
 

1 

 

 

 

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 22.01.2019 г. 

 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Ивелина Димитрова, Иво Атанасов,  София Владимирова – 

председател. 

 

ОТСЪСТВА:  Розита Еленова.  

 

Начало на заседанието 11.00 часа, водено от София Владимирова  –  председател на СЕМ. 

Съставил протокола – Светлана Николова. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
1.  Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» за осъществени 

наблюдения на: 

а) телевизионни програми на ДМУ, отразили събитията във Войводиново 

(продължение);  

б) предаването «Социална мрежа», включено в съдържанието на програма «Канал 3» 

на 11.01. 2019 г.(по предложение на члена на СЕМ - г-жа Р. Еленова); 

в) предаването «Черешката на тортата»,  включено в съдържанието на програмата 

«Нова телевизия», за времето 07-11.01.2019 г. 

г) изказване на Ив. Гарелов в „Шоуто на Слави”, излъчено на 15.01.2019 г. по 

програма БТВ. 

Вносител: Б. Шабански. 

Докладват: З. Гюрова, М. Петкова, Н. Власковска, М. Георгиева.         

2. Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по писмо от БНТ с 

информация за събитията с общонационално и международно значение, които ще бъдат 

отразявани в програмите на доставчика през 2019 г. 

Вносител: Б. Шабански. 

Докладва: Ем. Станева. 

3. Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по: 

а) заявление от «А1 България» ЕАД за регистрация на аудио-визуална услуга («MAX 

Sport4») по реда на чл. 125а, ал. 1 от ЗРТ; 

б) искане от «Тянков груп» ЕООД за заличаване на нелинейни медийни услуги с 

наименование «TIANKOV POP FOLK» и  «TIANKOV ORIENT FOLK», вписани в 

Четвърти раздел по реда на чл. 125ж от ЗРТ;  

в) уведомително писмо от «Ритъм плюс» ЕООД. 

Вносител: Б. Шабански. 

Докладва: Р. Радоева. 
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4. Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» от г-н Данчо Хаджиев, 

управител на «СКАТ» ООД, по Закона за достъп до обществена информация.     

Вносител: Б. Шабански. 

Докладва: Д. Петрова. 

5. Доклади на Дирекция «Обща администрация»: 

а) предложение за услуга, необходима за дейността на СЕМ; 

б) предложения за състав на комисии за провеждане на обявените конкурси за 

длъжностите директор и юрисконсулт в «Специализирана администрация – НЛРПР» и 

старши юрист в Дирекция «Обща администрация». 

Вносители: Б. Шабански, Р. Радоева. 

Докладва: Ива Георгиева. 

 

Разни 

 

Информации: 

 

- Отчет на генералния директор на БНР за командировка в Женева, 05-07.2018 г. 

 

София Владимирова откри заседанието  и предложи, като допълнение към точка Първа от 

дневния ред (подточка „г”), да влезе доклад от ст. инспектор Мариана Георгиева по докладна 

на г-жа Еленова – член на СЕМ, който е и част от регулярния мониторинг на Съвета. В т. 

Информации да бъде обсъдено провеждане на следващото заседание на СЕМ. Г-жа 

Владимирова уведоми съветниците, че г-жа Еленова отсъства по уважителни причини от 

днешното заседание. Подложи на гласуване дневния ред. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Приема дневния ред. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» за 

осъществени наблюдения на: 

а) телевизионни програми на ДМУ, отразили събитията във Войводиново 

(продължение);  

Главен инспектор Зорница Гюрова представи доклада. (Приложение т.1а); 

 

Иво Атанасов: Ще кажа няколко думи. Моите впечатления съвпадат с това, което се 

представи като анализ от експертите. Явно, особено във втория период на наблюдението, 

както и спрямо подобни инциденти в миналото, медиите имат един по-сдържан език, почти 

до минимум е сведен „езикът на омразата”, не се преекспонира темата, и това показва 

известно развитие в положителна посока на тези 8 телевизии, които са наблюдавани от 

нашите експерти. Това ми дава основание да благодаря на експертите, разбира се, и да 

подкрепя доклада. Радвам се, че картината на фона на този мрачен инцидент е положителна.  

Бетина Жотева е съгласна с изводите в доклада и го приема. 

Ивелина Димитрова: Аз също приемам доклада. Виждам, че след анализа за всяка 

телевизия са описани точно изводите – има ли нарушение на ЗРТ, дали има наличие на „език 

на омразата” или пък преекспониране. Така че приемам доклада, като смятам, че той е по-

добър като заключения от предишния, когато събитията бяха в своя пик.  

