
 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-43 
 

02 юни 2022 г. 

 

 

Съветът за електронни медии на свое заседание, проведено на 02.06.2022 г., 

разгледа постъпило Заявление за достъп до обществена информация вх. № ПД-09 23-00-

8/ 27.05.2022 г. от (заличени лични данни). 

Заявителят желае да получи достъп до следната обществена информация:  

1. Звуков запис от заседание, проведено на 15.04.2022 г.; 

2. Звуков запис от заседание, проведено на 21.04.2022 г.; 

3. Звуков запис от заседание, проведено на 29.04.2022 г.; 

4. Звуков запис от заседание, проведено на 05.05.2022 г. 

 

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. 

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 в хипотезата на 

чл. 11 от ЗДОИ и представлява служебна такава. Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДОИ, достъпът 

до служебна информация е свободен. Ал. 2 на същата разпоредба дава възможност 

достъпът до служебна обществена информация да бъде ограничен, когато тя: 1. е 

свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно 

значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации); 

2. съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени 

от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от 

администрациите на съответните органи. Ограничението по ал. 2 не може да се прилага 

след изтичане на 2 години от създаването на такава информация или при наличие на 

надделяващ обществен интерес (чл. 13, ал. 3 и 4 от ЗДОИ). 

Съгласно чл. 35, ал. 2 от ЗРТ, заседанията на Съвета за електронни медии са 

публични, а съгласно ал. 3, в тридневен срок пълните протоколи от заседанията се 

публикуват на интернет страницата на СЕМ. Нито ЗРТ, нито друг нормативен акт, 

задължават СЕМ да води записи на своите заседания и съответно да съхранява такива 

записи. Изготвянето на аудиозаписи на заседанията на СЕМ се извършва единствено с 

цел оперативна подготовка на актовете на органа – възпроизвеждане на проведените 

разисквания и направените изказвания в изискуемия от закона протокол; подготовка на 

взетите от СЕМ решения и други предвидени в ЗРТ актове. Съдържанието на евентуално 

изготвени аудиозаписи от заседанията не се съхранява след изготвяне на протокола, тъй 



като няма самостоятелно значение, доколкото публичността на проведените заседания 

се осигурява чрез публикуването на пълните протоколи от тях. С оглед липсата на 

предпоставките по чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от ЗДОИ Съветът намира, че следва да бъде 

приложен чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ и достъпът до исканата информация да бъде ограничен.  

  

Предвид изложеното и на основание 28, ал. 2 и чл. 37, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, 

ал. 2, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация, Съветът за електронни медии  

 

Р Е Ш И: 

 

ОТКАЗВА на (заличени лични данни), адрес на кореспонденция: (заличени лични данни), 

достъп до следната обществена информация:  

1. Звуков запис от заседание, проведено на 15.04.2022 г.; 

2. Звуков запис от заседание, проведено на 21.04.2022 г.; 

3. Звуков запис от заседание, проведено на 29.04.2022 г.; 

4. Звуков запис от заседание, проведено на 05.05.2022 г. 

 

На основание чл. 39 от ЗДОИ, решението за отказ за предоставяне на достъп до 

обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата 

с обратна разписка. 

  

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

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

 

 

 

 

 

СОНЯ МОМЧИЛОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 


