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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 

 

№ 1 

 

от редовно заседание, състояло се на 14. 01. 2022 г. 

 

 

 

 

ПРИСЪСТВАТ: Бетина Жотева, Галина Георгиева, Розита Еленова, София Владимирова 

ОТСЪСТВА: Соня Момчилова 

Начало на заседанието: 11.00 часа, водено от Бетина Жотева. 

Съставил протокола – Вера Данаилова 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и международна 

дейност относно: 

а) уведомително писмо от Романтика ЕООД; 

б) заявления по чл. 125н от Закона за радиото и телевизията за регистрации на аудио-визуални 

услуги Dr. Fit, Planet Earth и Woman от Ай Ти Би Ти Ви ООД; 

в) искане от Евроком - Царевец ООД за заличаване на регистрация за доставяне на аудио-

визуална медийна услуга (Удостоверение №  ЛРР-02-4-031-01); 

г) заявление от Агенция Атлантик ЕООД за изменение на разрешение, препратено от Комисия 

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

съобщения; 

д) уведомителни писма от Ви Бокс ЕАД, Делта ООД и Българска телекомуникационна 

компания ЕАД; 

e) заявление по чл. 125a от Закона за радиото и телевизията за регистрации на аудио-визуална 

услуга от ЕСПИ Консулт Онтарио ЕООД; 

ж) искане за заличаване на вписване на нелинейни услуги от Върджин груп България ЕООД; 

з)  образувани административнонаказателни производства с АУАН НД-01-5, № НД-01-26, № 

НД-01-29, № НД-01-30 и № НД-01-31, всички от 2021 г.; 

и)  заявление по Закона за достъп до обществена информация от ГД БОЕЦ. 

Вносител: Доротея Петрова  

Докладва: Райна Радоева, Красимир Димитров, Владимир Павлов 

  

2. Доклади от дирекция Мониторинг и анализи относно наблюдения на предавания, 

разпространени в програмите „Нова телевизия“ на Нова Броудкастинг груп ЕООД и „БТВ“ на 

БТВ Медиа Груп ЕАД. 

Вносител: Зорница Гюрова 
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Докладват: Даяна Милева, Петя Антова, Владимир Мънзелов 

 

Разни 

 

- Доклад от Обща администрация относно проектобюджета на Съвета за електронни 

медии за 2022 г.; 

- Доклад от Обща администрация относно проектобюджета на Българската национална 

телевизия за 2022 г.; 

- Доклад от СА ЛРПР и МД относно предложение за регламент на Европейския 

парламент и Съвета относно прозрачността и таргетирането на политическото 

рекламиране. 

 

Информации 

 

- Новини от ЕПРА – информация, подготвена от Мария Белчева, дирекция ЛРПР и МД 

 

 

Бетина Жотева откри заседанието и подложи на гласуване предложения дневен ред.  

София Владимирова предложи да се отложи разглеждането на доклада на мониторинга за 

предаването „На кафе“ за следващо заседание когато и г-жа Момчилова присъства. 

Наблюдението е започнало по нейн сигнал и практика в СЕМ е членовете, които са поискали 

определен мониторинг да могат да присъстват и да го коментират. Г-жа Владимирова има и 

въпрос, който ще зададе по време на обсъждането на международната дейност.   

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири ) гласа „за”: Прие дневния ред с направите допълнения.   

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА: Доклади от дирекция Лицензионни, регистрационни, правни режими и 

международна дейност относно: 

а) уведомително писмо от Романтика ЕООД; 

б) заявления по чл. 125н от Закона за радиото и телевизията за регистрации на аудио-визуални 

услуги Dr. Fit, Planet Earth и Woman от Ай Ти Би Ти Ви ООД; 

в) искане от Евроком - Царевец ООД за заличаване на регистрация за доставяне на аудио-

визуална медийна услуга (Удостоверение №  ЛРР-02-4-031-01); 

г) заявление от Агенция Атлантик ЕООД за изменение на разрешение, препратено от Комисия 

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

съобщения; 

д) уведомителни писма от Ви Бокс ЕАД, Делта ООД и Българска телекомуникационна 

компания ЕАД; 

e) заявление по чл. 125a от Закона за радиото и телевизията за регистрации на аудио-визуална 

услуга от ЕСПИ Консулт Онтарио ЕООД; 

ж) искане за заличаване на вписване на нелинейни услуги от Върджин груп България ЕООД; 

з)  образувани административнонаказателни производства с АУАН НД-01-5, № НД-01-26, № 

НД-01-29, № НД-01-30 и № НД-01-31, всички от 2021 г.; 

и)  заявление по Закона за достъп до обществена информация от ГД БОЕЦ. 