София Владимирова е съгласна с направените от експертите констатации в доклада и 

намира за позитивна липсата на „език на омразата” в медиите, търсенето на една 

балансирана гледна точка към подобни инциденти и традиционно рискови теми за 
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медийното съдържание. Благодари на експертите за предоставеното сериозно и задълбочено 

наблюдение. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Приема доклада.  Да се изпрати писмо до Държавната 

агенция за закрила на детето, за предоставено за разпространение  съдържание, съдържащо 

данни (образ, имена) за непълнолетно лице, участник в инцидента във Войводино.   

      

б)  предаването «Социална мрежа», включено в съдържанието на програма «Канал 3» 

на 11.01. 2019 г.(по предложение на члена на СЕМ - г-жа Р. Еленова); 

Старши инспектор  Мария Петкова представи доклада. (Приложение т.1б); 

 

София Владимирова предложи, при наличие на нарушения да се върви по реда на надзора. 

Иво Атанасов: По света има невероятни случаи, за които си заслужава да се разкаже, да се 

покаже, но не така насочващо, както в случая - с цена, с място, където може да се отиде, да се 

получи консултация и лечение. Така че има съмнение за скрито търговско съобщение. 

Вярвам, че ще се върви по реда на надзора по-нататък. Искам да отбележа, че тук в доклада е 

споменат любимият ми член 169 от Закона за здравето, който забранява всички форми на 

реклама на неконвенционални методи на лечение. Когато обаче стигнем до хомеопатията, 

ние тук се позоваваме на друг закон, пишем на Министерство на здравеопазването и то ни 

отговаря, че няма реклама. Много е категоричен този текст на Закона за здравето и ми се ще, 

когато има достатъчно данни, да го прилагаме. Благодаря. Приемам доклада.  

Ивелина Димитрова: Всъщност тук важното е да се установи кога се рекламират 

неконвенционални методи и кога всъщност се дава чиста информация за тях или се поставят 

въпроси. Мисля, че тук е тънката граница.  

Иво Атанасов: Тук преценката е наша, пък съдът накрая се произнася. 

Ивелина Димитрова: Дали съдържанието, примерно за алтернативна медицина, 

включително  йога, гладолечение, е реклама на тези методи или е просто информация? Може 

би да се изпрати едно писмо до Министерство на здравеопазването отново за тяхно 

становище. 

Мария Петкова: Говори се за клиника, в която се провежда такова лечение в Сърбия, която 

е абсолютно достъпна и за българите. 

Иво Атанасов:  Съобщава ли се името й? 

Мария Петкова: Не, само се казва - клиниката на Миломир Кандич.  

София Владимирова предложи при наличие на нарушения да се върви по реда на надзора, 

както и да се изпрати запитване до Министерство на здравеопазването. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Приема доклада.  

Да се предприемат действия по реда на надзора при наличие на  нарушение на ЗРТ. 

Да се изпрати писмо до Министерство на здравеопазването за преценка по компетентност 

дали предоставеното за разпространение съдържание, съответства на Закона за здравето и 

свързаните с него подзаконови нормативни актове. 

 

в) предаването «Черешката на тортата»,  включено в съдържанието на програмата 

«Нова телевизия», за времето 07-11.01.2019 г. 

Старши инспектор Николина Влахковска представи доклада. (Приложение т.1в) 

 

Иво Атанасов: Аз не знам в кой век живее екипът на това предаване. След предприетите 

мерки против тютюнопушенето в рамките на Европейския съюз, вече на екран може да се 
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види, че се пуши само в някой стар филм, защото в по-новите няма кадри с това.  Гледали 

сме и чуждестранни телевизии и почти не може да се види пушещ в ефир. Тук това се 

наблюдава, спомням си, че в Биг брадър на воля си пушат и си пият алкохол и какво ли не. 

Все неща, които не действат никак възпитаващо и влизат и в колизия със закона все пак. 

Приемам доклада и нека да изпратим това писмо, с което да предупредим Нова телевизия. 

София Владимирова предложи писмото да бъде по-общо, с оглед на това, че не е само този 

казус, а има вече няколко подобни.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Да се изпрати писмо до доставчика, с което да се 

обърне внимание да е по-прецизен в преценката на съдържанието, което предоставя за 

разпространение и да обозначава предаванията в съответствие с приетите Критерии по чл. 

32, ал. 5 от ЗРТ. 

 

г) изказване на Ив. Гарелов в „Шоуто на Слави”, излъчено на 15.01.2019 г. по 

програма БТВ. 

