Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-116
30 октомври 2019 г.
Съветът за електронни медии разгледа на заседание, проведено на 30.10.2019 г.,
постъпило заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от
ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ ООД, ЕИК 121761999, с вх. № ПД-09 223-00-17/16.10.2019 г.
Предмет на искането на заявителя е предоставяне на „копие от документ, с който
Емил Илиев Кошлуков е удостоверил стажа си като програмен директор на телевизия
Алфа” и „копие от диплома за завършено висше образование на Емил Илиев Кошлуков”.
Заявената форма за получаване на информацията е „копие на технически носител”,
предоставена по електронен път на електронна поща.
Условията и процедурата за предоставяне на обществена информация са подробно
регламентирани в Глава трета на ЗДОИ. От формална страна, заявлението съдържа всички
изискуеми реквизити, изброени в чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ.
Съветът е задължен субект по ЗДОИ и като такъв 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.
Съобразно разграничението, което прави ЗДОИ, търсената информация е служебна.
Разпоредбата на чл. 11 от закона предвижда, че служебната информация се събира, създава
и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на
органите и на техните администрации, а съгласно чл. 13, ал. 1 достъпът до нея е свободен.
„Копие от документ, с който Емил Илиев Кошлуков е удостоверил стажа си като
програмен директор на телевизия Алфа”, както и „копие от диплома за завършено висше
образование на Емил Илиев Кошлуков”, са документи, представляващи служебна
обществена информация, с която Съвета разполага и съхранява по повод дейностите по
провеждане на процедурите за избор на генерален директор на Българската национална
телевизия, проведени през 2017 г. и 2019 г. Документите са част от доказателствата,
приложени към заявленията на г-н Кошлуков, и същите удостоверяват, че лицето отговаря
на изискванията на чл. 66, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за радиото и
телевизията.
Вън от гореизложеното, правото на достъпът до информация не е абсолютно.
Разпоредбите на ЗДОИ не намират приложение по отношение на достъпа до лични данни
(чл. 2, ал. 5 от ЗДОИ). Съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на
личните данни, „лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано
физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на
данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде
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идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име,
идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един
или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната,
психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това
физическо лице.
В конкретния случай, търсената информация, представляваща копие от документ,
удостоверяващ трудов стаж, както и диплома за завършено образование, безспорно
съдържат лични данни, които попадат под защитата на Закон за защита на личните данни
(ЗЗЛД) и нямат отношение към целта на ЗДОИ по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ.
Поради изложените съображения, предоставянето на търсената информация,
съгласно разпоредбите на ЗДОИ, би представлявало неправилно приложение материалния
закон, неправомерно обработване на лични данни от страна на СЕМ и нарушаване на
принципа за защита на личните данни при осъществяване правото на достъп до
обществена информация, залегнал в разпоредбата на чл. 6, ал. 1, т. 5 от ЗДОИ.
Независимо от горното, Съветът намира за необходимо да отбележи, че в хода на
двете процедури за избор на генерален директор на Българската национална телевизия,
проведени през 2017 г. и 2019 г., Емил Кошлуков е представил всички необходими
документи, удостоверяващи по безспорен начин, че кандидатът отговаря на изискванията
на чл. 66, ал. 1, във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията, включително
и на тези за наличие на висше образование и трудов стаж.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 28, ал. 2, във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 1
и чл. 2, ал. 5 и от Закона за достъп до обществена информация, Съветът за електронни
медии
Р Е Ш И:
ОТКАЗВА на ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ ООД, ЕИК 121761999 достъп до следната
обществена информация: „копие от документ, с който Емил Илиев Кошлуков е
удостоверил стажа си като програмен директор на телевизия Алфа” и „копие от диплома за
завършено висше образование на Емил Илиев Кошлуков”.
Настоящото решение да се изпрати на заявителя на посочения в заявлението адрес.
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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