 

а) уведомително писмо от Романтика ЕООД. 
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Главен експерт Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2а) 

 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири ) гласа „за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 9 във връзка с чл. 110, ал. 

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

изменя общите условия на Индивидуална лицензия за доставяне на радиоуслуга № 1-055-01-

01, с наименование РАДИО ЗОРАНА, издадена на Романтика ЕООД, както следва: 

Седалището и адресът на управление на доставчика се променя от гр. София, ж.к. Малинова 

долина, бл. 1, вх. В, ет. 1, ап. 2 на гр. София, СО – район Средец, ул. Неофит Рилски № 46.  

Всички останали разпоредби на Индивидуална лицензия № 1-055-01-01 остават непроменени. 

 

Възлага на длъжностни лица от СЕМ да впишат промяната и в адреса на управление, в 

собствеността, и в органите на управление в раздел Трети на Публичния регистър. 

 

б) заявления по чл. 125н от Закона за радиото и телевизията за регистрации на аудио-

визуални услуги Dr. Fit, Planet Earth и Woman от Ай Ти Би Ти Ви ООД. 

 

Главен експерт Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2б) 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири ) гласа „за”: Да се изпрати писмо до заявителя, с което да му се укаже  

да отстрани констатираните пропуски и недостатъци в документацията в  7-дневен срок от 

уведомяването. 

 

в) искане от Евроком - Царевец ООД за заличаване на регистрация за доставяне на 

аудио-визуална медийна услуга (Удостоверение №  ЛРР-02-4-031-01).  

 

Главен експерт Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2в) 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири ) гласа „за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 16а и т. 16 и чл. 125к, ал. 2 

от Закона за радиото и телевизията заличава регистрацията за доставяне на аудио-визуална 

медийна услуга на Евроком - Царевец ООД. 

Заличава програма ЕВРОКОМ ЦАРЕВЕЦ, със специализиран (информационно – новинарски) 

профил, 24 часа продължителност и регионален териториален обхват за област Велико 

Търново, общините: Плевен, Подрим, Левски, Никопол, Гулянци, Троян, градовете: Г. 

Оряховица, Лясковец, Полски Тръмбеш, Севлиево, Левски, Павликени, Д. Митрополия, Г. 

Митрополия, Тръстеник, Тетевен, Павликени, Бяла, Две Могили и селата: Самоводене, 

Поликраище и Първомайци, от Раздел първи на Публичния регистър, поддържан от СЕМ.  

 

г) заявление от Агенция Атлантик ЕООД за изменение на разрешение, препратено от 

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

електронните съобщения. 

 

Главен експерт Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2г) 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири ) гласа „за”: На основание чл. 32, ал. 1, т. 18 от Закона за радиото и 

телевизията, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за електронните съобщения, не възразява 

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

електронните съобщения, да измени разрешение № 00418-006/ 09.12.2021 г. за ползване на 
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индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на територията на гр. Видин, издадено на Агенция Атлантик ЕООД, както 

следва:  

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

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

За решението да бъде уведомена Комисията за регулиране на съобщенията.  

 

д) уведомителни писма от Ви Бокс ЕАД, Делта ООД и Българска телекомуникационна 

компания ЕАД. 

 

Главен експерт Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2д) 

Решение:  

СЕМ реши с 4 (четири ) гласа „за”: Да се отразят в Публичния регистър настъпилите 

промени, свързани с органите на управление на Ви Бокс ЕАД. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се изпрати писмо на Делта ООД, с което да се укаже 

на доставчика  да отстрани констатирания пропуск в 7-дневен срок. 

 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Да се отразят в Публичния регистър настъпилите 

промени, свързани с органите на управление на дружеството Българска телекомуникационна 

компания ЕАД (програма ВИВАКОМ АРЕНА (VIVACOM ARENA). 

 

e) заявление по чл. 125a от Закона за радиото и телевизията за регистрации на аудио-

визуална услуга от ЕСПИ Консулт Онтарио ЕООД. 

 

Главен експерт Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2е) 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 16 и т. 16а, във връзка с чл. 

125а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 125к от Закона за радиото и телевизията и чл. 9, т. 2 от Тарифата за 

таксите за радио- и телевизионна дейност: 

І. Да регистрира като доставчик на линейна медийна услуга (телевизионен оператор) Еспи 

Консулт Онтарио ЕООД. 

