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Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-25 

 

11 март 2020 г. 

 

 

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

11.03.2020 г., постъпило заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) 

от Г.И.Г., с вх. № ПД-09-23-00-7/04.03.2020 г.  

 Заявителят  желае да получи достъп до следната информация: 1. Копие от договора за 

възлагане на управление на Българската национална телевизия, сключен между СЕМ и Емил 

Кошлуков; 2. Копие от плана за изпълнение на Концепцията за периода 2019-2022 г. 

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. 

Предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация е копия на 

документите, които да бъдат предоставени по електронен път. 

 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.  

 Планът за изпълнение на Концепцията за периода 2019-2022 г. е предоставен от 

генералния директор, в изпълнение на договора за възлагане на управление на Българската 

национална телевизия. В този смисъл тези документи се явяват обусловено свързани и 

достъпът до тях следва да бъде разглеждан на една и съща плоскост по отношение на ЗДОИ. 

 Съгласно чл. 31 от ЗДОИ, когато исканата информация се отнася до трето лице, 

какъвто е настоящия случай, съответният орган е длъжен да поиска изричното писмено 

съгласие на третото лице и да предостави информацията, ако получи неговото съгласие, в 

обем и по начин, който да не разкрива информация, засягаща неговите интереси.  

 Разпоредбата на ал. 5 на чл. 31 от Закона допуска изключение от посоченото правило, 

като постановява, че не е необходимо съгласието на третото лице, когато то е задължен 

субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на ЗДОИ, 

както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. 

 В конкретния случай, са налице и двете посочени в закона изключения от правилото. 

 Българската национална телевизия като национален обществен доставчик на медийни 

услуги (чл. 6, ал. 3 от Закона за радиото и телевизията, ЗРТ) съществува по силата на закона 

(чл. 42 ЗРТ) и дейността й се субсидира от държавния бюджет. Съобразявайки изложеното, 

се налага изводът, че БНТ е публичноправен субект и като такъв е задължено лице по 

смисъла на чл.3, ал.2, т.1 ЗДОИ. Както беше отбелязано по-горе, търсеното от заявителя 
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представлява служебна обществена информация, създадена по повод дейността на СЕМ. 

Досежно БНТ, информацията също се явява обществена, тъй като засяга дейността на 

доставчика по повод възлагане на управлението му. 

 На следващо място, съгласно легалната дефиниция, дадена в § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ, 

"Надделяващ обществен интерес" е налице, когато чрез исканата информация се цели 

разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и 

отчетността на субектите по чл. 3.“ Съветът за електронни медии е задължен субект по 

чл. 3 от ЗДОИ и като такъв е задължен да предоставя обществена информация, която създава 

и съхранява. 

 Следва да се отбележи, че възложените със ЗРТ специални задължения за БНТ като 

национален обществен доставчик, предполагат пълна прозрачност на управлението на 

медията, включително и на поетите от генералния директор задължения. Предоставянето на 

договора, сключен между СЕМ и генералния директор на БНТ ще осигури прозрачност в 

дейността на надзорния орган, от една страна, и на БНТ от друга.  Налице е надделяващ 

обществен интерес, в който случай не следва да бъде искано съгласието на генералния 

директор за предоставяне на информацията. Договорът не съдържа класифицирана 

информация, но съдържа лични данни, които съгласно принципът на защита на личните 

данни, залегнал в нормата на чл. 6, ал. 1, т. 5 от ЗДОИ, в предоставеното на заявителя копие 

трябва бъдат заличени, с оглед охраняване интересите на третото лице. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 28, ал. 2 и чл. 34, ал. 1, във връзка с чл. 6, 

ал. 1, т. 5  от Закона за достъп до обществена информация, Съветът за електронни медии   

 

Р Е Ш И: 

 

ПРЕДОСТАВЯ на Г.И.Г. пълен достъп до следната обществена служебна 

информация: 1. Договор за възлагане на управление на Българската национална телевизия, 

сключен между СЕМ и Емил Кошлуков; 2. План за изпълнение на Концепцията за периода 

2019-2022 г., чрез копия, предоставени по електронен път, при заличени лични данни, 

съдържащи се в тях. 

 

Настоящото решение и документите, до които се предоставя достъп да се изпратят 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 

 


