
 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-20 
 

26 февруари 2020 г. 

 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) разгледа на свое заседание, проведено на 26 

февруари 2020 г. постъпило заявление по Закона за достъп до обществена информация 

(ЗДОИ) от Д.С.Б. от Фондация “Програма Достъп до Информация”, с вх. № ПД-09-23-00-

4/17.02.2020 г.   

 Заявителят  желае да получи достъп до следната информация: актуализиран списък 

на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, за сферата на 

дейност на СЕМ, както и форматите, в които е достъпна. 

Искането съдържа изброените в чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ реквизити – трите имена на 

заявителя, описание на исканата информация и адреса за кореспонденция със заявителя; 

предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация – копия, които да 

бъдат предоставени по електронен път на посочена електронна поща или чрез посочване 

на интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните. 

 ЗДОИ разграничава два вида обществена информация – официална и служебна. 

Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на 

органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия (чл. 10). 

Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната 

информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации (чл. 11). 

Търсената от заявителя информация попада в хипотезата на чл. 11 от ЗДОИ и представлява 

служебна такава – информация, която е създадена по повод дейността на СЕМ. Съгласно 

чл. 13, ал. 1 от ЗДОИ, достъпът до служебна информация е свободен.  

В изпълнение на чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ, Съветът обявява на своята интернет 

страница списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за 

сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. 

Достъпът до тази информация е осигурен чрез сайта на СЕМ, където в секция „СЕМ за 

потребителите”, подсекция „Достъп до информация” е качен електронен файл на 

цитирания списък в PDF формат.   

От последната актуализация на списъка, направена съгласно изменение и 

допълнение на разпоредбата на чл. 15 от ЗДОИ, обнародвано с ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила 

от 12.01.2016 г., не са настъпили законодателни промени, които да са наложили неговата 

промяна, поради което същият е актуален и към днешна дата.  

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 28, ал. 2 и чл. 34, ал. 1 от Закона за 

достъп до обществена информация, Съветът за електронни медии   

 

  



Р  Е  Ш  И: 

 

ПРЕДОСТАВЯ на Д.С.Б. пълен достъп до следната обществена служебна 

информация, чрез посочване на точен интернет адрес, са публикувани данните: 

 

ПОСОЧВА интернет адрес за достъп до списък на категориите информация, 

подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на СЕМ, както и форматите, 

в които е достъпна:  

https://www.cem.bg/files/1487854268_info-chl15-chl15a-zdoi.pdf 

 

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 
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