

Инцидентът с побоя над Пендиков се развива в контекста на зачестили нападения 

срещу български културни клубове - палеж в Битоля, както и три поредни атаки срещу 

клуба в Охрид. Наблюдаваните медии отразяват консултациите в МВнР с посланика 

на България в РСМ, което е знак за обтегнати отношения, както и връчването на 

протестна нота на посланичката на Скопие Агнеса - Руси Поповска. За ескалацията на 

напрежението между двете страни, в повечето програми е включено изказване на 

българския служебен министър на външните работи, който определя насилието като 

престъпление от омраза. Представена е и позицията на държавния глава Румен Радев, 

че заявените амбиции за членство на Република Северна Македония в Европейския 

съюз и поетите ангажименти за реформи и утвърждаване на демократичните норми в 

страната, се разминават с реалността, в която живеят македонските българи в 

югозападната ни съседка. Отразени са в медийното съдържание и позициите на редица 

политически партии, включително на лидера на ВМРО и евродепутат Ангел 

Джамбазки, който призовава ЕК да прекрати преговорите с РСМ, защото там не се 

спазват човешките права.  
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Мониторингът отчита, че темите с побоя над Християн Пендиков в Охрид и честването 

в Скопие на годишнина от раждането на Гоце Делчев, се отразяват подробно и в 

развитие, като някои доставчици изпращат специални пратеници в РСМ, за да 

информират от първа ръка за събитията. Във същото време в съдържанието е отразено 

и спирането от страна на северномакедонските власти на няколко журналистически 

екипа на границата (на БТВ и на ЕВРОКОМ). 

Във всяка програма се установяват редица коментари на държавници, политици, 

експерти, наблюдатели, граждани, които недвусмислено осъждат езика на омразата и 

насилието в двустранните отношение между България и РСМ. В края на първия период 

(20-27.01.2023 г.) темата за побоя се преплита с тази за честването на Гоце Делчев и 

очакваните проблеми при преминаване на българо-македонската граница. Съответно, 

при коментиране на втората тема (04-05.02.2023 г.) редица участници в предаванията 

неминуемо засягат и побоя. 

БНР и БНТ успешно изпълняват обществената си функция като предоставят на 

гражданите възможност да се запознаят с официалната позиция на държавата 

(президент, изпълнителна и законодателна власт) по важни въпроси на обществения 

живот (в случая за двустранните отношения между България и РСМ), в съответствие с 

изискванията на чл. 6, ал. 3, т. 8 от ЗРТ. Двата обществени доставчика отразяват и по 

двата случая идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки във 

всяко от новинарските и актуално-публицистичните предавания с политическа 

тематика - представяйки реакциите, коментарите и възгледите по тези два повода 

(побоят над Пендиков и честването на Гоце Делчев) на редица официални лица, 

политически лидери, общественици (съгласно чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗРТ). 

Българската позиция е ясно обяснена в медийното съдържание – извършеният побой е 

нецивилизован акт и следствие на езика на омразата, несъвместим със стремежите на 

РСМ за интегриране в ЕС, престъпление от омраза, чиито извършители трябва да бъдат 

съдени с цялата строгост на закона. 

 

Габриела Наплатанова благодари за изключително изчерпателния доклад на 

дирекция Мониторинг по повод на този скандален случай и нов спад в двустранните 

ни отношения с Република Северна Македония след побоя на македонския българин 

Християн Пендиков. Намира за важно да се види как се отразява този случай в медиите 

и как се пречи на българските медии да си свършат работата в Северна Македония, как 

властите там са спрели достъпа на българи, желаещи да се поклонят на гроба на Гоце 

Делчев. Ясно се виждат и някои позиции от българска страна в опит да се омаловажи 

случилото се, но счита, че българските медии са били на висота, показали са 

дълбочината на проблема. Отличава интервюто, дадено от Християн Пендиков за г-жа 

Ивелина Драгнева от БТВ, в което се обяснява как се чувстват българите в западната 

ни съседка. Поздравява също и за интервюто с министър Буяр Османи, както и Нова 

телевизия за интервюто с изключително опитния дипломат, посланик Ангел Ангелов. 

