
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 

 

№ 38 

 

от редовно заседание, състояло се на 28.08.2019 г. 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Галина Георгиева, Ивелина Димитрова, София 

Владимирова - председател  

ОТСЪСТВАТ: Розита Еленова 

 

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

СЕМ. 

Съставил протокола – Вера Данаилова. 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

 

1. Доклади на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ относно: 

a)  информация за наличие на свободен честотен ресурс за градовете Свищов, Левски и 

Бяла (обл. Русе); 

б) уведомителни писма от Кракра АД и Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД; 

в) заявления от Фокус-Нунти ООД, Инвестор.БГ АД, Оберон Радио Макс ЕООД, МК 

Студио ЕООД и БНР, препратени от Комисията за регулиране на съобщенията на 

основание чл. 30, т. 12 от ЗЕС и във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 18 на Закона за радиото и 

телевизията. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Емилия Станева 

 

2. Доклад на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ относно наблюдение 

на отразяването в програмите на доставчици на медийни услуги на случая в Негован. 

Вносител: Анета Милкова 

Докладва: Марион Колева 

 

3. Доклад на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР” по 

административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-01-9, АУАН № 

НД-01-13, АУАН № НД-01-25, АУАН № НД-01-26, АУАН № НД-01-27, АУАН № НД-01-

28 и АУАН № НД-01-29, – всички от 2019 г.  

Вносител: Анета Милкова 

Докладва: Доротея Петрова и Емилия Станева 
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4. Доклад на Дирекция „Обща администрация” относно касовото изпълнение на бюджета 

на Съвета за електронни медии към 30.06.2019 г. 

Вносител: Райна Радоева 

Докладва: Незабравка Николова 

 

Разни 

1. Проект на Споразумение между Съвет за електронни медии и Централна избирателна 

комисия, съгласно чл. 57, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 22 от 

Закона за радиото и телевизията. 

2. Доклад от Анета Милкова, директор СА относно методика за наблюдение на 

предизборната кампания. 

3. Доклад на Диляна Кирковска, дирекция СА относно среща на ОССЕ във Варшава; 

 

Информации  

- Писмо от БАККО. 

- Писмо от Емил Кошлуков – генерален директор на БНТ за отпуск в периода 22-

23.08.2019 г. 

- Писмо от Светослав Костов – генерален директор на БНР за командировка в Хелзинки, 

в периода 9-12.09.2019 г. 

  

 

 

София Владимирова откри заседанието и подложи на обсъждане дневния ред. Предложи 

в точка Разни да се гласува отпуск на председателя на СЕМ.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: прие Дневният ред с направеното допълнение. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ 

относно: 

a) информация за наличие на свободен честотен ресурс за градовете Свищов, Левски и 

Бяла (обл. Русе); 

б) уведомителни писма от Кракра АД и Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД; 

в) заявления от Фокус-Нунти ООД, Инвестор.БГ АД, Оберон Радио Макс ЕООД, МК 

Студио ЕООД и БНР, препратени от Комисията за регулиране на съобщенията на 

основание чл. 30, т. 12 от ЗЕС и във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 18 на Закона за радиото и 

телевизията. 

 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение 1а) 

а) информация за наличие на свободен честотен ресурс за градовете Свищов, Левски и 

Бяла (обл. Русе) 

 

София Владимирова припомни на колегите си, че след среща с КРС в началото на 

годината, Съветът е поел ангажимент и по своя инициатива стартира поетапното откриване 

на процедура по чл.116 от ЗРТ за населени места, в които оперират лица по § 9а от ПЗР на 

ЗРТ и предложи съветниците да гласуват предложените проекти за решение.  
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Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на 

радиодейност – създаване на програма със специализиран профил – за аудитория до 30 

години, разпространявана чрез използване на налични и/или нови електронни 

съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Бяла, за честотно 

назначение 95.2 MHz с технически параметри, посочени в приложение. 

Датата, мястото и часът на провеждане на конкурса са: 4 декември 2019 г. (сряда), гр. 

София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, от 10.30 часа.  

СЕМ приема заявления за участие от 4 до 5 ноември 2019 г., включително, на адрес - гр. 