II. Да впише в Първи раздел на Публичния регистър: 

1. Телевизионна програма с: наименование:BG + (БГ +); способ на разпространение: чрез 

кабелни електронни съобщителни и спътникови мрежи; териториален обхват: национален; 

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

дата на разпространение: от датата на регистрацията. 

2. Данни, касаещи оператора: наименование: Еспи Консулт Онтарио ЕООД;Седалище и адрес 

на управление: гр. София, ж.к. Младост 1А, бул. Александър Малинов № 23, Бизнес център 

„Сити поинт“, ет. 2, офис 58; Управител и едноличен собственик на капитала: Петьо Петков; 

Вид оператор: търговски. 

ІІI. Еспи Консулт Онтарио ЕООД се задължава да създава телевизионна програма „BG + (БГ 

+)” 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; 
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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. Еспи Консулт Онтарио ЕООД следва да заплати, съгласно чл. 9, т. 2 от Тарифата за таксите 

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

V. На Еспи Консулт Онтарио ЕООД 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. 

VІ. Еспи Консулт Онтарио ЕООД следва да осигури на страницата си в интернет лесен, 

директен и постоянен достъп на потребителите на услугата най-малко до следните актуални 

данни: 

- наименование на доставчика на медийната услуга; седалище и адрес на управление; данните, 

включително адрес на електронната поща и телефон за контакти, които позволяват 

установяването на бърз, пряк и ефективен контакт с доставчика; 

- данни за Съвета за електронни медии, седалище и адрес на управление, адрес на електронната 

му поща и страницата му в интернет, телефон за контакти. 

 

ж) искане за заличаване на вписване на нелинейни услуги от Върджин груп България 

ЕООД. 

 

Главен експерт Райна Радоева представи доклада. (Приложение 2ж) 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: на основание чл. 32, ал. 1, т. 16, буква „в”,  във връзка с 

чл. 125к, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 125з от Закона за радиото и телевизията заличава 

вписването в Четвърти раздел на Публичния регистър на Върджин Груп България ЕООД 

ЕООД като доставчик на нелинейни медийни услуги - Видео по поръчка с наименования: 

InViVо – VoD и InViVo Play, считано от 15.01.2022 г. 

 

з)  образувани административнонаказателни производства с АУАН НД-01-5, № НД-01-

26, № НД-01-29, № НД-01-30 и № НД-01-31, всички от 2021 г. 

 

Директор дирекция СА ЛРПР МД Доротея Петрова представи докладите. (Приложение 2з) 

 

- АУАН НД-01-5/26.04.2021 г. 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: На основание чл. 34, ал. 3 и във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 6 

от ЗАНН да бъде прекратено административнонаказателното производство по АУАН № НД-

01-5/26.04.2021, съставен на „Телевизия Евроком“ ООД. 

 

-АУАН № НД-01-26 от 2021 г. 

Решение: 
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СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление на „КОНОВ 79“ ООД за нарушение на чл.7, ал. 1 от ЗРТ. Размерът на санкцията 

да бъде определен към минимума.  

 

- АУАН № НД-01-29 от 2021 г. 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление на „Хоум Нетуърк“ ЕООД за нарушение на чл. 12, ал. 1 от ЗРТ – 

разпространение на предаване на език, различен от официалния, съгласно Конституцията на 

Република България. Размерът на санкцията да бъде определен към минимума. 

 

-АУАН № НД-01-30 от 2021 г. 

Решение: 

СЕМ реши с 3 (три) гласа „за” и 1 (един)  глас „въздържал се“ (София Владимирова): 

Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно постановление на „Хоум Нетуърк“ 

ЕООД за нарушение на чл. 75, ал. 1, изречение второ от ЗРТ – излъчване на скрито търговско 

съобщение.  Размерът на санкцията да бъде определен над минимума, предвиден в закона за 

това нарушение. 

 

-АУАН № НД-01-31 от 2021 г.  

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Възлага на председателя на СЕМ да издаде наказателно 

постановление на доставчика на нелинейни медийни услуги „168 ЧАСА“ за нарушение на чл. 

17, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 от ЗРТ – разпространение на видеоклип /предаване/, 

което противоречи на добрите нрави. Размерът на санкцията да бъде определен към минимума. 

 

СЕМ реши: По предложение от г-жа Розита Еленова относно вписаните в Публичния 

регистър на СЕМ доставчици на услуги по заявка за следващо заседание да се подготви доклад 

от специализирана администрация с информация за вписаните в ПР на СЕМ доставчици на 

услуги по заявка, както и за осъщественото наблюдение върху такива услуги. 
 