Език на омразата, за радост, не е установен. Предложи докладът, изготвен от 

мониторинговия отдел, да бъде предоставен на работната група на Външно 

министерство по темата с преговорната рамка с Република Северна Македония по 

отношение на езика на омразата, тъй като СЕМ е включен в тази експертна група 

Пролет Велкова ще приеме доклада с две съображения. Едното е, че наистина е 

положен много труд за този обемист, състоящ се от 88 страници доклад, освен това 

много надлежно описва самата фактическа ситуация по двата наблюдавани казуса. От 

друга страна, пак така надлежно и детайлно описва как медиите са отразили тази 

фактология. Отбелязва, че има някои забележки по повод на този доклад, които 

предпочита да бъдат коментирани в работен порядък с колегите от мониторинга, като 

ще уточни само, че тези забележки са свързани с някои системни, от нейна гледна 
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точка, проблеми, свързани с работата на мониторинга и докладите, които получават 

съветниците. Припомня, че е изразила желание преди време да се направи едно 

изрично усилие да помогнат на колегите за подобрение на работата им. Тогава е 

апелирала към председателката да бъдат организирани вътрешни работни срещи на 

тази тема, което не се е случило. Позволява си отново да апелира за същото. По нейно 

мнение, за да е добре решена една задача, тя трябва да има ясно задание. Няма 

убедеността, че съветниците са дали докрай ясното задание на колегите от 

мониторинга в изискването си по отношение на това как трябва да изглеждат 

докладите, по отношение на това какви цели преследват, какви въпроси трябва да 

поставят, как именно да бъдат систематизирани. Нека това бъде вътрешен разговор. 

Просто напомня, че е важно да се състои и призовава да се осъществи. По отношение 

на медиите и тяхното поведение спрямо тези два казуса, намира че добре са си 

свършили работата онези медии, които по-малко наливат масло в огъня и повече 

съдействат да се погасяват националистическите пожари, които подпалват 

екстремисти и от двете страни - и от Северна Македония и от България. Разбира се, 

побоят над Пендиков е престъпление, недвусмислено, недопустимо, осъдително, 

трябва да получи присъдата и реакцията, която заслужава, но все пак трябва да се прави 

разлика между конфликт между група хора и конфликт между две държави, тоест 

медиите, които не позволиха конфликтът между група хора да бъде изведен и 

интерпретиран като конфликт между две държави, по нейно мнение, спечелиха повече. 

Намира, че това е по-професионалната работа. Важно е, наистина, как се държат 

медиите в подобни ситуации - кого ще поканят, на кои тези ще дадат простор, дали ще 

поощряват по-скоро враждебните настроения или напротив - ще се придържат към 

едно по-конструктивно говорене, което апелира за повече взаимно уважение, за повече 

сътрудничество, защото там е решението, там е перспективата на отношенията ни със 

Северна Македония. 

Симона Велева също благодари за доклада и подкрепя предложението да бъде 

изпратен на работната група на Министерство на външните работи. Намира, че ще им 

бъде полезен и в този смисъл ще намери реално отражение доста сериозният труд, 

вложен в него. Също ѝ прави впечатление, че е изключително изчерпателен. След 

внимателното му изчитане, намира че уводът е наситен и обобщаващ последващото 

изложение, има добре структурирани изводи. За пореден път обръща внимание, че едно 

заключение, след като бъдат представени отделните изводи от мониторинга и 

съответно отделните телевизии като общи тенденции, би със сигурност допринесло за 

качеството на доклада. Изрази намерението си да приеме доклада. 

Соня Момчилова благодари за изказванията. Добави, че за пореден път, прочитайки 

този добросъвестен доклад, се убеждава във високия професионализъм на колегите си. 

В случая няма никакви забележки към професионалното отношение към този 

междудържавен, би го нарекла, проблем, представен обстойно, детайлно, и според нея 

- обективно. Намира, че изключително голяма е ползата от докладите освен за 

публиката, за гражданите, за потребителите на медийни услуги, но и за политиците. 

Този доклад би могла да нарече летопис на дипломатическия рефлекс от българска 

страна. Той дава изключително точна и детайлна картина за отношението и степента 

на етичност на държавата съсед и бъдещ наш европартньор. Не намира, че трябва да се 

навяват на някакви изводи и тежнения колегите от дирекция Мониторинг, иначе 

докладите не биха били толкова обективни и безпристрастни. Подчерта, че е за 

минимална намеса в тяхната работа и в наблюденията им, те работят по изпитан, 

възприет от редица европейски страни модел, проверен през годините. По-малка 

намеса ще свърши повече работа на всички, това е нейното мнение. Благодари още 

веднъж на колегите и предложи докладът да бъде публикуван на страницата на Съвета 
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за електронни медии, намира го за много полезен. Подложи доклада на гласуване. 

Подчерта, че ще се организира среща в работен порядък с дирекция Мониторинг.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5  (пет) гласа „за“: Приема доклада. Докладът да бъде предоставен на 

подгрупата, в която СЕМ участва, към Междуведомствената работна група за 

проследяване изпълнението на протоколите от заседанията на Съвместна 

междуправителствена комисия по Договора за приятелство, добросъседство и 

сътрудничество между България и РСМ.   

