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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 

 

№ 13 

 

от редовно заседание, състояло се на 27.03.2020 г. 

  

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Галина Георгиева, Ивелина Димитрова, Розита Еленова, 

София Владимирова – председател.  
 

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

Съставил протокола – Даниела Коюмджиева. 

 
 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 
 

1. Отчет на Съвета за електронни медии за периода 01.01– 31.12.2019 г. 

Вносител: София Владимирова, председател на СЕМ 

 

2. Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно: 

а) наблюдение за спазване на чл. 6, ал. 3, т. 6 от Закона за радиото и телевизията в програма 

Хоризонт на Българското национално радио и в програма БНТ1 на Българската национална 

телевизия;  

б) наблюдение за спазване параметрите на индивидуални лицензии за доставяне на 

радиоуслуги с местен териториален обхват: № ЛРР-01-1-074-01-01 (гр. Попово, честота 89.5 

MHz), № ЛРР-01-1-045-01-01 (гр. Айтос, честота 91.6 MHz), № ЛРР-01-1-070-01-01 (гр. 

Казанлък, честота 89.3 MHz), № 1-035-01-01 (гр. Габрово, честота 101.7 MHz), № 1-046-02 (гр. 

Поморие, честота 92.9 MHz), № 1-051-02-01 (гр. Банско, честота 95.8 MHz), № 1-042-01-01 (гр. 

Ловеч, честота 107.2 MHz).  

Вносител: Емилия Станева  

Докладва: Анета Милкова 

 

3. Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно:  

а) заявление от 359 Броудкастинг Медия ЕООД за изменение на регистрацията за доставяне на 

аудио-визуална медийна услуга; 

б) заявление от Код Фешън Интернешънъл ООД за изменение на регистрацията за доставяне 

на аудио-визуална медийна услуга;  

в) уведомително писмо от Българска свободна медия ЕООД; 

г) откриване на производство за заличаване на регистрацията за доставяне на аудио-визуална 

медийна услуга на Виа инфо ЕООД. 

Вносител: Емилия Станева  

Докладва: Доротея Петрова 
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4. Доклади от Обща администрация относно: 

а) заявление по Закона за достъп до обществена информация; 

б) услуги, необходими за дейността на Съвета за електронни медии. 

Вносител: Емилия Станева 

Докладва: Мариана Андреева 

 

Разни 

1. Доклад от Зорница Гюрова относно постъпила информация от Българската национална 

телевизия за изпълнение на лицензионните условия на програми БНТ1, БНТ2, БНТ3 през 2019 

година. 

2. Доклад от Незабравка Николова относно бюджетна прогноза на Българската национална 

телевизия 2021-2023 (коригирана) 

 

Информации 

Писмо от генералния директор на Българското национално радио за отмяна на командировки. 

 

 

  

София Владимирова откри заседанието, което се провежда чрез видео-конферентна връзка. 

Предложи, като част от дневния ред, проект на решение, с което до отмяна на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., заседанията да се 

провеждат чрез видео-конферентна връзка между членовете на Съвета и администрацията, 

осигурена посредством приложението Hangouts.   

  

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: във връзка с обявеното с решение на Народното събрание 

извънредно положение в страната, препоръките на Националния оперативен щаб и заповедите, 

издадени от министъра на здравеопазването за организация на работния процес при условия 

на дистанционност с цел превенция и ограничаване разпространението на Covid-19, 

заседанията на Съвета за електронни медии да се провеждат чрез видеоконферентна връзка 

между членовете на СЕМ и администрацията, осигурена посредством приложението Hangouts. 

За изготвяне на протоколите с взетите решения ще се води запис. Решенията ще се вземат 

лично, присъствено (чрез посоченото технологично решение) и с явно гласуване на членовете, 

които формират кворума за провеждане на съответното заседание. Редът за изказвания по 

отделните точни на дневния ред и гласуването ще е по азбучен ред на първите имена на 

членовете. В случай на технически проблем, довел до прекъсване на връзката с някои от 

членовете на Съвета, заседанието се прекъсва до възстановяването й. 

 

София Владимирова подложи на обсъждане дневния ред. Предложи в точка Пета да бъде 

включен за разглеждане обобщен доклад от наблюдение за отразяването на извънредното 

положение в страната във връзка с Covid-19 в програмите от фокусирания мониторинг. Както 

и в точка Информации ще докладва за проведен разговор с представител на КРС във връзка 

със заседанията на експертните комисии. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: прие Дневния ред с направените допълнения. 
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ПО ТОЧКА ПЪРВА: Отчет на Съвета за електронни медии за периода 01.01– 31.12.2019 г. 

 

София Владимирова представи за обсъждане Отчета за дейността на Съвета за електронни 

медии за 2019 г. В него са откроени основно двете предизборни кампании през изминалата 

година – за Европейски парламент и за представители в местната власт, които бяха сериозни 

и тежки. В съответствие със закона, Съветът работи с ЦИК в едно добро партньорство. Г-жа 

Владимирова счита, че регулаторът коректно, обективно и според закона е отразил местните 

избори, и това се вижда и в докладите, които са публикувани на интернет страницата. 

Проведоха се три избора за генерални директори на обществените медии. Единият, вследствие 

на изтичане на редовен мандат на генералния директор на БНР, а другите два - поради 

форсмажорни обстоятелства. Третият избор приключи в началото на тази година. Силен 

акцент в този отчет е и международната дейност на Съвета, доста интензивна през изминалата 

година, което, според г-жа Владимирова, може само да ни радва. Въпреки доста скромните 

възможности в тази посока, се положиха усилия и това звено да не изостава. Рутинната работа 

на Съвета си е вървяла през цялото време, независимо от предизвикателствата, пред които бяха 

изправени всички.  

Г-жа Владимирова даде думата за коментари по Отчета, който трябва да бъде внесен в 

Народното събрание до 31 март, както изисква Законът за радиото и телевизията.  

Бетина Жотева отбеляза, че е прочела Отчета буква по буква. Написан е изключително 

смислено и грамотно. Някои излишни подробности от миналата година са спестени. Отчетът 

е много добре структуриран. Мисли, че съдържа всичко. Направила е корекция за техническа 

грешка, всичко останало е написано изключително правилно и грамотно. Приема изцяло 

Отчета и благодари на колегите за положения труд.  