София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, деловодство, от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до 

16.30 ч. 

Конкурсните книжа се закупуват от 7 до 8 октомври 2019 г., включително, на адрес - гр. 

София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, ст. 606б (каса), от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30 

до 16.30 ч. 

Решението подлежи на обнародване в Държавен вестник. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на 

радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за 

аудитория 20 – 45 години, разпространявана чрез използване на налични и/или нови 

електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Свищов, 

за честотно назначение 94.7 MHz с технически параметри, посочени в приложение. 

Датата, мястото и часът на провеждане на конкурса са: 4 декември 2019 г. (сряда), гр. 

София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, от 10.30 часа. 

СЕМ приема заявления за участие от 4 до 5 ноември 2019 г., включително, на адрес - гр. 

София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, деловодство, от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до 

16.30 ч. 

Конкурсните книжа се закупуват от 7 до 8 октомври 2019 г., включително, на адрес - гр. 

София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, ст. 606б (каса), от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30 

до 16.30 ч. 

Решението подлежи на обнародване в Държавен вестник. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на 

радиодейност – създаване на програма с общ (политематичен) профил, разпространявана 

чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно 

аналогово радиоразпръскване за град Свищов, за честотно назначение 100.0 MHz с 

технически параметри, посочени в приложение. 

Датата, мястото и часът на провеждане на конкурса са: 4 декември 2019 г. (сряда), гр. 

София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, от 10.30 часа. 

СЕМ приема заявления за участие от 4 до 5 ноември 2019 г., включително, на адрес - гр. 

София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, деловодство, от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до 

16.30 ч. 

Конкурсните книжа се закупуват от 7 до 8 октомври 2019 г., включително, на адрес - гр. 

София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, ст. 606б (каса), от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30 

до 16.30 ч. 

Решението подлежи на обнародване в Държавен вестник. 



4 
 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на 

радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за 

аудитория до 30 години, разпространявана чрез използване на налични и/или нови 

електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Левски, 

за честотно назначение 92.7 MHz с технически параметри, посочени в приложение. 

Датата, мястото и часът на провеждане на конкурса са: 4 декември 2019 г. (сряда), гр. 

София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, от 10.30 часа. 

СЕМ приема заявления за участие от 4 до 5 ноември 2019 г., включително, на адрес - гр. 

София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, деловодство, от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до 

16.30 ч. 

Конкурсните книжа се закупуват от 7 до 8 октомври 2019 г., включително, на адрес - гр. 

София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, ст. 606б (каса), от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30 

до 16.30 ч. 

Решението подлежи на обнародване в Държавен вестник. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на 

радиодейност – създаване на програма със специализиран профил, предназначена за 

аудитория над 35 години, разпространявана чрез използване на налични и/или нови 

електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за град Левски, 

за честотно назначение 93.5 MHz с технически параметри, посочени в приложение. 

Датата, мястото и часът на провеждане на конкурса са: 4 декември 2019 г. (сряда), гр. 

София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, от 10.30 часа. 

СЕМ приема заявления за участие от 4 до 5 ноември 2019 г., включително, на адрес - гр. 

София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, деловодство, от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до 

16.30 ч. 

Конкурсните книжа се закупуват от 7 до 8 октомври 2019 г., включително, на адрес - гр. 

София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, ст. 606б (каса), от 09.00 до 12.30 ч. и от 13.30 

до 16.30 ч. 

Решението подлежи на обнародване в Държавен вестник. 

 

 

б) уведомителни писма от Кракра АД и Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД; 

 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. ( Приложение 1б) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Изменя продължителността на доставяната от Кракра АД 

програма СТРУМА от 24 часа на 12 часа. Промяната да бъде отразена в Първи раздел на ПР. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Вписва в Първи раздел на Публичния регистър промяна в 

органите на управление на Фокс Нетуъркс Груп България ЕООД.   
 

в) заявления от Фокус-Нунти ООД, Инвестор.БГ АД, Оберон Радио Макс ЕООД, МК 

Студио ЕООД и БНР, препратени от Комисията за регулиране на съобщенията на 
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основание чл. 30, т. 12 от ЗЕС и във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 18 на Закона за радиото и 

телевизията. 

