
 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-98 

 

 17 ноември 2021 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 17 ноември 2021 

г., разгледа постъпило Заявление от Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко“ по 

Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) с вх. № ПД-09 23-00-4/ 29.09.2021 г., 

уточнено с писмо вх. № ПД-09 23-00-4/ 08.11.2021 г., с което се иска достъп до следната 

обществена информация:  

Актове (наказателни постановления и решения), които са: 

1) издадени от СЕМ или неговия председател в периода от 01.01.2016 г. до 31.08.2021 г.; 

2) влезли в сила; 

3) с които се налагат санкции или се дават задължителни инструкции, като резултат 

от това, че СЕМ е открило нарушение на разпоредбите на чл. 8 (1), чл. 10, чл. 13 (2), чл. 16 

(1), чл. 17 (2) от ЗРТ. 

Конкретната информация, която заявителят желае да получи, е: 

- Наименование на доставчика на медийни услуги, който е извършил нарушение според 

СЕМ; 

- Нарушението, извършено от доставчика на медийни услуги; 

- Дата и номера на наказателното постановление/ решението. 

 

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. 

Чл. 14, ал. 1 от ЗДОИ задължава органите да информират за своята дейност чрез 

публикуване или съобщаване в друга форма. Органите са длъжни да съобщават информация, 

събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато тази 

информация следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон (чл. 14, ал. 2, т. 4 

от ЗДОИ). 

Съгласно разпоредбите на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), Съветът за 

електронни медии огласява публично взетите решения във връзка с осъществяването на 

своите правомощия (чл. 35, ал. 3 от ЗРТ), както и ежемесечно издава информационен 

бюлетин, в който се публикуват взетите решения, издадените актове за установяване на 

административни нарушения, наказателните постановления и постановените при тяхното 

оспорване съдебни решения (чл. 39, ал. 2 от ЗРТ). В конкретния случай наказателните 

постановления, представляващи интерес за заявителя, са качени на интернет страницата на 

СЕМ, в секция „Надзор”, раздел „Наказателни постановления”, където са налични 

електронни файлове на издадените от председателя наказателни постановления в PDF 

формат (със заличени лични данни). От публикуваните файлове може да се получи 

конкретно търсената информация – наименованието на доставчика на медийни услуги, който 

е извършил нарушението; нарушението, извършено от доставчика на медийни услуги; датата 

и номера на наказателното постановление. 



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

формата на преглед на информацията (оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен 

регистър), както и чрез копие, което да бъде предоставено по електронен път, като 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 Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко“ пълен достъп до 

обществена служебна информация относно издадени от председателя на Съвета за 

електронни медии в периода от 01.01.2016 г. до 31.08.2021 г. и влезли в сила наказателни 

постановления, с които се налагат санкции на доставчиците на медийни услуги за извършени 

нарушения на разпоредбите на чл. 10, чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал. 2 от ЗРТ, чрез посочване на 

точен интернет адрес, където са публикувани данните.  

ПОСОЧВА точни интернет адреси за достъп до публикуваната информация, която 

включва следните  наказателни постановления:  

1. Наказателно постановление № РД-10-15/ 07.06.2016 г.: https://www.cem.bg/controlbg/879; 

2. Наказателно постановление № РД-10-19/ 21.06.2016 г.: https://www.cem.bg/controlbg/883; 

3. Наказателно постановление № РД-10-30/ 18.10.2016 г.: https://www.cem.bg/controlbg/934; 

4. Наказателно постановление № РД-10-36/ 06.12.2016 г.: https://www.cem.bg/controlbg/960; 

5. Наказателно постановление № РД-10-24/ 07.03.2017 г.: https://www.cem.bg/controlbg/1015; 

6. Наказателно постановление № РД-10-46/ 13.06.2017 г.: https://www.cem.bg/controlbg/1059; 

7. Наказателно постановление № РД-10-57/ 29.08.2017 г.: https://www.cem.bg/controlbg/1077; 

8. Наказателно постановление № РД-10-68/ 31.10.2017 г.: https://www.cem.bg/controlbg/1097; 

9. Наказателно постановление № РД-10-18/ 03.04.2018 г.: https://www.cem.bg/controlbg/1166; 

10. Наказателно постановление № РД-10-27/ 10.07.2018 г.: https://www.cem.bg/controlbg/1171; 

11. Наказателно постановление № РД-10-41/ 27.11.2018 г.: https://www.cem.bg/controlbg/1211; 

12. Наказателно постановление № РД-10-42/ 11.12.2018 г.: https://www.cem.bg/controlbg/1221; 

13. Наказателно постановление № РД-10-7/ 14.05.2019 г.: https://www.cem.bg/controlbg/1242; 

14. Наказателно постановление № РД-10-25/ 28.08.2019 г.: https://www.cem.bg/controlbg/1280; 

15. Наказателно постановление № РД-10-30/ 20.12.2019 г.: https://www.cem.bg/controlbg/1296; 

16. Наказателно постановление № РД-10-31/ 20.12.2019 г.: https://www.cem.bg/controlbg/1297; 

17. Наказателно постановление № РД-10-3/ 11.03.2020 г.: https://www.cem.bg/controlbg/1303; 

18. Наказателно постановление № РД-10-6/ 24.06.2020 г.: https://www.cem.bg/controlbg/1324. 

 

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. 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 
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