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Р Е Ш Е Н И Е  № РД-05-127 

 

20 декември 2019 г. 
 
 

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

20.12.2019 г. постъпило заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от 

Вилиям Костов Попов, с вх. № ПД-09-23-00-19/13.12.2019 г. 

Заявителят желае да получи достъп до следната обществена информация: Копие от 

„Доклад относно наблюдение на програма Хоризонт на Българското национално радио за 

спазване на чл. 6, ал. 3, т. 6 от Закона за радиото и телевизията по т. 2 от дневния ред на 

заседанието на СЕМ от 11 декември 2019 г.” 

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 и същото следва да бъде разгледано от 

СЕМ. 

Съветът е задължен субект по ЗДОИ и като такъв предоставя достъп до обществена 

информация, която създава или съхранява. Съгласно разграничението на официалната 

информация, което ЗДОИ прави, търсената със Заявлението информация е служебна по 

смисъла на чл. 11 от ЗДОИ, тъй като е създадена и се съхранява по повод дейността на СЕМ и 

на основание чл. 13, ал. 1 от същия, достъпът до нея е свободен. 

Съветът е нормативно задължен да предоставя обществената информация, свързана с 

дейността му, както на основание ЗДОИ (чл. 14), така и съгласно Закона за радиото и 

телевизията (чл. 39, ал. 2). Изпълнението на това задължение се осъществява чрез 

публикуването на ежемесечен бюлетин на интернет страницата на СЕМ или на конкретни 

актове и документи, свързани с дейността на регулатора. В конкретния случай докладът, 

представляващ интерес за заявителя, е качен на интернет страницата на СЕМ, като по този 

начин органът е осигурил свободен достъп до документа и публичност на съдържащата се в 

него информация. 

В чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ законодателят предоставя възможност задълженото лице 

да не се съобрази с предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена 

информация когато това би довело до необосновано увеличаване на разходите по 

предоставянето. В този случаи информацията се предоставя във форма, която се определя от 

задълженото лице.  

В разглежданото заявление лицето е посочило „копие на материален носител” като 

предпочитана форма за предоставяне на информацията. Предвид големия обем на документа, 

е целесъобразно достъпът до нея да бъде предоставен чрез посочване на точен интернет адрес 

където той е публикуван.  
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Предвид гореизложеното 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 Вилиям Костов Попов пълен достъп до следната обществена 

служебна информация, чрез посочване на точен интернет адрес, където са публикувани 

данните. 

 

ПОСОЧВА интернет адрес за достъп до Доклад относно наблюдение на програма 

Хоризонт на Българското национално радио за спазване на чл. 6, ал. 3, т. 6 от Закона за 

радиото и телевизията: https://www.cem.bg/controlbg/1290 

 

Настоящото решение да се изпрати на заявителя на посочения в заявлението 

електронен 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 

https://www.cem.bg/controlbg/1290