и)  заявление по Закона за достъп до обществена информация от ГД БОЕЦ. 

 

Директор дирекция СА ЛРПР МД Доротея Петрова представи доклада. (Приложение 2и) 
 

Решение: 

СЕМ реши с 4 (четири) гласа „за”: Предоставя на ГД БОЕЦ пълен достъп до исканата 

обществена служебна информация, предоставена под формата на писмена справка по 

електронен път на посочения в заявлението електронен адрес. Решението да се изпрати на ГД 

БОЕЦ. 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА: Доклади от дирекция Мониторинг и анализи относно наблюдения на 

предавания, разпространени в програмите „Нова телевизия“ на Нова Броудкастинг груп ЕООД 

и „БТВ“ на БТВ Медиа Груп ЕАД. 

  

Директор на дирекция СА-МА Зорница Гюрова представи доклада. (Приложение 3) 
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Розита Еленова: Благодаря за доклада. Радвам се, че дирекция мониторинг присъства 

стабилно в заседанията, тъй като дейността й в тази натоварена с избори година бе насочена 

само в този процес. Вярвам, че така ще продължи. Положителното, като медийна среда, което 

намирам в доклада: и дали доставчика или продуцентите, няма значение, трябва да бъдат 

поздравени, че е регулирана агресивната реч, нецензурните изрази са овладени  от предишния 

сезон. Общото при докладите, че е видим стремежът да има изводи и анализ. Специално в 

доклада относно реалити формата Фермата има преразказ и фактология, която не засяга 

медийната среда, като: „мониторингът отчете междуличностния конфликт“. Ние не сме студио 

по психология, за това би било добре да е ясно изразено и обосновано – в тези конфликти има 

ли нарушение, или няма нарушение. Добре е, че мониторингът констатира междуличностен 

конфликт, но нека да е по-ясно дали има влошаване на медийната среда или не, този анализ 

ми  липсва. И, моля, сексизмът, мисля, че е добре да бъде поправен, г-жо Станева. Няколко 

пъти се казва: „такова отношение е недопустимо, особено към жена“. Благодаря за доклада 

като цяло.  

Галина Георгиева благодари за доклада и го приема.   

София Владимирова приема доклада и няма коментари.  

 

СЕМ прие доклада. 

 

Директор на дирекция СА-МА Зорница Гюрова представи доклада. (Приложение 4) 

 

Розита Еленова: Много харесвам този доклад. Благодаря. Успявам да изградя мнение за тези 

сезони на големите формати през сезона. И е чудесно, че няма нарушения по ЗРТ. При 

„Маскираният певец“ миналия сезон имаше сериозни залитания в сценария към нецензурни 

изрази и към по-нисък клас смешки. Ако се е повишило качеството - браво, както и вярвам, че 

е възможно сценаристите в другия формат да създават някакъв съспенс с грижа към животните 

и защитените видове. Харесвам доклада и поради стегнатото представения анализ без 

залитания в излишно изброяване на факти. Наистина ли всичките тези наблюдения са правени 

от един човек - г-н Мънзелов? 

Зорница Гюрова уточни, че г-н Мънзелов в един дълъг период е успял да обеме тези 

предавания. 

Розита Еленова: Поздравления, това са различни доставчици, с различни обеми. В крайна 

сметка наистина е добре да бъдат обединени, това е сезон 2021- 2022. Приемем доклада, 

благодаря.  

Галина Георгиева изказа мнението, че във връзка с тези доклади и приключилите предавания 

би било добре с оглед предстоящите отчети на Съвета за електронни медии да се добави и едно 

предаване, което имаше своя край - „Забраненото шоу на Рачков“. Ако колегите имат 

възможност и останалата част от състава на СЕМ са съгласни и подкрепят това нейно 

предложение ще се радва да има и такъв доклад.  

 

СЕМ прие доклада. 

СЕМ реши: да се осъществи наблюдение на предаването „Забраненото шоу на Рачков“ по 

Нова телевизия за спазване разпоредбите на ЗРТ.    

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ: 

- Доклад от Обща администрация относно проектобюджета на Съвета за 

електронни медии за 2022 г. 

Главен счетоводител Незабравка Николова представи доклада. (Приложение 5) 
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СЕМ прие доклада. 

- Доклад от Обща администрация относно проектобюджетите на Българската 

национална телевизия за 2022 г. и на Българското национално радио за 2022; 

 

Главен счетоводител Незабравка Николова представи доклада. (Приложение 6 и 7) 

СЕМ прие докладите. 