Галина Георгиева заяви, че се е запознала с Отчета. Благодари на колегите, които са 

участвали в изготвянето му. Това е първи отчет, тя се е включила в дейността на Съвета във 

второто полугодие. Обърнала е специално внимание на това, което се е случило в първото и 

то е описано доста подробно в Отчета. Добави, че го подкрепя. 

Ивелина Димитрова отбеляза, че най-важните дейности, значимите събития и анализи са 

намерили място в Отчета за дейността на СЕМ през 2019 г. Имала е възможност да направи 

допълнения и бележки. Отчетът, според нея е добре структуриран, с факти и добра графична 

визуализация. Ясно се вижда една много натоварена и динамична 2019 година. Ако може да 

вкара малко черен хумор, всъщност СЕМ беше в „извънредно положение“, почти през цялата 

2019 год. -  с много извънредни събития, някои от тях дори безпрецедентни. Смята и се надява, 

че в повечето от сложните моменти и казуси Съветът за електронни медии е защитил 

обществения интерес, и да е оправдал общественото доверие. Това е бил нейният стремеж във 

всеки един момент. Благодари на администрацията за труда, който е свършен в тези сложни и 

тежки периоди. Смята, че Отчетът е направен коректно и ще гласува „за“ приемането му. 

София Владимирова поясни, че присъствието на форумите има съвпадение, както и госпожа 

Еленова е отбелязала, и това, което липсва, ще бъде допълнено в Отчета. 

Розита Еленова: Да, запознала съм се с отчета, кореспондирала съм с главния секретар във 

връзка с някои мои бележки. С каквото съм могла, съм помогнала. Бележките на госпожа 

Димитрова, също бяха задълбочени. Аз ще гласувам „за“ Отчета. Този Отчет е и моята работа 

през тази година. Искам да направя две уточнения в него. Едното е препоръка -  по-голяма 

активност от страна на мониторинга. Може би и от страна на съветниците. Защото има 

любопитни процеси в медийната среда и ние ги документираме в нашия Отчет, това е от 

малкото места, в които може да има такава следа. Иначе, всичко отива някъде във времето и в 

пространството, то се разпръсква. А тези отчети са от полза във времето, как се случва и как 
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се е променяла медийната среда и какво е било интересното за 2019 год. И в това намирам аз 

смисъла на нашите отчети. Това е едното, което искам да дам като препоръка. Другото е, че 

Отчетът беше даден без изводи и без началото, и без края. Смятам, че е редно да го видим. 

Анализираме, без да сме го видели финализиран. Забелязвам такава тенденция – иска се 

мнението на съветниците, техните бележки или съображения – дали е пресрилийз, дали е 

мониторинг и след това няма обратна връзка. Съветникът не разбира какво се случва. Както аз 

сега не разбирам дали нашите корекции ще се включат, дали някой друг е наложил корекции 

и какъв е финалният резултат. И използвам случая да обърна внимание на това, да бъде 

подновена обратната връзка към съветника.     

София Владимирова уточни, че Отчетът ще бъде върнат в цялост, с увода и заключението, 

както и с внесените корекции, които са направени.  

Розита Еленова: Тези  две са ми съображения и пример, че няма обратна връзка към 

съветника. Така че, когато се върне Отчетът, нека да има някаква комуникация със съветника. 

Може да е само с мен, само с този, който се интересува. 

София Владимирова: Добре, т.е. вие гласувате „за“.  

Розита Еленова: Естествено, ще гласувам „за“. Това е моята работа, моят живот. 

 

Решение: 

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

01.01– 31.12.2019 г. 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно: 

а)  наблюдение за спазване на чл. 6, ал. 3, т. 6 от Закона за радиото и телевизията в програма 

Хоризонт на Българското национално радио и в програма БНТ1 на Българската национална 

телевизия;  

б) наблюдение за спазване параметрите на индивидуални лицензии за доставяне на 

радиоуслуги с местен териториален обхват: № ЛРР-01-1-074-01-01 (гр. Попово, честота 89.5 

MHz), № ЛРР-01-1-045-01-01 (гр. Айтос, честота 91.6 MHz), № ЛРР-01-1-070-01-01 (гр. 

Казанлък, честота 89.3 MHz), № 1-035-01-01 (гр. Габрово, честота 101.7 MHz), № 1-046-02 (гр. 

Поморие, честота 92.9 MHz), № 1-051-02-01 (гр. Банско, честота 95.8 MHz), № 1-042-01-01 (гр. 

Ловеч, честота 107.2 MHz). 

 

а) наблюдение за спазване на чл. 6, ал. 3, т. 6 от Закона за радиото и телевизията в 

програма Хоризонт на Българското национално радио и в програма БНТ1 на 

Българската национална телевизия. (Приложение 2) 

  

София Владимирова подложи на обсъждане докладите. Отбеляза, че констатациите са 

позитивни и показват, че се спазват законовите текстове. Даде думата за коментари по 

направените наблюдения. 

Бетина Жотева заяви, че няма коментари и приема докладите. 

Галина Георгиева също приема докладите. 

Ивелина Димитрова отбеляза, че темата за плурализма и многообразието на гледни точки, 

особено в двете обществени медии, е изключително важна. Запознала се е в детайли с доклада 

и вижда, че заключенията са позитивни. Има плурализъм на мнения, многообразие на гледни 

точки. Прави й впечатление, че в мониторинга е отчетено, че при някои от предаванията и 

програмите липсва представителството на извънпарламентарните сили. Смята, че това е 
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дефицит, който би следвало да се коригира. Като цяло вижда, че има баланс - в частта 

институции, и опозицията е добре представена, както би следвало да бъде в едни обществени 

медии. Прави й впечатление, че в някои от предаванията липсва гражданският сектор, 

неправителствен, публицистични предавания, например в „Още от деня“. Има дефицит на 

представителство на гражданското общество, а този глас е важен. В същото време това се 

компенсира в едно силно такова представителство и участие в „Панорама“, както и в други 

предавания. Струва й се добре и важно този доклад да бъде публикуван на нашата страница и 

да достигне до двата доставчика. Темата е изключително важна. Допълни, че приема доклада 

и благодари за свършената работа.   