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, 

правни режими и международна дейност относно: 

а) конкурсни книжа за обявения с Решение № РД-05-11 от 09.02.2023 г. конкурс за 

издаване на лицензия за радиодейност на територията на гр. Ловеч; 

б) заявление от Керемидчиев, Райкова и сие ООД за удължаване срока на 

Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга „РАДИО 999“; 

в) допълнително представени документи към заявление от Добруджа кабел ЕООД 

за регистрация по чл. 125а от Закона за радиото и телевизията;  

г) искане от Попово – Кабел ООД за заличаване регистрацията за доставяне на 

аудио-визуална медийна услуга; 

д) уведомителни писма от 168 часа ЕООД, БТВ Медиа груп ЕАД, Нова 

Броудкастинг груп ЕООД, Радио Веселина ЕАД, Радио Експрес АД, Агенция 

Атлантик ЕООД, Агенция Витоша ЕООД; 

е) заявления от Радио Тангра ЕАД, Фондация Радио Нова Европа, Фреш Радио 

груп ЕООД и Метрорадио ЕООД за изменение на разрешения за осъществяване 

на електронни съобщения, препратени от Комисията за регулиране на 

съобщенията на основание чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните 

съобщения; 

ж) годишен отчет за постъпили заявления по Закона за достъп до обществена 

информация. 

 

а) конкурсни книжа за обявения с Решение № РД-05-11 от 09.02.2023 г. конкурс за 

издаване на лицензия за радиодейност на територията на гр. Ловеч; 

 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД, представи доклада. 

(Приложение 2) 

Соня Момчилова подложи доклада на гласуване. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: Одобрява конкурсните книжа за открития 

неприсъствен конкурс за издаване на лицензия за осъществяване на радиодейност за 

гр. Ловеч – честота 105.9 MHz. Определя цена на конкурсните книжа в размер на 650 

лв. 

 

б) Заявление от Керемидчиев, Райкова и сие ООД за удължаване срока на 

Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга „РАДИО 999“. 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД, представи доклада. 

(Приложение 3/1) 

Габриела Наплатанова разбира, че срокът е изтекъл отдавна, но експертите на СЕМ 

посочват, че това е единственото местно радио в гр. Ямбол. Предложи по 

целесъобразност да се удължи срока. 
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Пролет Велкова по същите съображения е съгласна с удължаване на срока. Съгласно 

практиката, предложи удължаването на лицензията да бъде с петнайсет години, вместо 

с поисканите от доставчика 20 години. 

Габриела Наплатанова изрази подкрепа на направеното от г-жа Велкова 

предложение. 

Симона Велева разбира аргументите по целесъобразност и ги уважава, но въпреки 

това счита, че срокът по чл. 125, ал. 1 от ЗРТ е преклузивен и в този смисъл се въздържа 

от удължаване.  

Галина Георгиева взима думата, за да отбележи, че може би в кратки срокове ще 

изтекат лицензиите на още доставчици и следва Съветът за електронни медии на това 

заседание да си даде ясна сметка какво ще определи като бъдеща своя позиция. 

Предполага, че колегите са разговаряли и е имало възможност за дебат. Още веднъж 

апелира по целесъобразност да обмислят решението, което Съветът ще вземе.  

Симона Велева взима повод от казаното от г-жа Георгиева и предлага следващата 

година и въобще по отношение на предстоящите лицензии да бъдат изпращани 

навременно уведомителни писма за наближаващия срок, защото наистина ще има 

много лицензии, които следва да бъдат подновени. Нейното предложение е СЕМ да 

бъде проактивен, за да не се стига до такива ситуации. 

Габриела Наплатанова подкрепя предложението на г-жа Велева. 

Пролет Велкова намира предложението на г-жа Велева за разумно и счита, че трябва 

да се изпращат подканящи, подсещащи писма при изтичащи срокове занапред. 

Отбеляза, че това не е изричен ангажимент на СЕМ, законът не го изисква, но е хубаво 

да бъде направено. Доколкото в разглеждания случай писмо не е изпратено, като г-жа 

Велкова изрично подчерта, че това не е пропуск на администрацията, тъй като няма 

такъв ангажимент, но все пак, медията не е подсетена да подаде документи 

своевременно, тя запазва позицията си, а именно: лицензията да бъде удължена с 15 

години. Обърна внимание, че това е единствената местна медия в региона, а също така, 

според доклада, досега не е имала нарушение. По тези причини счита, че би трябвало 

да се направи това изключение. 

Соня Момчилова припомни, че има писмо от доставчика, в което той се извинява за 

пропуснатите срокове и обстойно обяснява причините. Апелира към колегите си да 

проявят разбиране и подложи доклада на гласуване.  

