
 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-29 

25 март 2022 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 25 март 2022 

г., разгледа постъпило Заявление с вх. № ПД-09 23-00-3/ 08.03.2022 г. по Закона за достъп 

до обществена информация (ЗДОИ) от (заличени лични данни), с което се иска достъп до 

следната информация:  

1. По чие предложение темата със спиране на излъчването на руските телевизии е 

поставена за разглеждане в Съвета за електронни медии. 

2. Какво е основанието за това предложение. 

3. На кой нормативен акт се основава гласуването. 

4. С колко гласа от членовете на Съвета за електронни медии и прието решението. 

5. Копие от предложението за прекратяването на излъчване в национален ефир на 

Russia Today, Спутник, ОРТ1 и техните производни програми на територията на 

Република България. 

6. По кой закон и член от българското законодателство е наложено спирането на 

телевизионните програми. 

7. Копие от протокола за гласуване. 

 

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; 

предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация – копие, което да 

бъде предоставено по електронен път на посочена електронна поща, 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). 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 със заявлението информация попада и в двете цитирани хипотези: 

- по т. 1 – служебна информация, съдържаща се в проекта на дневен ред за 

извънредното заседание на СЕМ, проведено на 01.03.2022 г., свикано на основание чл. 34, 

ал. 1, т. 1 от Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) и публикуван на основание чл. 34, ал. 

2 от ЗРТ 24 часа преди заседанието. 

- по т. 3 – официална обществена информация, съдържаща се в нормативен акт – 

съгласно чл. 37, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1 от ЗРТ, Съветът за електронни медии взема 

решения с обикновено мнозинство от всички членове. Решенията се вземат лично и 

присъствено с явно гласуване.  

- по т. 4, 5 и 7 – служебна информация, създадена и съхранена във връзка с 

официалната информация (акта на органа): в протокола от заседанието на СЕМ е отразено 

гласуването на всеки един от членовете, мнозинството, с което е прието решението; 
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пълното предложение на взетото решение (без посочената програма ОРТ1, тъй като по 

отношение на нея не е взимано решение), копие от протокола е публикуван в неговата 

цялост в сайта на СЕМ. 

- по т. 6 – официална информация, която се съдържа в акт на органа – Решение № 

РД-01-15/ 01.03.2022 г., в което са цитирани всички правни основания за взимането му. 

Единствено посочената в т. 2 от заявлението информация не представлява 

обществена информация по смисъла на ЗДОИ, тъй като липсва създадена и съхранена 

такава. 

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, Съветът за електронни 

медии се свиква на заседания от председателя по негова инициатива или по искане на най-

малко една трета от членовете му. Поканата за заседанието съдържа проект за дневния ред 

на заседанието. Проектът се публикува на интернет страницата на Съвета не по-късно от 

24 часа преди заседанието (чл. 34 от ЗРТ). 

На следващо място, законът задължава Съвета за електронни медии да огласява 

публично взетите решения във връзка с осъществяването на своите правомощия. В 

тридневен срок пълните протоколи от заседанията се публикуват на интернет страницата 

на Съвета за електронни медии (чл. 35, ал. 3 от ЗРТ).  

В конкретния случай дневният ред, протоколът от заседанието на СЕМ, проведено 

на 01.03.2022 г., както и Решение № РД-05-15/ 01.03.2022 г., са публикувани на страницата 

на Съвета, като по този начин органът е изпълнил задължението си по чл. 14, ал. 1 от 

ЗДОИ. 

Законът за достъп до обществена информация, в чл. 26, ал. 1, посочва формите за 

предоставяне на достъп до обществена информация, като една от тях е копие, 

предоставено по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са 

публикувани данните. С оглед разпоредбата на чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ, когато заявителят е 

поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил 

адрес на електронната поща за получаването, органът изпраща на посочения адрес 

решението за предоставяне на достъп, заедно с копие от информацията или интернет 

адреса, на който се съдържат данните, като в този случай 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, чл. 26, ал. 

1, т. 4, чл. 12, ал. 4 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 официална/ служебна 

обществена информация по т. 1, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7 от Заявление с вх. № ПД-09 23-00-

3/ 08.03.2022 г, чрез посочване на брой и дата на изданието, където е публикувана 

официалната информация, съдържаща се в нормативен акт и точните интернет адреси, 

където са публикувани данните за дейността на СЕМ. 

 

ПОСОЧВА брой и дата на Държавен вестник, в който е публикуван Законът за 

радиото и телевизията, както и точни интернет адреси за достъп до публикуваната 

информация, която включва: дневен ред за извънредно заседание на СЕМ; протокол от 
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проведено на 01.03.2022 г. извънредно заседание на СЕМ; Решение № РД-05-15/ 

01.03.2022 г. на СЕМ: 

 

- по т. 1: Дневен ред за свикано извънредно заседание на СЕМ: 

https://www.cem.bg/activitybg/2176; 

- по т. 3: чл. 35, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията – обн., ДВ, бр. 138/ 

24.11.1998 г., изм. бр. 96/ 09.11.2001 г., изм. бр. 14/ 20.02.2009 г., изм. бр. 12/ 12.02.2010 г.; 

- по т. 4, 5 и 7: https://www.cem.bg/activitybg/2182;  

- по т. 6: Решение № РД-01-15/ 01.03.2022 г.: https://www.cem.bg/actbg/6115. 

 

Настоящото решение да се изпрати на заявителя на посочения в заявлението 

електронен адрес: (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 

 

 

 

 

 

https://www.cem.bg/activitybg/2176
https://www.cem.bg/activitybg/2182
https://www.cem.bg/actbg/6115