 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. ( Приложение 1в) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Не възразява Комисията за регулиране на 

съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона за електронните съобщения, да измени 

Разрешение № 00087/19.03.2008 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. Шумен, издадено на Фокус-Нунти ООД, а именно:  

1. Изменя букви „е“, „ж”, „з”, „и“ и „к“ от Приложение 1 „Технически параметри на 

електронната съобщителна мрежа”, съгласно Приложението неразделна част от 

настоящото решение. 

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 4 (четири) гласа „за”: Не възразява Комисията за регулиране на 

съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона за електронните съобщения, да измени 

Разрешение № 00138-009/01.12.2016 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. Шумен, издадено на Оберон Радио Макс ЕООД, а именно:  

1. Изменя букви „ж“, „з”, „и“ и „к“ от Приложение 1 „Технически параметри на 

електронната съобщителна мрежа”, съгласно Приложението неразделна част от настоящото 

решение. 

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 4 (четири) гласа „за”: Не възразява Комисията за регулиране на 

съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона за електронните съобщения, да измени: 

1.1. Разрешение № 00147-008/16.12.2016 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. Шумен, издадено на Инвестор.БГ АД, а именно:  

1. Изменя букви „ж“, „и“ и „к“ от Приложение 1 „Технически параметри на електронната 

съобщителна мрежа”, съгласно Приложението неразделна част от настоящото решение. 

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

1.2. Разрешение № 00513-007/16.12.2016 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. Благоевград, издадено на Инвестор.БГ АД, а именно:  
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1. Изменя букви з“, „и“ и „к“от Приложение 1 „Технически параметри на електронната 

съобщителна мрежа”, съгласно Приложението неразделна част от настоящото решение. 

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 4 (четири) гласа „за”: Не възразява Комисията за регулиране на 

съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона за електронните съобщения, да измени 

Разрешение № 00554-008/15.06.2017 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 гр. Шумен, издадено на МК Студио ЕООД, а именно:  

1. Изменя букви „е“, „з”, „и“ и „к“ от Приложение 1 „Технически параметри на 

електронната съобщителна мрежа”, съгласно Приложението неразделна част от 

настоящото решение. 

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 4 (четири) гласа „за”: Не възразява Комисията за регулиране на 

съобщенията, при спазване разпоредбите на Закона за електронните съобщения, да измени 

Разрешение № 00761/21.07.2008 г. за ползване на индивидуално определен ограничен 

ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез 

електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово радиоразпръскване на територията 

на Република България, издадено на Българското национално радио, а именно:  

1. В Таблица 1 „Технически параметри на електронните съобщителни мрежи от обхвата на 

ултракъси вълни – честотна лента 87.5 - 108.0 МHz” от Приложение 1 „Технически 

параметри на електронните съобщителни мрежи” се изменят редове № 82 и № 134. 

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

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР“ 

относно наблюдение на отразяването в програмите на доставчици на медийни услуги на 

случая в Негован. 

 

Старши инспектор Марион Колева представи доклада. (Приложение 2) 

 

София Владимирова даде думата на съветниците за изказвания и за мнения.  

Ивелина Димитрова приема доклада и констатацията, че не са установени нарушения по 

Закона за радиото и телевизията. Все пак не е установена самоличността на жертвите и 

явно този случай не е приключен. 

София Владимирова подложи на гласуване доклада от наблюдението. 
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Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Приема доклада за наблюдение на отразяването в 

програмите на доставчици на медийни услуги на случая в Негован. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР” по 

административнонаказателни производства, образувани с АУАН № НД-01-9, АУАН № 

НД-01-13, АУАН № НД-01-25, АУАН № НД-01-26, АУАН № НД-01-27,  АУАН № НД-01-

28  и АУАН № НД-01-29 – всички от 2019 г.  
 