Габриела Наплатанова поиска да се уточни срока за удължаване на лицензията, който 

ще бъде подложен на гласуване.  

Емилия Станева, главен секретар, посочи, че петнадесет години не е законово 

ограничение, но практиката на регулатора, отразена в цитираните в доклада решения 

от последните две години, е да се удължава срокът на лицензиите с петнадесет години. 

В рамките на своята компетентност, воден от съображения за целесъобразност, СЕМ 

може да не удовлетвори заявения от доставчика срок.  

Соня Момчилова, съгласно направеното уточнение, подложи на гласуване срок за 

удължаване на лицензията с петнадесет години. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за“ и 1 (един) глас „въздържал се“ (Симона Велева): 

На основание чл. 32, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 109, ал. 1 и чл. 125 от Закона за радиото 

и телевизията, и чл. 5, т. 4 от Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност, 

изменя Индивидуална лицензия № 1-025-01-01, издадена на Керемидчиев и Райкова и 

сие ООД за доставяне на радиоуслуга с наименование „Радио 999“ на територията на 

гр. Ямбол, честота 95.5 MHz, както следва: 

Срокът на лицензията се удължава с 15 години, считано от 17.03.2023 г. 
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Всички останали разпоредби на Индивидуална лицензия № 1-025-01-01 остават 

непроменени.  

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

Да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията с оглед предприемане на 

съответните действия за удължаване срока на издаденото от нея разрешение за 

осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи за 

наземно аналогово радиоразпръскване № 00111/ 27.03.2008 г. на територията на гр. 

Ямбол в съответствие с чл. 125, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията.  

 

в) допълнително представени документи към заявление от Добруджа кабел ЕООД 

за регистрация по чл. 125а от Закона за радиото и телевизията. 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД, представи доклада. 

(Приложение 3/2) 

 

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. 1 и ал. 5 и чл. 125к от Закона за радиото и телевизията и чл. 9 от Тарифата 

за таксите за радио- и телевизионна дейност: 

1. Да регистрира като доставчик на линейна медийна услуга Добруджа кабел ЕООД; 

2.  Да впише в Първи раздел на Публичния регистър: телевизионна програма с 

наименование/търговска марка Канал 3; способ на разпространение: чрез кабелни 

електронни съобщителни и спътникови мрежи; териториален обхват: национален; 

програмен профил: общ (политематичен); продължителност на програмата: 24 часа; 

начална дата на разпространение: 03.03.2023 г.  

В ПР да се впишат и съответните данни за доставчика. 

3. На Добруджа кабел ЕООД да се издаде удостоверение за регистрация за 

осъществяване на телевизионна дейност -създаване на програмата по т. 2, в 

седемдневен срок от влизане в сила на решението и след заплащане на първоначалната 

регистрационна такса. 

 

г) искане от Попово – Кабел ООД за заличаване регистрацията за доставяне на 

аудио-визуална медийна услуга. 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД, представи доклада.  

(Приложение 3/3) 

 

Решение: 

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

2, т. 1 от Закона за радиото и телевизията, заличава регистрацията за доставяне на 

аудио-визуална медийна услуга на Попово-Кабел ООД. Заличава програма Канал 9, 

със специализиран (обяви, реклами, новини) профил, регионален обхват за област 

Търговище и област Разград, 24-часова продължителност, способ на разпространение 

– чрез кабелни електронни мрежи, от Раздел първи на Публичния регистър, поддържан 

от СЕМ. 

 

д) уведомителни писма от 168 часа ЕООД, БТВ Медиа груп ЕАД, Нова 

Броудкастинг груп ЕООД, Радио Веселина ЕАД, Радио Експрес АД, Агенция 

Атлантик ЕООД, Агенция Витоша ЕООД; 

- уведомително писмо от 168 часа ЕООД; 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД, представи доклада.  

(Приложение 3/4) 
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Пролет Велкова изрази становище, че е нужна яснота, за да се вземе решение. 

Соня Момчилова подкрепи становището на г-жа Велкова.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: Да се изпрати писмо до 168 часа ЕООД за уточняване 

на волята му. 

 

- Уведомително писмо Нова Броудкастинг груп ЕООД;  

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД, представи доклада.  

(Приложение 4/1) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: На основание чл. 32, ал. 1,т. 9 и т. 16а във връзка с чл. 