Старши инспектор Мариана Георгиева представи доклада. (Приложение т.1г) 

 

Иво Атанасов: Иван Гарелов се изтърва и това е ясно. В последствие се извини, с което би 

могло да се приеме случаят за приключен, ако водещият Светослав Иванов не потърси право 

на отговор, а шоуто да му откаже и тогава вече да се обърне към нас, както е по закон. Но на 

мен ми е по-интересна реакцията на Светослав Иванов, макар че тя няма как да е предмет на 

този доклад. От думите му излиза, че да си ром е нещо обидно. И аз се притеснявам, че един 

водещ на популярно предаване може да смята, че е обидно да си ром. Това няма как да не се 

отразява върху неговата работа в негативен смисъл. Но, както казах, това е извън обхвата на 

конкретното наблюдение на този доклад.  

Ивелина Димитрова: Може би той по-скоро държеше да се изясни информацията. В 

смисъл, че това е невярна информация по същество. Приемам всички изводи в доклада. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Приема доклада.  

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по 

писмо от БНТ с информация за събитията с общонационално и международно значение, 

които ще бъдат отразявани в програмите на доставчика през 2019 г. 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение т.2) 

 

София Владимирова подкрепя получената информация. Очакванията й били БНТ да прояви 

по-голяма гъвкавост и предостави списък с по-малък брой събития, но ще използва редовния 

отчет на националната телевизия, за да изкаже това свое съображение. Вярва, че по-стриктно 

трябва да се прилагат правилата към подобни списъци, които все пак касаят ограничението 

за реклама.  

 

СЕМ приема за информация. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклади на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» по: 

а) заявление от «А1 България» ЕАД за регистрация на аудио-визуална услуга («MAX 

Sport4») по реда на чл. 125а, ал. 1 от ЗРТ; 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение т. 3а) 
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Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”:  
 

І. ДА РЕГИСТРИРА като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен 

оператор) „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

II. ДА ВПИШЕ в Първи раздел на Публичния регистър: 

1. Телевизионна програма с: 

Наименование/ търговска марка:   „MAX Sport 4”; 

Способ на разпространение:   чрез кабелни електронни съобщителни и 

спътникови мрежи; 

Териториален обхват:    национален; 

Програмен профил:    специализиран (спортен); 

Продължителност на програмата:   24 часа;  

Начална дата на разпространение:  от датата на регистрацията. 

2. Данни, касаещи оператора: 

Наименование:    „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД; 

Седалище и адрес на управление:            гр. София, СО – район Илинден, ул. Кукуш № 1. 

Органи на управление:   Представляващи - Александър Димитров и  Младен 

Маркоски.   

Управителен съвет – Александър Димитров, 

Симеон Донев, Младен Маркоски.  

Надзорен съвет – Зигфрид Майерхофер, Алехандро 

платер, Бернд Шмутерер. 

Лица, осъществяващи контрол 

върху управлението: „Мобилком Булгариен Бетайлигунгсфервалтунгс 

ГМБХ”, Австрия. 

Вид оператор:      търговски. 

 

ІІI. „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД се задължава да създава телевизионна програма „MAX 

Sport 4” при спазване на общите изисквания на чл.125а, ал. 1 от Закона за радиото и 

телевизията, а именно:  

1. Спазване на принципите по чл. 10 от ЗРТ; 

2. Зачитане на човешкото достойнство; 

3. Осигуряване на определеното съотношение в рамките на годишното програмно време, 

предназначено за европейска продукция, както и за произведения, създадени от независими 

продуценти; 

4. Закрила на децата; 

5. Спазване на авторските и сродните права съгласно действащото законодателство; 

6. Предоставяне на информация на Съвета за електронни медии. 

ІV. „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД следва да заплати, съгласно чл. 9, т.2 от Тарифа за таксите 

за радио- и телевизионна дейност, първоначална такса за извършване на регистрация в 

размер на 2250 лв. (две хиляди двеста и петдесет лева). 

Регистрационната такса се заплаща по банков път или в касата на СЕМ на адрес: град София, 

бул. ”Шипченски проход” № 69 в седемдневен срок от влизане в сила на решението. 

V. На „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД да се ИЗДАДЕ удостоверение за регистрация за 

осъществяване на телевизионна дейност – създаване на програмата по т. IІ. 1, в седемдневен 

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

такса. 
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VІ. „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД 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. 

 

б) искане от «Тянков груп» ЕООД за заличаване на нелинейни медийни услуги с 

наименование «TIANKOV POP FOLK» и  «TIANKOV ORIENT FOLK», вписани в 

Четвърти раздел по реда на чл. 125ж от ЗРТ;  

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение т. 3б) 

 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: ЗАЛИЧАВА вписването в Четвърти раздел на 

Публичния регистър на „Тянков груп” ЕООД, като доставчик на линейни медийни услуги - 

Плати за да гледаш с наименования: „TIANKOV POP FOLK” и „ТIANKOV ORIENT FOLK” в 

раздел Четвърти на Публичния регистър на СЕМ. 