Розита Еленова: Благодаря за доклада. Ще продължа госпожа Димитрова, виждам този общ 

проблем, който се откроява. И общият проблем между двете обществени медии е липсата на 

представители на извънпарламентарните партии. Мисля, че трябва да се комуникира с 

мениджмънта и информация да достигне до тях. Възможно е те да имат желание за тази 

корекция. Относно темите в доклада, по които се е работило -  има тема „Политика“, примерно 

тема „Водната криза“, за мен е неясно, как се открояват темите? Но щом мониторингът така е 

решил, сигурно е било точно. Защото, водната криза е също политика….. Може би бих 

коментирала с мониторинга. Това е интересно за мен, как са избрали темите. Дали това е било 

най-подходящо. 

София Владимирова: Може би като обем информационни единици. 

Розита Еленова: И също бих искала да се сложат имената, да, докладът е представен от 

директора на Специализирана администрация, г-жа Милкова, но трима души са отбелязани, 

нека да се сложат имената на тези, които са работили. Иначе, в противен случай изречението: 

„Трима души са работили“, няма смисъл. Мисля, че това е нормално. 

София Владимирова поясни, че това може да бъде направено. 

Розита Еленова: Интересен извод за общия проблем на обществените медии. 

София Владимирова отбеляза, че и за нея е бил интересен този извод. 

Розита Еленова: Едно неглижиране. Но съм убедена, че журналистите, медията биха искали 

да наложат корекция. Може би просто не са я осъзнали в напрежението.   

София Владимирова уточни, че при всички положения е важно да комуникират с двата 

доставчика това, което са установили при мониторинга. 

Розита Еленова: Да, ако се изследва периода на коронавируса... 

София Владимирова: Изобщо цялата медийна картина в момента е твърде изкривена, защото 

е ясно, че темата е една. 

Розита Еленова: Обаче има много интересни явления, които са важни да коментираме по-

нататък. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема доклади от извършен мониторинг за спазване на чл. 

6, ал. 3, т. 6 от ЗРТ в програма Хоризонт на Българското национално радио и в програма БНТ1 

на Българската национална телевизия. 

 

б) наблюдение за спазване параметрите на индивидуални лицензии за доставяне на 

радиоуслуги с местен териториален обхват: № ЛРР-01-1-074-01-01 (гр. Попово, честота 

89.5 MHz), № ЛРР-01-1-045-01-01 (гр. Айтос, честота 91.6 MHz), № ЛРР-01-1-070-01-01 (гр. 

Казанлък, честота 89.3 MHz), № 1-035-01-01 (гр. Габрово, честота 101.7 MHz), № 1-046-02 

(гр. Поморие, честота 92.9 MHz), № 1-051-02-01 (гр. Банско, честота 95.8 MHz), № 1-042-

01-01 (гр. Ловеч, честота 107.2 MHz). (Приложение 3) 
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София Владимирова отбеляза, че по искане на г-жа Еленова през изминалата година, от 

януари е стартирало наблюдение за спазване на параметрите на индивидуалните лицензии за 

доставяне на радиоуслуги с местен териториален обхват. Представят се първите седем от 

докладите, предстоят още четири. Писмата за записи са изпратени през януари. Съветниците 

са се запознали с докладите. На двата доставчика „ГЛАРУС Р” ООД и ЕТ „Зетра – Петко 

Чернев”, които не изпълняват в пълен обем параметрите на издадените им индивидуални 

лицензии, г-жа Владимирова предлага да им бъдат изпратени предупредителни писма.  

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се изпратят предупредителни писма до доставчиците 

„ГЛАРУС Р” ООД и ЕТ „Зетра – Петко Чернев”, които не изпълняват в пълен обем 

параметрите на издадените им индивидуални лицензии. 
 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА: Доклад от Специализирана администрация – НЛРПР относно:  

а) заявление от 359 Броудкастинг Медия ЕООД за изменение на регистрацията за доставяне на 

аудио-визуална медийна услуга; 

б) заявление от Код Фешън Интернешънъл ООД за изменение на регистрацията за доставяне 

на аудио-визуална медийна услуга;  

в) уведомително писмо от Българска свободна медия ЕООД; 

г) откриване на производство за заличаване на регистрацията за доставяне на аудио-визуална 

медийна услуга на Виа инфо ЕООД. 

 

а) заявление от 359 Броудкастинг Медия ЕООД за изменение на регистрацията за 

доставяне на аудио-визуална медийна услуга 

Доротея Петрова, главен юрисконсулт представи доклада. (Приложение 4.1.) 

 

Решение: 

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

ал. 5 и чл. 125к, ал. 4 от Закона за радиото и телевизията, изменя регистрацията на 359 

Броудкастинг Медия ЕООД за доставяне на аудио-визуална медийна услуга, съгласно 

Удостоверение № ЛРР-02-4-141-01, считано от 01.05.2020 г., както следва:  

Наименование на програмата: от “Code Fashon” се променя на „359 TV”.  

Програмен профил: от специализиран, модна и развлекателна тематика се променя на 

специализиран, развлекателен. 

Определя заплащане на такса в размер на 150 (сто и петдесет) лева, платима в седемдневен 

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

Шипченски проход № 69, ет. 6, или по банков път. 

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

 

б) заявление от Код Фешън Интернешънъл ООД за изменение на регистрацията за 

доставяне на аудио-визуална медийна услуга  

Доротея Петрова, главен юрисконсулт представи доклада. (Приложение 4.2.) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се изпрати писмо до доставчика Код Фешън 

Интернешънъл ООД с указания за отстраняване на констатираните недостатъци. 
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в) уведомително писмо от Българска свободна медия ЕООД 

Доротея Петрова, главен юрисконсулт представи доклада. (Приложение 4.3.) 

 

Решение: 

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

основание чл. 125к, ал. 4, т. 3 от Закона за радиото и телевизията да се отрази в Първи раздел 

на Публичния регистър на СЕМ промяна в органите на управление на Българска свободна 

медия ЕООД. 
 

