
 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-14 

23 февруари 2022 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 23 февруари 

2022 г., разгледа постъпило Заявление с вх. № ПД-09 23-00-2/ 14.02.2022 г. по Закона за 

достъп до обществена информация (ЗДОИ) от (заличени лични данни) – заместник-

председател на 47-мото Народно събрание.   

Заявителят желае да получи достъп до следната информация:  

1. Колко са заемащите щатни бройки лица, работещи по трудово и служебно 

правоотношение, включително всички отдели и звена, държавни дружества и общо всички 

получаващи възнаграждения в Съвета за електронни медии?  

2. В какъв размер възлизат възнагражденията и бонусите на горепосочените лица по 

позиции за предходните 12 месеца? 

3. Какъв е броят на служебните автомобили, които се използват и обслужват от 

Съвета?  

4. В какъв размер е сумата, изразходвана от бюджета за пътни разходи под формата 

на гориво за служебни и/или лични автомобили или за друг вид осигурен транспорт на 

служители в Съвета за електронни медии за предходните 12 месеца?  

5. В какъв размер е сумата, изразходвана от бюджета за компенсации за 

допълнителни разходи под формата на командировъчни за предходните 12 месеца в 

Съвета за електронни медии? 

6. С колко нещатни сътрудника има сключени договори Съвета през предходните 12 

месеца и на каква стойност са хонорарите, които са им изплатени?  

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

вид (табличен), на електронна поща на лицето. 

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 (заличени лични данни) пълен достъп до следната обществена 

служебна информация:  

1. Брой лица, заемащи щатни бройки, работещи по служебно и по трудово 

правоотношение в Съвета за електронни медии – брой позиции по видове и по структура;  
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2. Размер на възнагражденията и бонусите на лицата по т. 1 за предходните 12 

месеца – по видове позиции;  

3. Брой служебни автомобили, собственост на СЕМ – марка, модел, тип двигател, 

година на производство и служител/ позиция, на който са зачислени;  

4. Размер на сумата, изразходвана от бюджета на СЕМ под формата на гориво за 

служебни и/или лични автомобили или за друг вид транспорт на служители за 

предходните 12 месеца – по позиция и автомобил; 

5. Размер на сумата, изразходвана от бюджета на СЕМ за командировъчни за 

предходните 12 месеца – брой командировани лица, заемана длъжност, изплатени 

командировъчни;  

6. Брой на нещатните сътрудници, с които СЕМ има сключен договор през 

последните 12 месеца и стойност на хонорарите, които са изплатени – сфера на 

консултиране на сътрудника и изплатена сума. 

 

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

посочения в заявлението електронен адрес (чл. 35, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 4 от 

ЗДОИ). 

 

Настоящото решение следва да се изпрати на лицето на e-mail: (заличени лични данни) 

 

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 

 

 

 

 

 