 

в) уведомително писмо от «Ритъм плюс» ЕООД. 

Старши инспектор Райна Радоева представи доклада. (Приложение т. 3в) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Да се отрази в Публичния регистър на СЕМ промяна в 

органите на управление на „Ритъм плюс” ЕООД. 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВРТА: Доклад на Дирекция «Специализирана администрация – НЛРПР» 

от г-н Данчо Хаджиев, управител на «СКАТ» ООД, по Закона за достъп до обществена 

информация.     

Главен юрисконсулт Доротея Петрова представи доклада. (Приложение т.4) 

 

Иво Атанасов: Аз съм съгласен този път да направим отказ, мотивирайки се с това, което 

казва и г-жа Петрова, че вече сме взели решение да му предоставим един по-голям обем 

информация на г-н Хаджиев, от тази, която той иска сега. Същевременно виждаме един риск, 

дано да не съм прав, тъй като тук става дума за един автомобил, който домува или по-точно 

уикендува незнайно къде, да не се получи така, че да има разминаване между докладните 

записки на главния секретар, който на място е проверил наличието на автомобилите през 

почивните дни, и пътната книжка, в която да е вписано нещо друго. Не казвам, че е така, 

само казвам, съдейки по някои случаи, да не се получи такова разминаване. 

Борислав Шабански – главен секретар: Няма такава опасност. 

Иво Атанасов: Добре.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: ОТКАЗВА на Данчо Димитров Хаджиев достъп до 

следната обществена информация: 

Дали в периода 01.11.2018 г. – 31.12.2018 г. има данни в отчетните документи (пътни 

листове, пътни книжки), според които служебни автомобили на СЕМ не са домували в 

почивните (съботните и неделните) дни или в празничните дни (24, 25, 26 декември) на 

полагащото се място – паркинга пред СЕМ на бул. Шипченски проход 69. 
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Ако има такива случаи, да бъде отговорено: 

Кои са автомобилите на СЕМ, които в почивни (съботни и неделни) дни в периода 

01.11.2018 г. – 31.12.2018 г. или в празничните дни (24, 25, 26 декември 2018 г.) не са 

домували на определеното за целта място – паркинга пред СЕМ на бул. Шипченски проход 

69; 

В кои от почивните (съботните и неделните) дни в периода 01.11.2018 г. – 31.12.2018 

г. и/или в празничните дни (24, 25, 26 декември 2018 г.) тези автомобили не са домували на 

определеното място – паркинга пред СЕМ на бул. Шипченски проход 69; 

От кой служител на СЕМ или член на СЕМ са ползвани тези автомобили в 

горепосочените неработни почивни и празнични дни в периода 01.11.2018 г. – 31.12.2018 г.; 

С каква цел и по какъв маршрут са ползвани тези автомобили в горепосочените 

почивни и празнични дни в периода 01.11.2018 г. – 31.12.2018 г.; 

На какъв адрес е отбелязано в отчетните документи, че са местодомували тези 

автомобили в горепосочените почивни и празнични дни в периода 01.11.2018 г. – 31.12.2018 

г. 

Настоящото решение следва се изпрати на Данчо Димитров Хаджиев на адрес: гр. 

София 1574, бул. „Шипченски проход” № 63, сгр. 2, ет. 3, „СКАТ” ООД.  

 

ПО ТОЧКА ПЕТА: Доклади на Дирекция «Обща администрация»: 

а) предложение за услуга, необходима за дейността на СЕМ; 

и.д. директор на Дирекция „Обща администрация” Райна Радоева представи доклада. 

(Приложение т.5) 

 

София Владимирова изказа благодарност на старши специалист Миглена Божилова за 

бързо и коректно свършената работа. Както съветниците знаят, последния път със СТМ 

„Медико” възникнаха основно въпроси, които би следвало да бъдат уредени, затова СЕМ  

потърси други възможности по отношение на трудовата медицина. В случая има 

предложение, което финансово е по-изгодно за Съвета. Ако съветниците са съгласни, 

предложи да се гласува сключване на  договор  със СТМ „Св. Панталеймон”. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа “за”: Да бъде сключен договор със Служба трудова медицита 

„Св. Панталеймон” ЕООД, за комплексно обслужване на СЕМ по трудова медицина, 

съгласно условията в предложената оферта. 