 

г) откриване на производство за заличаване на регистрацията за доставяне на аудио-

визуална медийна услуга на Виа инфо ЕООД. 

Доротея Петрова, главен юрисконсулт представи доклада. (Приложение 4.4.) 

 

Галина Георгиева поиска уточнение дали това означава, че новото дружество Уеб нюз ЕООД 

извършва медийна услуга, без да има регистрация за това.  

Доротея Петрова поясни, че докладът е на база установено вписване в ТРРЮЛНЦ; проверка 

дали действително се осъществява дейност не е предприемана на този етап, тъй като 

дружеството е в Козлодуй. Затова предложението е да се изпрати писмо с искане за 

информация. Добави, че е осъществено преобразуване на търговско дружество, съгласно 

Търговския закон – преобразуваното чрез вливане дружество се заличава, а новото поема 

всички права и задължения на старото. По отношение на регистрацията тази промяна трябва 

да бъде заявена.   

Галина Георгиева допълни, че тъй като това не се е случило, ние нямаме информация дали 

те извършват дейност и ако извършват дейност, я извършват без регистрация в СЕМ. Молбата 

й е да бъде съобразен текста в писмото. 

Розита Еленова: Относно съображението на госпожа Георгиева - има ли други такива случаи, 

в които ние не знаем дали те извършват дейност?  

Емилия Станева поясни, че е възможно да се осъществява дейност без регистрация. В случая 

това е местна програма за град Козлодуй, последната година не са изисквани записи от 

доставчика, не е постъпвал и сигнал срещу него. Проверка не установи да се стриймва „Виж 

ТВ“; последни записи с логото на програмата са от миналата година, юли месец.  
 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Да се открие производство за заличаване на регистрацията 

на Виа инфо ЕООД поради неизпълнение на задължения по чл. 125к, ал. 2 от ЗРТ. 

Да се изпрати уведомително писмо до правоприемника Уеб нюз ЕООД. 
 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: Доклади от Обща администрация относно: 

а) заявление по Закона за достъп до обществена информация; 

б) услуги, необходими за дейността на Съвета за електронни медии. 

 

а) заявление по Закона за достъп до обществена информация (Приложение 5) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: На основание чл. 25, ал. 2 от ЗДОИ, оставя без разглеждане 

като нередовно от формална страна подаденото заявление. 
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б) услуги, необходими за дейността на Съвета за електронни медии. 

 

София Владимирова представи информация от доклада на дирекция Обща администрация 

във връзка със сключване на застраховки „Каско“ за четири леки автомобили „Форд Фокус“, 

собственост на Съвета за електронни медии. (Приложение 6) 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  Да бъде сключена застраховка „Каско” за четири леки 

автомобила „Форд Фокус” с рег. № № СА 1263 АТ, СА 1269 АТ, СА 1273 АТ, СА 1276 АТ със 

ЗАД „Армеец” АД, съгласно приложена оферта. 

 

София Владимирова подложи на обсъждане решение за закупуване на Сървърна 

конфигурация, в изпълнение на Закона за киберсигурност и Наредба за минималните 

изисквания за мрежова и информационна сигурност. След направени консултации е преценено 

да бъде закупен един по-мощен сървър, вместо два, като са изискани оферти от Томас Комерс 

ЕООД, Хайп Продъкшън ЕООД и Перси ООД. Най-ниската оферта е на „Перси“ ООД. 

(Приложение 7) 

Бетина Жотева заяви, че е съгласна. 

Галина Георгиева отбеляза, че ще се въздържи от подкрепа за закупуване на по-мощен сървър 

и всичко по въпроса. Те са провокирани от това, че всяка държавна институция следва да 

отговори на минималните изисквания, като това не включва единствено и само закупуване на 

оборудване, от една страна. И въпросът й е свързан с това. На предно заседание е представен 

доклад за закупуване на лицензии. Сега в този доклад е описано, че няма да купим лицензии, 

а сървър. 

София Владимирова поясни, че лицензиите вече са закупени. 

Галина Георгиева попита дали е закупено оборудване във връзка с тази Наредба. 

София Владимирова отговори, че не е. 

Галина Георгиева уточни, че в Наредбата ясно е описано, че следва да има план и гайдлайн 

на одит – или на нашия IT-специалист или на компанията, с която работим, в който гайдлайн 

или одит се описват всички стъпки, тъй като не е необходимо единствено и само закупуване 

на оборудване, за да отговаряме на минималните изисквания. В този смисъл ще подкрепи 

закупуване на такова скъпо оборудване, ако има доклад и има направен одит на цялата 

инфраструктура на Съвета. Разбира, че имаме нужда от закупуване на оборудване, защото 

нямаме такова, но това не отговаря напълно на всички изисквания, които са вписани в тази 

Наредба. 

Евгени Димитров поясни, че за да започне да се изпълнява каквото и да е по Наредбата, 

трябва да се изгради инфраструктурата по начина, по който е заложено в Наредбата. Потвърди, 

че в Наредбата има и план. 

Галина Георгиева попита къде е нашият план. 

Евгени Димитров обясни, че след като бъде изграден необходимият домейн контролер и 

активни директории, и системата заработи както трябва, ще се направи план, с който ще се 

действа. 

Галина Георгиева отбеляза, че план се прави преди да се стартира изпълнението и 

внедряването на каквото и да било решение за информационна сигурност. Прави се анализ от 

тях или от компанията, която сме наели, за да поддържа тази инфраструктура – какво има 

налично, какво следва да постигнем и какво още е необходимо. За да изпълним нещо, ние 

трябва да имаме план за това. В този смисъл тя не е съгласна и няма да подкрепи. Не защото 
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не иска това да се случи, а защото е привърженик на последователни действия. Разбира, че 

имаме нужда от това, но й се иска малко по-задълбочено да мислим в тази посока. 

Ивелина Димитрова заяви, че очаква от Евгени още малко да даде отговор на госпожа 

Георгиева и малко повече информация по поставените въпроси. Попита дали IT-отдела е 

направил тази оценка, за която говори г-жа Георгиева. 