110, ал. 1,т. 1 и чл. 125а, ал. 5, чл. 32, ал. 1,т. 16 във връзка с чл. 125к, ал. 4, т. 1 от 

Закона за радиото и телевизията, изменя седалището и адреса на управление на 

доставчика Нова Броудкастинг Груп ЕООД в издадените му разрешителни актове за 

доставяне на медийни услуги, както следва: 

1. Изменя общите условия на Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-011-01 за 

доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ, 

като вписва за седалище и адрес на управление: гр. София, СО - район Искър, ул. 

Неделчо Бончев № 10. Всички останали разпоредби на лицензията остават 

непроменени. 

2. Изменя общите условия на Индивидуална лицензия № ЛРР-01-3-011-02 за 

доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование NOVA NEWS, като 

вписва за седалище и адрес на управление: гр. София, СО - район Искър, ул. Неделчо 

Бончев № 10 Всички останали разпоредби на лицензията остават непроменени. 

3. Изменя Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-067-01 за доставяне на аудио-

визуална медийна услуга с наименование НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ, като вписва за 

седалище и адрес на управление: гр. София, СО - район Искър, ул. Неделчо Бончев № 

10. Всички останали реквизити на удостоверението остават непроменени. 

4. Изменя Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-067-02 за доставяне на аудио-

визуална медийна услуга с наименование НОВА СПОРТ, като вписва за седалище и 

адрес на управление: гр. София, СО - район Искър, ул. Неделчо Бончев № 10. Всички 

останали реквизити на удостоверението остават непроменени. 

5. Изменя Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-067-03 за доставяне на аудио-

визуална медийна услуга с наименование ДИЕМА, като вписва за седалище и адрес на 

управление: гр. София, СО - район Искър, ул. Неделчо Бончев № 10. Всички останали 

реквизити на удостоверението остават непроменени. 

6. Изменя Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-067-04 за доставяне на аудио-

визуална медийна услуга с наименование ДИЕМА ФЕМИЛИ, като вписва за седалище 

и адрес на управление гр. София, СО - район Искър, ул. Неделчо Бончев № 10. Всички 

останали реквизити на удостоверението остават непроменени. 

7. Изменя Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-067-06 за доставяне на аудио-

визуална медийна услуга с наименование KINO NOVA, като вписва за седалище и 

адрес на управление: гр. София, СО - район Искър, ул. Неделчо Бончев № 10. Всички 

останали реквизити на удостоверението остават непроменени. 

8. Изменя Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-067-07 за доставяне на аудио-

визуална медийна услуга с наименование ДИЕМА СПОРТ, като вписва за седалище и 

адрес на управление: гр. София, СО - район Искър, ул. Неделчо Бончев № 10. Всички 

останали реквизити на удостоверението остават непроменени. 
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9. Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-067-08 за доставяне на аудио-визуална 

медийна услуга с наименование ДИЕМА СПОРТ 2, като вписва за седалище и адрес на 

управление: гр. София, СО - район Искър, ул. Неделчо Бончев № 10. Всички останали 

реквизити на удостоверението остават непроменени. 

10. Изменя Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-067-09 за доставяне на аудио-

визуална медийна услуга с наименование NOVA NEWS, като вписва за седалище и 

адрес на управление: гр. София, СО - район Искър, ул. Неделчо Бончев № 10. Всички 

останали реквизити на удостоверението остават непроменени. 

11. Изменя Удостоверение за регистрация № ЛРР-02-4-067-10 за доставяне на аудио-

визуална медийна услуга с наименование DIEMA SPORT 3, като вписва за седалище и 

адрес на управление: гр. София, СО - район Искър, ул. Неделчо Бончев № 10. Всички 

останали реквизити на удостоверението остават непроменени. 

 

Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промяната в раздели Първи, Трети и 

Четвърти на Публичния регистър.  

 

- Уведомително писмо, подадено от пълномощник на Агенция Атлантик ЕООД 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД, представи доклада.   

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: На основание чл. 32, ал. 1, т. 9 и т. 16а във връзка с 

чл. 110, ал. 1, т. 1 и чл. 125а, ал. 5, чл. 32, ал. 1, т. 16 във връзка с чл. 125к, ал. 4, т. 1 от 

Закона за радиото и телевизията, изменя седалището и адреса на управление на 

доставчика Агенция Атлантик ЕООД в издадените му разрешителни актове за 

доставяне на медийни услуги, както следва: 

1. Изменя общите условия на Индивидуални лицензии №1-005-01 за доставяне на 

радиоуслуги с наименование РАДИО МЕДЖИК ФМ, като вписва за седалище и адрес 

на управление: гр. София, СО - район Искър, ул. Неделчо Бончев № 10. Всички 

останали разпоредби на Индивидуални лицензии  №1-005-01 остават непроменени. 