 

б) предложения за състав на комисии за провеждане на обявените конкурси за 

длъжностите директор и юрисконсулт в «Специализирана администрация – НЛРПР» и 

старши юрист в Дирекция «Обща администрация». 

София Владимирова предложи на съветниците да се определи съставът на комисиите за 

обявените конкурси за длъжностите „директор” и „юрисконсулт” в «Специализирана 

администрация – НЛРПР» и „старши юрист” в Дирекция «Обща администрация». Съгласно 

Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, предложи комисия в състав: 

председател - Борислав Шабански – гл. секретар, и членове - Емилия Станева – 

гл.юрисконсулт в СА, Доротея Петрова – гл.юрисконсулт в СА, Райна Радоева – 

и.д.директор ОА, Ива Георгиева – гл.експерт „Човешки ресурси” в ОА. Г-жа Владимирова 

информира членовете за приключилото вчера подаване на документи за длъжността 

„директор” на СА – подалите кандидати са двама – Мария Белчева, която в момента работи в 

СЕМ и Анета Милкова, която е бивш член на УС на БНТ. Тези две кандидатури ще бъдат 

разгледани от определената от Съвета комисия. По отношение на юрисконсултите, където 
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продължава да тече срокът за подаване на документи, до момента за „юрисконсулт” в СА са 

подали 10 кандидати, а за другата позиция - един.  

Иво Атанасов: Малко съм натъжен, че нашите добри юристи не кандидатстват за 

„директор” на СА. Ще си тръгна огорчен от регулатора. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Определя състав на комисии за провеждане на конкурси 

за държавни служители  за длъжностите: „директор” и „юрисконсулт” в дирекция „СА” и 

„старши юрисконсулт” в дирекция „ОА”, както следва: председател - Борислав Шабански – 

гл. секретар, и членове - Емилия Станева – гл.юрисконсулт в СА, Доротея Петрова – 

гл.юрисконсулт в СА, Райна Радоева – и.д.директор ОА, Ива Георгиева – гл.експерт 

„Човешки ресурси” в ОА. 

 

ИНФОРМАЦИИ: 

 

- Отчет на генералния директор на БНР за командировка в Женева, 05-07.2018 г. 

 

СЕМ приема за информация. 

 

- Предложение от г-жа София Владимирова-председател на СЕМ, относно провеждане 

на следващото заседание на СЕМ. 

София Владимирова предложи, следващото редовно заседание на СЕМ да се проведе в 

сряда (30 януари) от 11.00 ч., тъй като във вторник (29.01.2019 г.), съветниците ще вземат 

участие в предстоящата Кръгла маса на тема: „Индустриалното проучване „Пазари на 

платена телевизия, интернет и пакетни телеком услуги в България – 2018” като средство за 

борба със сивия сектор на медийния пазар”, организирана от ТеРаПро, АБРО и „Медия 

Линк” АД . 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Следващото редовно заседание на СЕМ, да се проведе 

на 30 януари (сряда) от 11.00 ч. 

 

 

София Владимирова закри заседанието. 

 

 

 

 
 

Материали, приложени към Протокол № 4  : 

 

1. Дневен ред; 

2. Доклад от З. Гюрова , Изх. № РД-19-30-02-2/18.01.2019 г.; 

3. Доклад от М. Петкова, Изх. № РД-19-30-27-4/18.01.2019 г.; 

4. Доклад от Н. Влахковска, Изх. № НД-05-94-00-18/18.01.2019 г.; 

5. Доклад от М. Георгиева, Изх. № НД-04-30-07-10/21.01.2019 г.; 

6. Доклад от Ем. Станева, Изх. № РД-22-18-00-3/18.01.2019 г.;  

7. Доклад от Р. Радоева, Изх. № НД-04-30-07-9/18.01.2019 г.; 

8. Доклад от Д. Петрова, Изх. № ПД-09-23-00-2/18.01.2019 г.; 

9. Доклад от М. Божилова, Изх. № АСД-09-30-08-9/18.01.2019 г.; 
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10. Доклад от Б. Шабански, Изх. № РД-19-30-03-1/18.01.2019 г. 

11. Доклад от Ал. Велев, Вх. № РД-22-17-00-2/14.01.2019 г. 

 

 

 

 

 

Бетина Жотева 

 

 

………………..… 

 

Ивелина Димитрова 

    

…………………. 

 

 

Иво Атанасов 

 

 

……….…………. 

 

 

Розита Еленова 

 

 

       отсъства 

 

 

 

София Владимирова 

Председател на СЕМ 

   

 

 

………………..… 

 

     

 

 

 

 

 

Старши специалист:   ………………….. 

Светлана Николова 