Евгени Димитров поясни, че оборудването, с което разполага Съветът е от 2006 г. Тогава не 

е съществувало подобно изискване за информационна сигурност. Разглеждането на сегашната 

техника за информационна сигурност показва, че Съветът няма такава, а има един рутер, който 

спира външния трафик и това е единственото нещо, с което разполага. План е направен до 

такава степен, че е разгледано, преценено е какво е необходимо да се закупи, за да бъдат 

изпълнени тези изисквания. За да бъдат изпълнени всички изисквания, е необходимо в този 

момент закупуването на сървъра. Засега не се налагат други разходи, които да са необходими, 

за да се доизгради тази система. След комуникации с Бойко Трифонов, който сега се занимава 

със системата, е обсъдено и преценено, че това е необходимо, за да могат да бъдат покрити 

минималните изисквания. По отношение на мястото на сървърите. Стаята, в която се намират, 

разполага и с климатизация, и с UPS. Добави, че интегрираната система на Съвета работи с 

много сървъри и преместването им на друго място, извън СЕМ, би струвало твърде скъпо.  

Ивелина Димитрова заяви, че тъй като темата изисква много специфични познания, ще се 

довери на нашия IT-отдел и на хората, които имат тази квалификация, тази специалност. 

Подкрепя искането им. Смята, че е максимално обосновано и полезно за СЕМ. 

Розита Еленова: Появяват се въпроси при похарчването на големи суми, а аз нямам тази 

компетенция, за да мога да преценя. Евгени, разбира се, не успя да бъде убедителен при 

поискания отговор, защото това: „Ние с Бойко погледнахме, видяхме и така мислим...“, не 

може да бъде сериозен аргумент на едно заседание на Съвета за електронни медии. Може да е  

нормално, защото в момента Евгени прави 100 неща, но има резон в това, което казва госпожа 

Георгиева, би трябвало да има сериозна обосновка, която да се дава на Съветниците. При 

поискване този план да може да се види някъде, във времето какво се е случвало и т.н. 

Финансовата отговорност в Съвета за електронни медии не е споделена. За финансовата 

отговорност съветниците оторизират председателя. Така че, аз много пъти гласувам 

„въздържала се“ точно с тези аргументи. Ако съветниците преценят – да има такава по-

задълбочена обосновка, бих я очаквала с огромен интерес. Нямам компетенцията да преценя. 

Тежестта е на финансово отговорният от нас петимата.  

София Владимирова поясни, че в случая се изпълнява Наредба и при положение, че не 

закупим такава техника, сме в нарушение на Наредбата. Добави, че визират нея като 

финансово отговорна, но без мнозинството на членовете на Съвета, такова решение не може 

да вземе. Подложи решението на гласуване. 

 

 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за” и 2 (два) гласа „въздържал се” (Галина Георгиева и Розита 

Еленова): Да бъде закупена сървърна система PERSY STINGER – 1 бр. от „Перси” ООД, 

съгласно приложена оферта. 

 

София Владимирова представи последния доклад на Обща администрация, относно изтичане 

срока на договора с А1 България ЕАД за предоставяне на телекомуникационни услуги 

(фиксирани услуги) - интернет, цифрова и аналогова телевизия в централния офис в гр. София 

и в регионален офис – гр. Пловдив, както и стационарни телефони в централния офис в гр. 
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София. (Приложение 8). Предложи да бъде сключен Анекс с А1 България ЕАД за продължение 

на договорите. Проведени са предварителни разговори с представител на дружеството и е 

постигната договореност за продължаване на договорите за още 24 месеца, при същите 

условия. Г-жа Владимирова подложи решението на гласуване. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”:  Да бъдат сключени Анекси с А1 България ЕАД, с които да 

бъдат продължени сроковете на договори за предоставяне на телекомуникационни услуги 

(фиксирани услуги) – интернет, цифрова и аналогова телевизия в централния офис в гр. София 

и в регионален офис – гр. Пловдив, както и стационарни телефони в централния офис в гр. 

София, за още 24 месеца, при същите условия.  

 

Розита Еленова: Във връзка с многото въпроси и дългата дискусия -не намирам за добра 

практика администрация и съветници да влизат в продължителен диалог. Ако съветникът има 

своите искания, търсения и необходимост от изясняване на положението е белег, че нещо 

липсва и някой не е довършил работата си. Да, в случай се събраха три гласа, чудесно. Но 

двама от съветниците не са убедени. Защо да бъде прескачано тяхното искане? Ако те имат 

нужда от някакъв доклад, защо този доклад не се представи? Защо трябва да се влиза в диалог 

на ниво „Ние с Бойко...“?. Често се допуска влизане в обяснителен режим, който е излишен на 

заседанието. Заседанието е огромна концентрация за съветника, той гласува и носи своята 

отговорност. И в тези случаи трябва да има обратна връзка към съветника. Призовавам за това. 

Оставям да видя как ще се развие ...  

София Владимирова обърна внимание, че при последният случай Евгени Димитров изготви 

пълен доклад, който беше предложен на съветниците и всеки имаше възможност да го 

коментира. В момента, в който бъде изготвен и този Отчет, той също ще бъде даден на 

съветниците. Мисли, че е въпрос на добър тон, ако има въпрос от съветниците, да им бъде 

отговорено. Това е нейното виждане, а не да остават въпросите или коментарите... 

Розита Еленова: Да, обаче, така остава едностранно, само едната страна има претенции. И 

добрият тон е, ако съветникът иска нещо, да го каже, а какво се случва? 

София Владимирова не вижда пречка съветникът, който има изискване да получи нещо, да 

го получи и досега не са...  

Розита Еленова: Двама съветника се изказаха е не се получиха адекватни отговори. Ако някой 

от съветниците има нужда от нещо повече, той трябва да бъде удовлетворен. Това е което 

казвам, като принципен процес, който забелязвам, че изчезва в Съвета. 

София Владимирова няма такова наблюдение и не знае защо при колегата й се наблюдава 

такова нещо. 

Розита Еленова: Госпожо Владимирова, защо влизаме в този диалог?  

София Владимирова отговори, че защитава в случая собствената си работа като председател 

и не смята, че някой от колегите й е получил отказ. 