2. Изменя Удостоверение за регистрация №ЛРР-02-4-131-01 за доставяне на аудио-

визуална медийна услуга с наименование MAGIC TV, като вписва за седалище и адрес 

на управление: гр. София, СО - район Искър, ул. Неделчо Бончев № 10. Всички 

останали реквизити на удостоверението остават непроменени. 

 

Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промяната в раздели Първи и Трети на 

Публичния регистър. 

 

- Уведомително писмо, подадено от пълномощник на Агенция Витоша ЕООД 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД, представи доклада.   

 

Решение: 

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

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

телевизията, изменя общите условия на Индивидуални лицензии №1-006-01 за 

доставяне на радиоуслуга с наименование РАДИО ВИТОША, издадени на Агенция 

Витоша ЕООД, като вписва за седалище и адрес на управление: гр. София, СО - район 

Искър, ул. Неделчо Бончев № 10. Всички останали разпоредби на Индивидуални 

лицензии  №1-006-01 остават непроменени. Възлага на длъжностни лица от СЕМ да 

впишат промяната в раздел Трети на Публичния регистър. 

 

- Уведомително писмо, подадено от пълномощник на Радио Експрес АД 
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Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД, представи доклада.   

 

Решение: 

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

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

телевизията, изменя общите условия на Индивидуални лицензии за доставяне на 

радиоуслуга №1-007-01 с наименование РАДИО THE VOICE, издадени на Радио 

Експрес АД, като вписва за седалище и адрес на управление: гр. София, СО-район 

Искър, ул. Неделчо Бончев № 10. Всички останали разпоредби на Индивидуални 

лицензии  №1-007-01  остават непроменени. Възлага на длъжностни лица от СЕМ да 

впишат промяната в раздел Трети на Публичния регистър. 

 

- Уведомително писмо, подадено от пълномощник на Радио Веселина ЕАД 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД, представи писмото.   

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: На основание чл. 32, ал. 1, т. 9 и т. 16а във връзка с 

чл. 110, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 125а, ал. 5 и чл. 32, ал. 1, т. 16 във връзка с чл. 125к, 

ал. 4, т. 1 от Закона за радиото и телевизията, изменя седалището и адреса на 

управление на доставчика на Радио Веселина ЕАД в издадените му разрешителни 

актове за доставяне на медийни услуги, както следва: 

1. Изменя общите условия на Индивидуални лицензии №1-008-01 за доставяне на 

радиоуслуга с наименование РАДИО ВЕСЕЛИНА, като вписва за седалище и адрес на 

управление: гр. София, СО - район Искър, ул. Неделчо Бончев № 10. Всички останали 

разпоредби на Индивидуални лицензии  №1-008-01  остават непроменени.  

2 .Изменя общите условия на Индивидуална лицензия №ЛРР-01-3-014-01 за доставяне 

на аудио-визуална медийна услуга с наименование THE VOICE TV, като вписва за 

седалище и адрес на управление: гр. София, СО - район Искър, ул. Неделчо Бончев № 

10. Всички останали разпоредби на Индивидуална лицензия №ЛРР-01-3-014-01  

остават непроменени. 

3. Изменя Удостоверение за регистрация №ЛРР-02-4-076-02 за доставяне на аудио-

визуална медийна услуга с наименование THE VOICE TV, като вписва за седалище и 

адрес на управление: гр. София, СО-район Искър, ул. Неделчо Бончев № 10. Всички 

останали реквизити на удостоверението остават непроменени. 

Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промяната в раздели Първи и Трети на 

Публичния регистър. 

 

- Уведомително писмо, подадено от БТВ Медия груп 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД, представи писмото.   

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: Вписва в раздели Първи, Трети и Четвърти на 

Публичния регистър, поддържан от СЕМ, промяна в състава на  Надзорния съвет на 

дружеството. 

 

е) заявления от Радио Тангра ЕАД, Фондация Радио Нова Европа, Фреш Радио 

груп ЕООД и Метрорадио ЕООД за изменение на разрешения за осъществяване 

на електронни съобщения, препратени от Комисията за регулиране на 

съобщенията на основание чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните 

съобщения; 

 



12 
 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД, представи писмото. 

(Приложение 4/2) 

 

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, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения, не 

възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 00568/17.06.2008 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 гр. София, издадено на Радио 

Тангра ЕАД, както следва: 

1. Изменя Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа“. 

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

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, ал.1, т.13 от Закона за електронните съобщения, не 

възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 00321/26.05.2008 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 гр. София, издадено на 

Фондация Радио Нова Европа, както следва: 

1. Изменя Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа“. 

