
 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-10 
 

10 март 2021 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 10 март 

2021 г., разгледа постъпило Заявление с вх. № ПД-09 23-00-1/ 22.02.2021 г. по Закона за 

достъп до обществена информация (ЗДОИ) от ***   

Заявителят желае да получи достъп до следната информация:  

1. Какъв е броят и стойността на собствените/ представените за стопанисване и 

управление/, ползваните по договор за наем или лизинг движими вещи към 22.02.2021 

г. на СЕМ, а именно: 

1.1.  Пътно транспортни средства (ПТС), в т.ч. леки автомобили, джипове, 

микробуси и др., техният брой, вид, марка, модел, година на производство и година на 

придобиване, както и използва ли се освен за служебни и за лични цели; 

1.2. Мобилни телефони, таблети и аксесоари, техният брой, вид, марка, модел, 

година на производство и година на придобиване; 

1.3. Преносими компютри, настолни компютри и периферия, техният брой, 

вид, марка, модел, година на производство и година на придобиване. 

2. Какъв е общият размер на извършените разходи за бензин, за поддръжка, 

ремонт и консумативи за ПТС по т. 1.1. в периода 04.05.2017 г. – 22.02.2021 г. (или най-

близкия до 22.02.2021 г. отчетен период); 

3. Какъв е общият размер на извършените разходи за поддръжка, ремонт и 

консумативи за движимите вещи по т. 1.2. и т. 1.3. в периода 04.05.2017 г. – 22.02.2021 

г. (или най-близкия до 22.02.2021 г отчетен период); 

4. Какъв е общият размер на експлоатационните разходи за ПТС по т. 1.1. в 

периода 04.05.2017 г. – 22.02.2021 г. (или най-близкия до 22.02.2021 г. отчетен период), 

в т.ч. разходи за застраховки, местен данък, винетни такси, наем (при нает автомобил), 

служебни абонаменти за паркиране/ наем за паркинг; 

5. Какъв брой карти за градски транспорт са предоставени на работниците/ 

служителите в периода 04.05.2017 г. – 22.02.2021 г. (или най-близкия до 22.02.2021 г. 

отчетен период) и какъв е общият размер на средствата за закупуването им; 

6. Колко лица на длъжност „шофьор” са назначени към 22.02.2021 г.; 

7. Какъв е общият размер на средствата на закупуване на безплатно работно и 

униформено облекло на работниците/ служителите в периода 04.05.2017 г. – 22.02.2021 

г. (или най-близкия до 22.02.2021 г. отчетен период); 

8. Какъв е общият размер на средствата за „представителни разходи” в периода 

04.05.2017 г. – 22.02.2021 г. (или най-близкия до 22.02.2021 г. отчетен период). 

 

Заявлението отговаря на изискванията на Закона за достъп до обществена 

информация (ЗДОИ) и следва да бъде разгледано. 

Като публичноправен субект, Съветът е задължен да предоставя информация, 

която създава и съхранява (чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ). Търсената със заявлението 

информация попада в хипотезата на чл. 11 от ЗДОИ и представлява служебна такава – 



информация по повод дейността на органа и неговата администрация. Съгласно чл. 13, 

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

Тъй като заявителят е посочил, че желае да получи достъпа до информация под 

формата на писмена справка по електронен път и е посочил адрес на електронна поща, 

съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ не се съставя протокол и не се заплащат разходи за 

предоставянето.  

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

35, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, Съветът за електронни медии 

 

Р  Е  Ш  И: 

 

ПРЕДОСТАВЯ на *** пълен достъп до следната обществена служебна 

информация: 

 Писмена справка за: брой и стойност на собствените движими вещи на Съвета за 

електронни медии към 22.02.2021 г., с подробна информация относно вид, марка, 

модел, година на производство (при наличие на данни) и година на придобиване; 

размер на разходите за гориво, поддръжка, ремонт и консумативи на пътно-

транспортните средства за периода 04.05.2017 г. – 22.02.2021 г.; размер на разходите за 

поддръжка, ремонт и консумативи на мобилни телефони, таблети, преносими и 

настолни компютри, и периферия за периода 04.05.2017 г. – 22.02.2021 г.; общ размер 

на експлоатационните разходи на пътно-транспортите средства за периода 04.05.2017 г. 

– 22.02.2021 г.; карти за градски транспорт; брой на лицата на длъжност „шофьор“ към 

22.02.2021 г.; общ размер на средствата за закупуване на представително облекло за 

периода 04.05.2017 г. – 22.02.2021 г.; общ размер на средствата за представителни 

разходи за периода 04.05.2017 г. – 22.02.2021 г. 

 Информацията се предоставя под формата на писмена справка по електронен 

път на посочения в заявлението електронен адрес.   

Настоящото решение да се изпрати на *** на e-mail: *** 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

Административен съд София - град в 14-дневен срок от уведомяването. 

 

 

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 