Главен юрисконсулт Емилия Станева представи доклада. (Приложение 3) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Прекратява производството образувано с АУАН № 

НД-01-9/2019 г., съставен на Вирджиния – Ер-Ен ЕООД. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Относно АУАН № НД-01-13/2019 г., възлага на 

председателя на СЕМ да издаде наказателно постановление на Нова Броудкастинг Груп АД 

(сега ЕООД) за нарушение на чл. 75, ал.1, изречение второ от ЗРТ. Размерът на санкцията е 

определен в условията на повторност. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Относно АУАН № НД-01-25/2019 г., възлага на 

председателя на СЕМ да издаде наказателно постановление на Инвестор.БГ АД за 

нарушение на чл. 12, ал. 1 от ЗРТ. Размерът на санкцията е определен към минимума. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Относно АУАН № НД-01-26/2019 г., възлага на 

председателя на СЕМ да издаде наказателно постановление на Би Ейч Ти ООД за 

нарушение на чл. 12, ал.1 от ЗРТ. Размерът на санкцията е определен към минимума. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Относно АУАН № НД-01-27/2019 г., възлага на 

председателя на СЕМ да издаде наказателно постановление на БНТ за нарушение на чл. 17, 

ал. 2 от ЗРТ. Размерът на санкцията е определен към минимума. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Относно АУАН № НД-01-28/2019 г., възлага на 

председателя на СЕМ да издаде наказателно постановление на „Дарик радио” АД за 

нарушение на чл. 17, ал.2 от ЗРТ. Размерът на санкцията е определен към минимума. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Относно АУАН № НД-01-29/2019 г., възлага на 

председателя на СЕМ да издаде наказателно постановление на БНР за нарушение на чл. 17, 

ал.2 от ЗРТ. Размерът на санкцията е определен към минимума. 
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ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклад на Дирекция „Обща администрация” относно касовото 

изпълнение на бюджета на Съвета за електронни медии към 30.06.2019 г. 

 

И.д. главен счетоводител Незабравка Николова представи доклада. ( Приложение 4) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Приема доклада относно касовото изпълнение на 

бюджета на Съвета за електронни медии към 30.06.2019 г. 

 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ:  

1. Проект на Споразумение между Съвет за електронни медии и Централна избирателна 

комисия, съгласно чл. 57, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 22 от 

Закона за радиото и телевизията. 

2. Доклад от Анета Милкова, директор СА относно методика за наблюдение на 

предизборната кампания. 

3. Доклад на Диляна Кирковска, дирекция СА относно среща на ОССЕ във Варшава; 

 

 

1. Проект на Споразумение между Съвет за електронни медии и Централна избирателна 

комисия, съгласно чл. 57, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 22 от 

Закона за радиото и телевизията. 

 

София Владимирова припомни, че се е състояла среща в ЦИК, на която СЕМ е поел 

ангажимент да подготви проект на Споразумение между Съвета за електронни медии и 

Централната избирателна комисия, съгласно чл. 57, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс и във 

връзка с чл. 32, ал. 1, т. 22 от Закона за радиото и телевизията. Тъй като членовете на 

Съвета са запознати с него, тя предложи да бъде приет и да се изпрати в ЦИК, за да се 

организира подписването му и по-нататъшното сътрудничество между СЕМ и ЦИК.  

Ивелина Димитрова приема проекта за Споразумение, тъй като той в голямата си част е 

сходен с този от предишните избори, с изключение доставчиците от друг вид с повече 

регионално покритие.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Прима проект на Споразумение между Съвет за 

електронни медии и Централна избирателна комисия.  

Проектът да се изпрати на ЦИК за съгласуване. 

 

2.Доклад от Анета Милкова, директор СА относно методика за наблюдение на 

предизборната кампания. (Приложение 6) 

 

София Владимирова отбеляза, че съветниците са запознати с текста относно методиката 

за наблюдение на предизборната кампания и даде думата за въпроси и коментари. 

Директор Специализирана администрация Анета Милкова уточни, че методиката 

повтаря тази за наблюдение на предишните избори за представители на европейски 

парламент. Променени са някои от програмите, като са включени програми с регионален 

обхват. Обръща внимание, че срокът за изготвяне на доклад относно наблюдението е 
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удължен до четири седмици след датата на изборите. Отбеляза и, че доставчиците на 

медийни услуги ще бъдат проверявани за спазването на чл. 198 от Изборния кодекс. 

София Владимирова уточни, че в хода на кампанията, при необходимост, ще бъдат 

наблюдавани и други програми, извън тези посочени в споразумението. 