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

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, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения, не 

възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени разрешения 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 София, издадени на Фреш Радио Груп 

ЕООД, а именно: 

1. В Разрешение № 00576-006/01.12.2016г. се: 

1.1. Изменя Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа“ 

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

2. В Разрешение № 01571-005/01.12.2016 г. се: 

2.1. Изменя Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа“ 

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

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 
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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, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения, не 

възразява Комисията за регулиране на съобщенията, при спазване разпоредбите на 

Закона за електронните съобщения, да измени Разрешение № 00556-006/26.04.2022 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 София, издадено на 

Метрорадио ЕООД, както следва: 

1. Изменя Приложение 1 „Технически параметри на електронната съобщителна 

мрежа“. 

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

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

ж) годишен отчет за постъпили заявления по Закона за достъп до обществена 

информация 

Доротея Петрова - директор дирекция СА ЛРПР МД, представи доклада.  

(Приложение 5) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: Приема годишния отчет на постъпилите заявления по 

Закона за достъп до обществена информация. Отчетът да бъде публикуван на интернет 

страницата на СЕМ в изпълнение на чл. 15а, ал. 2 от Закона за достъп до обществена 

информация. 

 

Симона Велева поиска думата и благодари за доклада. Отчитайки огромния интерес 

към Съвета за електронни медии, използва възможността да отбележи, че той е 

единствения регулаторен орган, който излъчва на живо заседанията си. Обръща 

внимание на уважаемите граждани, че в България има над седем регулаторни органи, 

и се надява и към тяхната работа да проявят не по-малък интерес. Намира, че Съветът 

за електронни медии е може би най-отворената институция и вчерашният Ден на 

отворените врати доказва, че се работи при пълна прозрачност. 

Соня Момчилова подчерта, че интересът на гражданите ги прави само по-уверени и 

спокойни в работата. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад за дейността на комисия, назначена със Заповед № 

РД-13-6/ 13.02.2023 г. на председателя на СЕМ. 

Доротея Петрова - председател на комисията, представи доклада. (Приложение 6). 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“: Председателят на СЕМ да издаде решение за 

определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка с предмет „Организиране 

и осъществяване на невъоръжена денонощна физическа охрана и видеонаблюдение на 

административна сграда в гр. София, бул. „Шипченски проход“ №69 и прилежащия 

към нея терен“. Като изпълнител да бъде посочен и да бъде сключен договор с 

„Д.М.СЕКЮРИТИ ГРУП“ООД. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад от дирекция Обща администрация относно 

изпълнението на бюджетните средства за 2022 г. 

Незабравка Николова – гл. счетоводител, представи доклада. (Приложение 7) 
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Решение: 

СЕМ реши: приема за информация. 

 

Соня Момчилова благодари на всички, проявили интерес да проследят заседанието и 

обяви закритата част.  

 

ПО ТОЧКА ПЕТА: Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни 

режими и международна дейност относно административнонаказателни 

производства, образувани с АУАН № НД-01-3, НД-01-4, НД-01-5 от 2023 г. 

 

- АУАН № НД-01-3 от 2023 г. 

Красимир Димитров - старши юрисконсулт, представи доклада. (Приложение 8) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за“:  

Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно постановление на Нова 

Броудкастинг Груп ЕООД за нарушение на чл. 17, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 

от ЗРТ – разпространение на предаване, което противоречи на добрите нрави. Размерът 

на санкцията да бъде над определения от закона минимум (5 000 лв.) 

 

- АУАН № НД-01-4 от 2023 г. 

Красимир Димитров - старши юрисконсулт, представи доклада. (Приложение 9) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за“, 1 „въздържал се“ (Соня Момчилова): приема, 

че е налице нарушение.  

По отношение размера на имуществената санкция: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за“ и 2 (два) гласа „въздържал се“ (Соня Момчилова, 

Симона Велева): Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление на Нова Броудкастинг Груп ЕООД за нарушение на чл. 17 ал. 2 във 

връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 от Закона за радиото и телевизията – разпространение на 

предаване, което противоречи на добрите нрави. Размерът на санкцията да бъде над 

определения от закона минимум (5 000 лв.) 

 

- АУАН № НД-01-5 от 2023г. 

Красимир Димитров - старши юрисконсулт, представи доклада. (Приложение 10) 

 

Решение:  

СЕМ с 5 (пет) гласа „за“: приема, че е налице нарушение. 

По отношение размера на имуществената санкция: 

СЕМ реши 3 (три) гласа „за“ и 2 (два) гласа „въздържал се“ (Габриела 

Наплатанова, Галина Георгиева): Възлага на председателя на СЕМ да издаде 

наказателно постановление на Нова Броудкастинг Груп ЕООД за нарушение на чл. 17а, 

ал. 1 от Закона за радиото и телевизията във връзка с т. 20 от Критериите по чл. 32, ал. 

