
 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № РД-05-26 

03 май 2018 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 24.04.2018 

г., разгледа постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация 

с вх. № ПД-09-23-00-6 от 16.04.2018 г., подадено от Вилиям Костов Попов.  

 

Заявителят желае да получи следната информация: 

1. Копие от Доклада на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР”, 

разгледан на заседание на СЕМ на 29.08.2017 г., за осъществен надзор за спазване на 

чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗРТ в предаването „12+3”, включено в съдържанието на програма 

„Хоризонт” на БНР на 19, 24 юли и 07 август 2017 г.  

2. Копие от Сигнала (с името на неговия автор, без лични данни), по повод  на 

който е осъществен надзора за спазване на чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗРТ в предаването „12+3”, 

включено в съдържанието на програма „Хоризонт” на БНР на 19, 24 юли и 07 август 

2017 г. (из Протокол № 39 от заседание на СЕМ на 29.08.2017 г.: Иво Атанасов: „....- 

това е проверка по сигнал...”). 

3. Копие от Доклад на Дирекция „Специализирана администрация – НЛРПР”, 

разгледан на заседание на СЕМ на 31.10.2017 г. за осъществен надзор за спазване на чл. 

6, ал. 3, т. 6 от ЗРТ в предаванията „12+3”, „Преди всички” и „Всяка неделя”, включени 

в съдържанието на програма „Хоризонт” на БНР за периода 11 септември – 06 

октомври 2017 г. 

 Предпочитаната форма за предоставяне на информацията е под формата на 

копие, предоставено по електронен път. Информацията следва да бъде изпратена на 

електронна поща: billpopov@gmail.com. 

 

Заявлението отговаря на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за достъп до 

обществена информация (ЗДОИ) – в него са посочени трите имена на физическото 

лице, адрес за кореспонденция, описание на исканата информация и предпочитаната 

форма за предоставянето й. 

Съветът е задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ и като 

компетентен орган предоставя достъп до обществена информация, която създава или 

съхранява. Съгласно правилото на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, обществена информация по 

смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република 

България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение 

относно дейността на задължените по закона субекти. 

 Исканата информация по т. 1; т. 2 и т. 3 попада под регламента на ЗДОИ. Тя е 

служебна  информация по смисъла на чл. 11 и съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДОИ достъпът 

до нея е свободен.  

 

За да се произнесе по заявлението, СЕМ взе предвид следното: 

Исканата информация по т. 2 се отнася до трето лице, затова съгласно чл. 31, 

ал.1 и ал. 2 от ЗДОИ, Съветът може да я предостави след като вземе изричното писмено 

съгласие на третото лице, подало сигнала. В този случай срокът за произнасяне се 

удължава с още 14 дни, като за това се уведомява заявителят. 
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На 24.04.2018 г., въз основа на протоколно решение на надзорния орган, е 

изпратено писмо до лицето подало сигнала. Със същото решение СЕМ удължи срока за 

произнасяне с 14 дни, за което г-н Вилиям Попов е уведомен с писмо изх. № ПД-09-23-

00-6/24.04.2018 г. 

 На 02.05.2018 г. е постъпил отговор от лицето А. Д., с който е дал своето 

съгласие. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 28, ал. 2, във връзка с чл. 34, ал. 1 и чл. 

31, ал. 3 от Закона за достъпа до обществена информация, СЪВЕТЪТ ЗА 

ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ 

 

Р Е Ш И: 

 

ПРЕДОСТАВЯ на Вилиям Костов Попов, пълен достъп до следната официална 

информация: 

 

1. Доклад до членовете на Съвета за електронни медии от Дирекция 

„Специализирана администрация – НЛРПР”, относно фокусиран мониторинг на 

предаването „12+3” – изданията от 19 и 24.07 и от 07.08.2017 г.  

2. Сигнал с вх. № НД-05-94-00-267 от 14.08.2017 г. 

3. Доклад до членовете на Съвета за електронни медии от Дирекция 

„Специализирана администрация – НЛРПР”, относно наблюдение на предаванията 

„12+3”, „Преди всички”, „Събота 150” и „Неделя 150” по програма „Хоризонт” на 

Българско национално радио във връзка с чл. 6, ал. 3, т. 6 от ЗРТ. 

 

 Настоящото решение да се изпрати на Вилиям Костов Попов на адрес: гр. София 

– 1618, ж. к. „Бъкстон”, бл. 10, ет. 8, ап.33 и на e-mail: billpopov@gmail.com. 

 

 Предоставената информация да се изпрати под формата на сканирани копия на 

e-mail: billpopov@gmail.com. 

 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

Административен съд София - град в 14-дневен срок от уведомяването. 

 

 

 

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 
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