Розита Еленова: Съветниците имат изисквания към администрацията. И вие трябва да 

помислите върху това. Трябва да узреете и да помислите. 

София Владимирова мисли, че достатъчно е мислила върху това и е направила възможното 

съветниците да получат... 

Розита Еленова: Виждате, че се получава диалог с двама от съветниците. 

София Владимирова  намира, че няма нищо лошо да има диалог, нали за това е заседанието, 

за да се коментират темите от дневния ред, а не да се остава с усещането, че не се получава 

информацията, която е необходима. 
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ПО ТОЧКА ПЕТА: Обобщена информация за първите 10 дни (13-22 март 2020 г.) от 

наблюдението относно отразяването на извънредното положение в страната във връзка с 

Covid-19 в програмите от фокусирания мониторинг. (Приложение 9) 

 

Анета Милкова, директор СА е обобщила резултатите от фокусираното наблюдение във 

връзка с обявяването на извънредно положение в Република България на 13 март 2020 година 

с цел ограничаване на разпространението на Covid-19 и поведението на медиите в тази 

ситуация. Фокусираният мониторинг обхваща програми БНТ1, БТВ, Нова телевизия, Bulgaria 

On Air, Хоризонт и Дарик Радио България. Наблюдаваното съдържание в посочените програми 

включва: БНТ1 – Сутрешен блок, Денят започва с Георги Любенов, По света и у нас (20:00); 

БТВ – Тази сутрин, Тази събота и неделя, bTV Новините (19:00); НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ – 

Здравей, България!, „Събуди се!“, Новините на NOVA (19:00); BULGARIA ON AIR - България 

сутрин, Новините On AIR (18:30); ХОРИЗОНТ – Преди всички, Събота 150, Неделя 150, 

Централен бюлетин в 19 ч.; Дарик радио България – Дарик кафе, Седмицата, Новините в 18 ч. 

Служителите в дирекция СА, които реализират наблюдението са: Зорница Гюрова, Райна 

Дормишкова, Екатерина Василева, Борислава Байчева, Росица Ефтимова, Марион Колева, 

Владимир Георгиев. Като приложение към настоящия доклад са приложени и обобщителните 

доклади на колегите. 

Медиите мобилизират технически и човешки ресурси, за да се справят с предизвикателството, 

спазвайки най-добрите журналистически стандарти в своята работа. Включените в 

наблюдението доставчиците на медийни услуги (ДМУ) са направили незабавна промяна в 

програмните си схеми – преки включвания, видеовръзки, извънредни новинарски емисии. 

Водещата новина за обявяването на извънредно положение и взетите мерки от правителството 

за овладяване на ситуацията в страната във всичките програми се отразява с преки включвания. 

От първия ден на извънредната ситуация в страната за брифингите на правителството и 

Оперативния щаб от МС е осигурен жестомимичен превод. Първите извънредни емисии 

новини, както и емисиите през следващата седмица са подчинена на тази информация. Темата 

за коронавируса е основна в централните емисии Новини и в актуално-публицистичните 

предавания във всички наблюдавани програми на ДМУ. По време на извънредното положение 

логично следва проблематиката, свързана с COVID-19, да е централна (водеща) в 

новинарските емисии и да заема относително голям (преобладаващ до изключителен) дял в 

коментарните рубрики на актуално-публицистичните предавания. Такива са добрите практики 

на всички авторитетни медии по света.  

Всяка от наблюдаваните медии изпълнява обществени функции по време на извънредното 

положение: информира навременно и достоверно обществото за ситуацията в страната и света; 

дава възможност на гражданите да се запознаят с официалните позиции и действия на 

държавните власти в борбата със заразата; предоставят възможност на представители на 

различни политически, социални, професионални и др. групи да изразят позиции по темата за 

COVID-19; излъчват редица специализирани информации и клипове за личната хигиена и 

поведение; запълват дефицит в обществото от културни събития чрез излъчването на редица 

документални и игрални филми, музикални форми и предавания; допринасят за поддържането 

на информираността в обществото в условия на извънредна ситуация; интегрират хората с 

комуникационни дефицити чрез увеличено количество съдържание, придружено от 

жестомимичен превод и течащи надписи (субтитри); индиректно реализират и психологическа 

подкрепа на населението, и особено на самотните изолирани хора, чрез присъствие в 

ежедневието им. 
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В програмите БНТ1, БТВ, Нова телевизия, Bulgaria On Air, Хоризонт и Дарик Радио България 

се излъчва голям обем извънредни директни предавания от заседания на Народното събрание, 

Министерски съвет, изявления на президента, на министри от кабинета, от брифингите на 

Националния кризисен щаб за борба с коронавируса, който подава актуална информация за 

заболелите и мерките срещу болестта и др. Фактите в новините са представени рационално, 

максимално информативно, без излишно напрежение или без всяване на паника, обективно и 

прецизно, като се спазват етичните стандарти и добри журналистически практики да се търсят 

положителни сюжети по темата, които дават надежда и внасят оптимизъм в тежката ситуация. 

Темата се коментира  в здравен, в социален,  в образователен, в икономически,  в културен и в 

международен аспект с оглед на въздействието на проблема в различните сфери на живота.  

В новините и актуално-публицистичните предавания на наблюдаваните програми информират 

гражданите за извънредната ситуация и предприетите мерки от държавата, като отразяват 

различни гледни точки – политически, социални, професионални, към темата за борбата с 

коронавируса у нас. В условия на извънредно положение в страната от първостепенно 

значение са официалните институционални източници на информация. В първите десет дни от 

този период, точно такива са ползваните източници почти изцяло в четирите ефирни 

национални телевизионни програми, както и в двете национални радиопрограми. Стремежът 

на медиите е да представят колкото може повече гледни точки, за да се покрият 

информационните очаквания на възможно най-широк кръг от зрители. В многобройни 

репортажи се показват новини и проблеми от страната и Европа, към които има най-голям 

обществен интерес. Търси се полезна и достоверна информация чрез инструкции, мнения, 

съвети, мерки на експерти и специалисти в различните проявления на проблема. Прави 

впечатление умерения и балансиран тон на водещите, които търсят и поднасят информация 

чрез събеседниците си спокойно, без насаждане на страх и паника.  

