
 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-6 

14 януари 2022 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 14 януари 2022 

г., разгледа постъпило Заявление с вх. № ПД-09 23-00-1/ 04.01.2022 г. по Закона за достъп 

до обществена информация (ЗДОИ) от Гражданско движение „България обединена с една 

цел“ (ГД „БОЕЦ“).   

Заявителят желае да получи достъп до следната информация:  

1. Какъв е общият размер на допълнителното материално стимулиране и всички 

видове бонуси и финансови стимули извън основното трудово възнаграждение за 2021 г., 

раздаден на служителите на СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ? 

2. Какъв е общият размер на допълнителното материално стимулиране и всички 

видове бонуси и финансови стимули извън основното трудово възнаграждение за 2021 г., 

раздаден на членовете на СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ? 

3. Колко служебни автомобила има СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ и какъв е 

техният общ пробег в километри за 2021 г.? 

4. Какъв е общият размер на трудово възнаграждение за 2021 г., раздаден на 

служителите на СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ? 

5. Какъв е общият размер на трудово възнаграждение за 2021 г., раздаден на 

членовете на СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ? 

Предпочитаната форма за достъп до информацията е писмена форма, в електронен 

вид на електронната поща на ГД „БОЕЦ“. 

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 ГД „БОЕЦ“ пълен достъп до следната обществена служебна 

информация: общ размер на допълнителното материално стимулиране и всички видове 

бонуси и финансови стимули извън основното трудово възнаграждение за 2021 г., 

раздаден на служителите на СЕМ; общ размер на допълнителното материално 

стимулиране и всички видове бонуси и финансови стимули извън основното трудово 

възнаграждение за 2021 г., раздаден на членовете на СЕМ; брой служебни автомобили, 
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собственост на СЕМ и техния общ пробег в километри за 2021 г.; общ размер на трудово 

възнаграждение за 2021 г., раздаден на служителите на СЕМ; общ размер на трудово 

възнаграждение за 2021 г., раздаден на членовете на СЕМ.  

 

Информацията се предоставя под формата на писмена справка по електронен път на 

посочения в заявлението електронен адрес.   

 

Настоящото решение следва да се изпрати на ГД БОЕЦ на e-mail: gdboec@abv.bg. 

 

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 

 

 

mailto:gdboec@abv.bg