Ивелина Димитрова, във връзка с времевия период, обърна внимание, че ако се наложи 

наблюдението ще обхване и други часови пояси.  

София Владимирова подложи проекта на гласуване. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Прие доклад относно методика за наблюдение на 

предизборната кампания. 

 

3. Доклад на Диляна Кирковска, дирекция СА относно среща на ОССЕ във Варшава. 

 

Главен експерт Диляна Кирковска представи доклада. ( Приложение 7) 

 

София Владимирова намира, че в предложения проект на писмо трябва да се включи 

информация и за специализирания мониторинг на изборите за представители на 

Европейски парламент.  

Ивелина Димитрова изрази съгласие с допълнение в този смисъл. 

Бетина Жотева приема доклада. Предлага в проекта на писмо до Министерството на 

външните работи да отпадне цитирането на конкретни имена, за да добие то по- 

институционален вид. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Прие доклада по принцип. Проектът на писмо до 

МВнР да бъде редактиран, съгласно предложенията на членовете на СЕМ и да бъде 

изпратен на електронните им пощи за съгласуване.   

 

4. Отпуск на председателя на СЕМ 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Във връзка с ползване на 3 (три) работни дни платен 

годишен отпуск от председателя на СЕМ, Бетина Жотева  – член на СЕМ, да замества 

София Владимирова – председател на СЕМ, за времето 09-11 септември 2019 г. вкл. 

 

 

Информации 

 

Писмо от БАККО. 

 

СЕМ прие за информация  

 

Писмо от Емил Кошлуков- генерален директор на БНТ за отпуск в периода 22-23.08.2019 г. 

СЕМ прие за информация  
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Писмо от Светослав Костов – генерален директор на БНР за командировка в Хелзинки, в 

периода 9-12.09.2019 г. 

СЕМ прие за информация  

 

  

София Владимирова закри заседанието поради изчерпване на дневния ред  

 

Материали, приложени към Протокол № 38:  

 

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от Е. Станева с Изх. № НД-04 30-07-52 от 26.08.2019 г.  

3. Доклад от М.Колева с Изх. № НД-04 30-07-53 от 26.08.2019 г. 

4. Доклад от Д.Петрова с Изх. № НД-06 21-00-27 от 26.08.2019 г. 

5. Доклад от Д.Петрова с Изх. № НД-02 19-00-8 от 26.08.2019 г. 

6. Доклад от Д.Петрова с Изх. № НД-02 19-00-49 от 26.08.2019 г. 

7. Доклад от Д.Петрова с Изх. № НД-02 19-00-52 от 26.08.2019 г. 

8. Доклад от Д.Петрова с Изх. № НД-02 18-00-22 от 26.08.2019 г. 

9. Доклад от Д.Петрова с Изх. № НД-02 20-00-29 от 26.08.2019 г. 

10. Доклад от Д.Петрова с Изх. № НД-02 17-00-18 от 26.08.2019 г. 

11. Доклад от Н.Николова с Изх. № БФ-22 30-06-88 от 26.08.2019 г. 

12. Споразумение с Изх. № РД-21 31-00-50 от 26.08.2019 г. 

13. Доклад от А.Милкова с Изх. № РД-21 31-00-50 от 26.08.2019 г. 

14. Доклад от Д.Кирковска с Изх. № РД-21 04-02-8 от 27.08.2019 г. 

15. Писмо от Министерство на външните работи с Вх. № РД-21 04-02-8 от 12.08.2019 г.  

16. Писмо от БАККО с Вх. № РД-21 04-04-3 от 13.08.2019 г. 

17. Писмо от БНТ с Вх. № РД-22 18-00-26 от 21.08.2019 г. 

18. Писмо от БНР с Вх. № РД-22 17-00-20 от 23.08.2019 г. 

 

 

 

Бетина Жотева  ………………..…  Ивелина  

Димитрова  

 

 

…………………. 

Галина Георгиева  ……….………….  Розита Еленова  отсъства 

 

 

София Владимирова  - …………………. 

 

Председател на СЕМ  

 

 

 

Старши специалист: …………………..  

Вера Данаилова   