В началото на наблюдавания период БНТ излъчва съдържание с жестомимичен превод само в 

директните предавания на официални брифинги и в новините в 16 ч. От 20 март в БНТ1 има 

жестомимичен превод на централна емисия „По света и у нас“ в 20 часа, „Референдум“, както 

и на документалните филми по темата за коронавируса, излъчени след „По света и у нас“ в 20 

часа. Новините на БТВ в 19 ч. за първи път се излъчват с жестомимичен превод от 13 март 

2020 година. По-късно, от 19 март 2020 г., НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ за първи път излъчват с 

жестомимичен превод централните си вечерни новини в 19 часа. От 13 март 2020 г. има 

осигурен жестомимичен превод от Министерския съвет за брифингите на правителството, като 

целта е да се подпомогнат телевизиите, които нямат такава практика. Първото извънредно 

предаване по темата на програма БИ ТИ ВИ на 19 март е с жестомимичен превод. Преди 

излъчването на извънредни новини или брифинг на Оперативния щаб, медиите информират 

зрителя с крол за предстоящото включване.  

Фокусираното тематично наблюдение не констатира нарушение на ЗРТ или етичните 

стандарти на журналистическа работа в програмите на ДМУ. Няма констатиран език на 

омразата при отразяването на живота в ромските общности и при включването на 

представители на китайската общност у нас или на българи от чужбина.  При осъществяване 

на своята дейност ДМУ, които създават програмите БНТ1, БТВ, Нова телевизия, Bulgaria On 

Air, Хоризонт и Дарик Радио България спазват принципите на чл. 10 от ЗРТ - гарантиране на 

правото на свободно изразяване на мнение; гарантиране на правото на информация; запазване 

на тайната на източника на информация; защита на личната неприкосновеност на гражданите; 

недопускане на предавания, внушаващи нетърпимост между гражданите; недопускане на 

предавания, които противоречат на добрите нрави, особено ако подбуждат към ненавист въз 

основа на расов, полов, религиозен или национален признак.  
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Спазени са изискванията за плурализъм на гледните точки в информационната политика на 

обществените медии БНР и БНТ (чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗРТ) - отразяват различните идеи и 

убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки във всяко от новинарските и 

актуално-публицистичните предавания с политическа и икономическа тематика. БНР и БНТ 

изпълняват и задължението си, съгласно чл. 6, ал. 3, т. 8 от ЗРТ – да предоставят на гражданите 

възможност да се запознаят с официалната позиция на държавата по важни въпроси на 

обществения живот.  

 

София Владимирова даде думата за коментари. 

Бетина Жотева заяви, че приема доклада. 

Галина Георгиева потвърди, че приема доклада. 

Ивелина Димитрова отбеляза, че приема идеята да бъде качено на сайта на СЕМ и да бъде 

огласено. Смята, че темата е много важна. Благодари на администрацията, която въпреки 

извънредната ситуация продължи своята работа и се адаптира към новите условия. Ежедневно 

съветниците са получавали доклади от специализирания фокусиран мониторинг, свързан с 

отразяване на епидемията. Смята, че можем да поздравим медиите, а и СЕМ, че сред 

наблюдаваните медии няма установени нарушения на ЗРТ за наблюдавания период. Надява се, 

че ще продължим да следим какво се случва. Би искала тук да отдаде нужното внимание и 

адмирации към журналистите, които също са на първа линия, особено новинарите. Адмирация 

към тези, които спазват професионалните и етични стандарти и това което виждаме е как 

поставят своята професия на първо място, което е изключително важно за нас. Тяхната роля е 

много важна, да ни информират достоверно, да са коректив, да алармират за проблемите, които 

виждат, да ги изваждат на показ и най-вече да отстояват нашите права. Това, което си струва 

да се отбележи е осигуряването на жестомимичен превод от страна на БНТ. Надява се тази 

практика да се запази. Много силно впечатление й е направило, как медиите не само 

призовават за спазване на мерките, но и сами въведоха такива. Както и това, че се включиха 

активно в набирането на доброволци за болниците, както и в опита да се съберат дарения за 

медицинските специалисти, създадоха свои клипове. Опитват се да бъдат полезни по всички 

възможни начини. Изцяло подкрепя идеята тези изводи и на този етап, макар и за един кратък 

период, изводите от мониторинга да станат публично достояние. Отбелязва, че това не важи 

за цялата медийна среда. Правомощията на СЕМ се ограничават в някакъв сегмент от нея и се 

радва, че медиите, доставчиците, които са под надзора на Съвета за електронни медии, при тях 

не са установени нарушения на ЗРТ. 

 

Розита Еленова: Аз няма да задавам въпроса защо, само ще кажа, че толкова сериозна и 

толкова важна дейност на Съвета за електронни медии, респективно и мониторинга, трябваше 

да бъде включена в точка в дневния ред, а не в Разни. Чета, естествено, с огромен интерес 

докладите. Ще продължа с една бележка от последното заседание, която отправих към 

мониторинга- докладите да не са така излишно описателни. Описанието: кой е влязъл, кой е 

излязъл и какво е съобщил, не е анализ на медийната среда! И по този начин хората, които 

работят, се изтощават от едни излишно дълги доклади. В същото време някои интересни 

явления на средата се пропускат. Но ще очаквам при обобщаването във финалния доклад, 

тогава да бъдат  отбелязани и да ги коментираме. Така че докладите, наистина ако са 

ежедневни, трябва да се съкрати тази излишна описателност, ще бъдат облекчени и хората.  

София Владимирова поясни, че докладът не е бил включен в основните точки на дневния 

ред, тъй като е получен след публикуването на дневния ред. Ако съветниците държат да го 
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включат като основна точка, могат сега да гласуват и да бъде вписан при изготвянето на 

протокола като основна точка, а не в точка Разни.  

Розита Еленова: Ето това имах предвид, когато коментирах на няколко пъти темата за 

комуникацията. Това намирам за истинската професионална адекватна комуникация между 

нас. Благодаря, госпожо Владимирова.  

