
 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-34 
 

12 март 2019 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на  12.03.2019 г., 

разгледа постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № 

ПД-09-23-00-11/05.03.2019 г., подадено от Диана Страхилова Банчева, Фондация Програма 

Достъп до Информация. 

Заявителят желае да получи отчета на СЕМ за постъпилите заявления за достъп до 

обществена информация през 2018 г., който включва и данни за направените откази и 

причините за това. Предпочитаната форма за предоставяне на информацията е под формата 

на копие, предоставено по електронен път, или чрез посочване на интернет адрес, където се 

съхранява или е публикувана.  

Съветът като взе предвид, че: 

- търсената информация попада в предметния обхват на Закона за достъп до 

обществена информация (ЗДОИ), 

- СЕМ е задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, 

- заявлението отговаря на изискванията на чл. 25, ал. 1 на същия закон, 

- Годишният отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация 

през 2018 г. е приет на заседание, проведено на 28.02.2019 г., и публикуван на интернет 

страницата на Съвета, 

намира, че на заявителят следва да бъде предоставен пълен достъп до исканата 

официална обществената информация, съдържаща се в изготвения, съгласно чл. 15, ал. 2 от 

ЗДОИ документ.  

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

достъп до обществена информация, Съветът за електронни медии 

 

Р Е Ш И: 

 

ПРЕДОСТАВЯ на Диана Страхилова Банчева, Фондация Програма Достъп до 

Информация, пълен достъп до следната официална информация: Годишен отчет за 

постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2018 г. 

ПОСОЧВА интернет адрес за достъп до информацията:  

https://www.cem.bg/files/1551875482_godishen_otchet_zdoi_-2018.pdf 

Настоящото решение следва се изпрати на заявителя на адрес diana@aip-bg.org. 

 

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 