 

- Доклад от СА ЛРПР и МД относно предложение за регламент на Европейския 

парламент и Съвета относно прозрачността и таргетирането на политическото 

рекламиране. 

 

Директор дирекция СА ЛРПР МД Доротея Петрова представи докладите. (Приложение 16) 

 

София Владимирова пожела да бъде своевременно информирана по тази тема. Колегите й 

знаят, че тя особена позиция  по нея и би искала да знае как вървят разговорите, кога и как се 

налага Съветът да вземе отношение и съответно да се намеси с позиция конкретно по  този 

въпрос.   

Г-жа Владимирова постави още един въпрос, който отбеляза като важен за нея. Европейската 

комисия е публикувала за обществена консултация предстоящия европейски законодателен 

акт за свободата на медиите. Очаква се предложението да бъде представено през третото 

тримесечие на 2022 година. Доколкото вижда включена е ЕРГА, където се вземат нейните 

препоръки. Г-жа Владимирова моли Международната дейност, г-жа Белчева и г-жа Дончева, 

ако искат другите съветници също, но тя би искала да знае какво до тук е направено по тези 

консултации, как Съветът ще се включи в тези консултации, защото това за нея е 

изключително  важен акт. Още повече, доколкото разбира, обхваща три основни сфери и се 

очаква всички участници в медийния пазар, между които и регулаторите да изразят становища. 

Това е информацията, която тя има. Затова молбата й е дали като доклад на заседание или като 

мейл, формата няма никакво значение, да получи становище, мнение какво до момента е 

направено и какви са стъпките, които предлагат експертите на Международната дейност оттук 

нататък, и вече съветниците да обсъдят дали и как е необходимо по-активно включване в тези 

консултации.  

 

СЕМ прие: относно проектите за Регламент на ЕП и Съвета относно прозрачността и 

таргетирането на политическото рекламиране и  Законодателен акт за свободата на медиите 

да се предостави доклад от СА ЛРПР и МД с информация, вкл. експертно становище по двата 

документа. 

  

 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Новини от ЕПРА – информация, подготвена от Мария Белчева 

 

Мария Белчева представи информацията.  (Приложение 17) 

 

СЕМ прие за информация.  

Да се предоставя периодично бюлетин с новини от ЕПРА. 

         

Бетина Жотева закри заседанието.  
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Материали, приложени към Протокол № 1 

1. Дневен ред; 

2. Доклад от Р. Николова с изх. № ЛРР-15 30-04-1/11.01.2022 г. 

3. Доклад от Р. Николова с изх. № ЛРР-15 30-04-2/13.01.2022 г.  

4. Доклад от К. Димитров с изх. № ПД-08 30-12-4/11.01.2022 г.  

5. Доклад от В. Павлов с изх. № ПД-08 30-12-1/ 10.01.2022 г. 

6. Доклад от К. Димитров с изх. № ПД-08 30-12-5/ 11.01.2022 г.  

7. Доклад от В. Павлов с изх. № ПД-08 30-12-2/ 10.01.2022 г.  

8. Доклад от К. Димитров с изх. № ПД-08 30-12-3/ 10.01.2022 г.  

9. Доклад от Д. Петрова с изх. № ПД-08 30-12-7/ 12.01.2022 г.  

10.Доклад от В. Мънзелов с изх. № НД-04 30-07-3/10.01.2022 г.  

11.Доклад от П. Антова с изх.№ НД-04 30-07-2/10.01.2022 г.  

12.Доклад от Д. Милева с изх. № НД-04 30-07-4/ 10.01.2022 г. 

13.Доклад от Н. Николова с изх. № БФ-22 30-06-1/13.01.2022 г. 

14.Доклад от Н. Николова с изх. № БФ-22 30-06-2/13.01.2022 г. 

15.Писмо от БНР с вх.№ РД-20 04-03-2/14.01.2022 г. 

16.Доклад от Д. Петрова с изх. № ПД-08 30-12-8/13.01.2022 г. 

17.Доклад от М. Белчева с изх. № МД-08 30-11-4/07.01.2022 г.  

 

  

 

 

Бетина Жотева 

Председател на СЕМ  

 

...........................  София Владимирова 

 

 

…………….. 

 

Галина Георгиева  

    

   ……….….….….  

     

    Розита Еленова  

            

            ..…………… 

 

 

Соня Момчилова          ………….….….. 

 

 

  

 

  Старши специалист:       …………………   

  Вера Данаилова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