София Владимирова подложи решението на гласуване.  

Съветниците изразиха съгласие докладът да бъде вписан в протокола като точка Пета. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема доклада.  

 

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ:  

 

1. Доклад от Зорница Гюрова относно постъпила информация от Българската национална 

телевизия за изпълнение на лицензионните условия на програми БНТ1, БНТ2, БНТ3 през 2019 

година. (Приложение 10) 

 

Ивелина Димитрова отбеляза, че вижда едно разминаване между информацията за процента 

на лицензиите, която дава БНТ и по някои от позициите информацията, която подава нашата 

Специализирана администрация.  

София Владимирова поясни, че на БНТ са на годишна база, а нашите наблюдения са на 

седмична база. 

Ивелина Димитрова заяви, че нашата администрация на седмична база отчита известен 

дефицит по отношение на детски и младежки предавания. Както и че няма едно изцяло 

таргетирано специализирано образователно предаване в схемата. Според нея би трябвало да 

се обърне внимание на този дефицит. Това е важно, тези проценти, защото те пряко 

кореспондират с обществената мисия на БНТ. В същото време вижда преизпълнение за 

развлекателните предавания, както и за външните. След като там могат да се достигнат 

процентите, би трябвало усилията да бъдат насочени и за другите важни позиции. Проблемът 

не е от сега, стар е. Смята, че е добре да се обърне внимание и да се следи това във времето -  

какво се случва. Заяви, че това е нейното мнение и приема докладите. 

Розита Еленова: Обърнах внимание на генералния директор преди два месеца, с пожелание 

този дефицит в детски и младежки предавания да бъде попълнен. 

 

София Владимирова отбеляза, че може би ще се случи, защото има „БНТ на училище“. 

Розита Еленова: Да очакваме нещо положително. Това е един от интересните процеси сега 

около коронавируса и как обществените медии изпълняват своята функция. Но проблемът е 

стар, не е от този генерален директор, не е от предния, не е от по-предния. Не знам защо не 

успява нито едно ръководство да се справи и защо неглижира този проблем. Но пък на фона 

на „БНТ на училище“ сега, може да сме свидетели на нещо нечувано от повече от десет години. 

София Владимирова предложи, тъй като са се събрали много въпроси към генералните 

директори, след като премине извънредното положение да бъдат поканени в Съвета на среща 

и да бъдат запознати както с констатациите на нашия мониторинг по отношение на 

плурализма, така и с този доклад по отношение условията на лицензията, който те са ни подали 

и нашите експерти са изготвили. Защото сега би било трудно да се комуникира дистанционно 

по тези теми. 
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Ивелина Димитрова изрази мнение, че междувременно би трябвало да изпратим тези данни 

и доклади към тях, за да ги имат. Смята, че за тях е важно да знаят ние какво установяваме 

фактически, за да могат да го коригират. 

София Владимирова отбеляза, че това са наши вътрешни доклади и не е убедена дали следва 

да бъдат изпратени в цялост или биха могли да им се предоставят в резюме. Предлага да се 

срещнат с тях и в някакъв диалог да се изяснят тези въпроси. 

 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Приема доклада. 

 

 

2. Доклад от Незабравка Николова относно бюджетна прогноза на Българската национална 

телевизия 2021-2023 (коригирана). (Приложение 11) 

 

 

Решение: 

СЕМ реши с 5 (пет) гласа „за”: Съгласува бюджетна прогноза на Българската национална 

телевизия 2021-2023 (коригирана). 

 

 

 

ПО ТОЧКА ИНФОРМАЦИИ:  

 

- Писмо от генералния директор на Българското национално радио за отмяна на командировки. 

(Приложение 12) 

 

СЕМ приема за информация. 

 

 

- Конкурси за издаване на лицензии за градовете Златица, Трявна и Карлово. 

 

София Владимирова информира съветниците за проведен разговор с г-жа Анна Хаджиева, 

член на Комисия за регулиране на съобщенията, във връзка с конкурсите за издаване на 

лицензии за градовете Златица, Трявна и Карлово. Г-жа Хаджиева декларирала готовност за 

дистанционно провеждане на заседания на експертните комисии. 

 

СЕМ прие информацията и реши да се уточни допълнително с Комисия за регулиране на 

съобщенията дата за провеждане на заседание на ЕК. 

 

 

- Конкурси за издаване на лицензии за кк Боровец, Добринище и Тетевен. 

 

СЕМ прие информацията и реши да се изпрати писмо до Комисията за регулиране на 

съобщенията за определяне на двама представители за членове на ЕК. 
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София Владимирова закри заседанието. 

 

 

Материали, приложени към Протокол № 13:  

 

1. Дневен ред 

2. Доклад от А. Милкова с Изх. № НД-04 30-07-16 от 25.03.2020 г.  

3. Доклад от Е. Станева с Изх. № НД-04 30-07-15 от 25.03.2020 г. 

4. Доклад от Р. Радоева и Д. Петрова с Изх. № ЛРР-15 30-04-9 от 25.03.2020 г. 

5. Доклад от Н. Косева с Изх. № ПД-09 23-00-8 от 23.03.2020 г. 

6. Доклад от М. Андреева с Изх. № АСД-09 30-08-18 от 23.03.2020 г. 

7. Доклад от Е. Димитров с Изх. № АСД-09 30-08-22 от 25.03.2020 г. 

8. Доклад от Н. Косева с Изх. № АСД-09 30-08-23 от 26.03.2020 г. 

9. Доклад от А. Милкова с Изх. № НД-04 30-07-17 от 26.03.2020 г.  

10. Доклад от З. Гюрова с Изх. № РД-21 18-00-7 от 26.03.2020 г. 

11. Доклад от Н. Николова с Изх. № РД-21 18-00-5 от 11.03.2020 г. 

12. Писмо от БНР с Вх. № РД-21 17-00-7 от 11.03.2020 г. 

 

 

 

 

Бетина Жотева  ..............................  Ивелина Димитрова 

 

 

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

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

 

 

София Владимирова  …………………. 

 

  Председател на СЕМ  

 

 

 

  Старши специалист: …………………..  

  Даниела Коюмджиева   