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

бр.109/22.12.2020г.) – разпространение на предаване, което е неблагоприятно и/или 

създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или 

социалното развитие на децата, изразяващо се в допускане участието на деца в реклама 

на хазартни игри. Размерът на санкцията да бъде определен към максимума, определен 

от закона (30 000 лв.) 
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ПО ТОЧКА ШЕСТА (допълнителна):  

Предложение от г-жа Соня Момчилова – председател на СЕМ, за провеждане на 

дискусия на тема: „Автоцензурата-проблем на българската журналистика“ 

 

Решение 

СЕМ реши: Да проведе на 21.03.2023 г. дискусия/ кръгла маса на тема 

„Автоцензурата-проблем на българската журналистика“. На следващо заседание да се 

обсъди формата и участниците в събитието. 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ 

 

-  Проучване на нагласите на аудиторията по време на предизборна кампания 

 

Решение 

СЕМ реши: приема Екзакта Рисърч груп ЕООД да проведе интервално изследване за 

нагласите/ предпочитанията на аудиторията по време на предизборна кампания. 

Въпросите да са същите с тези от проучването, реализирано от агенцията през 2022 г. 

 

- Покана за 57 среща на EPRA 

 

Решение 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за“ (Г. Георгиева не присъства на гласуването на 

тази точка): Командирова Соня Момчилова - председател на СЕМ, Габриела 

Наплатанова и Пролет Велкова – членове на СЕМ, за участие в 57-ата среща на EPRA, 

която ще се проведе от 31 май до 02 юни 2023 г. в гр. Осло, Норвегия. Пътните, 

дневните и стопанските разходи за командировката са за сметка на СЕМ. Такса участие 

до три делегати е за сметка на организатора. При възможност за включване на четвърти 

делегат, всички разходи по командировката, включително и такса участие, ще е за 

сметка на СЕМ.   

 

Информации  

- Писмо от МВнР с вх. на СЕМ № РД-20 04-02-5/28.02.2023 г. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за“ (Г. Георгиева не присъства на гласуването на 

тази точка):  Определя г-жа Симона Велева - член на СЕМ, да участва в онлайн среши 

с представители на посолството на САЩ, в които ще се дискутират различни аспекти 

на интернет свободата. Определя г-жа Райна Дормишкова - СА ЛРПРМД, като 

контактно лице от страна на СЕМ. 

 

- Доклад от Р. Дормишкова – СА ЛРПРМД, относно участие в десето заседание 

на Националния координационен механизъм по правата на човека. 

Райна Дормишкова – гл. експерт, представи доклада.(Приложение 13) 

 

Решение: 

СЕМ реши: приема за информация.  

 

Соня Момчилова закри заседанието. 

Материали приложени към Протокол № 4 
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1. Дневен ред. 

2. Доклад от З. Гюрова с изх. № НД-04 30-07-10/27.02.2023г. 

3. Доклад от Д. Петрова, Н. Николова с изх. № ЛРР-15 30-04-6/27.02.2023г. 

4. Доклад от Д. Петрова с изх. № ЛРР-15 30-04-7/27.02.2023г. 

5. Доклад от Д. Петрова с изх. № ЛРР-15 30-04-8/27.02.2023г. 

6. Доклад от Д. Петрова с изх. № ПД-08 30-12-14/27.02.2023г. 

7. Доклад от Д. Петрова с изх. № РД-22 22-00-1/28.02.2023г. 

8. Доклад от Н. Николова с изх.№ БФ-22 30-06-4/28.02.2023г. 

9. Доклад от Кр. Димитров с изх. № ПД-08 30-12-12/24.02.2023г. 

10. Доклад от Кр. Димитров с изх. № ПД-08 30-12-13/24.02.2023г. 

11. Доклад от Вл. Павлов с изх. № ПД-08 30-12-11/24.02.2023г. 

12. Писмо от EPRA с вх. № МД-08 30-11-11/10.02.2023г. 

13. Доклад от Р. Дормишкова с изх.№ МД-06 30-11-20/01.03.2023г. 

14. Писмо от EPRA с вх. № МД-08 30-11-18/28.02.2023г. 

15. Писмо от Министерство на външните работи с вх.№ РД-20 04-02-5/28.02.2023г. 

 

 

Соня Момчилова 

Председател на СЕМ  

 

...........................  Пролет Велкова 

 

 

…………….. 

 

Габриела 

Наплатанова  

    

   ……….….….….  

     

    Симона Велева  

            

            …...………… 

 

 

Галина Георгиева         ………………… 

 

 

  

   

  Старши специалист:       

 …………………   

 Николина Джидрова 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 


