
 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-67 
 

1 септември 2022 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 01.09.2022 г., 

разгледа постъпило Заявление с вх. № ПД-09 23-00-10/ 24.08.2022 г. от (заличени лични данни) 

по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), с което се иска достъп до 

следната информация:  

1. Провеждани ли са заседания на СЕМ в периода от 28.07.2022 г. до 25.08.2022 г.? 

2. В случай че не се провеждани заседание в срока по т. 1, има ли изрично решение 

на Съвета за електронни медии за дерогация на разпоредбата на чл. 16 от Правилника за 

устройството и дейността на СЕМ и администрацията към него, приет с решение на СЕМ, 

отразено в Протокол № 29/ 10.07.2012 г.? 

3. Имало ли е членове на Съвета за електронни медии, които да са били в отпуск 

и/или болнични в периода от 28.07.2022 г. до 25.08.2022 г.? 

4. Ако е имало членове на СЕМ, които са били в отпуск в периода по т. 3, да му бъдат 

предоставени съответните заповеди за отпуск. 

5. По данни от системата за достъп до административната сграда на СЕМ в гр. 

София, колко време са били на територията на сградата г-жа Соня Момчилова, г-жа 

Пролет Велкова, д-р Симона Велева – Стойнова, г-жа Габриела Наплатанова и г-жа Галина 

Георгиева в периода от 28.07.2022 г. до 25.08.2022 г.? 

6. Служебни автомобили на Съвета за електронни медии возили ли са членове на 

СЕМ в периода от 28.07.2022 г. до 25.08.2022 г.? Ако да, да му бъдат предоставени данни 

на кои дати кои членове са били возени със служебни автомобили на СЕМ. 

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). Част от търсената с 

цитираното заявление информация попада в хипотезата на чл. 11 от ЗДОИ и представлява 

служебна такава – информация по повод дейността на органа; част от информацията не е 

обществена такава, тъй като нито се създава, нито се съхранява от СЕМ. Съгласно чл. 13, 

ал. 1 от ЗДОИ, достъпът до служебна информация е свободен.  

Търсената по т. 1 информация е служебна такава, тъй като е свързана с дейността на 

СЕМ – проведени заседания в конкретен период от време. 



2 

 

Информацията по т. 2 също е служебна – налице ли е изрично решение на СЕМ за 

непровеждане на заседания в този период, доколкото правомощие на Съвета е да се 

произнася с решения, които се оповестяват (чл. 35, ал. 3 от ЗРТ). Следва да бъде уточнено, 

че провеждането на заседания всяка седмица не е задължително по закон, доколкото чл. 

34, ал. 1 от ЗРТ предвижда свикването на заседание да става по инициатива на 

председателя ли по искане на 1/3 от членовете му, без да определя периодичност и/или 

регулярност на заседанията. Цитираната разпоредба (чл. 16) от Правилника за 

устройството и дейността на Съвета за електронни медии и администрацията към него 

сочи, че редовните заседания се провеждат веднъж седмично в административната сграда 

на Съвета, в определен от председателя и съгласуван с членовете ден и час, с 

предварително обявен проект на дневен ред. При липсата на точки (материали), които да 

бъдат включени в дневен ред за разглеждане, заседание може и да не се проведе.  

Търсената по т. 3 и т. 4 информация е служебна такава, тъй като е свързана с 

дейността на СЕМ – отсъствие на членове на органа, документирано със съответните 

документи. 

Информацията по т. 5 не е обществена информация по смисъла на ЗДОИ, доколкото 

нито се създава, нито се съхранява от СЕМ. Системата за достъп до административната 

сграда не е собственост на Съвета, същата е монтирана с цел контрол на пропускателния 

режим и Съветът не създава и съхранява данни за достъпилите сградата лица. 

Търсената по т. 6 информация е служебна – информация за използване на 

служебните автомобили, собственост на СЕМ. 

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 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 служебна обществена 

информация по т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 6 от Заявление с вх. № ПД-09 23-00-10/ 24.08.2022 г.  

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

посочения в заявлението електронен адрес.   

 

Настоящото решение да се изпрати на заявителя на e-maiI: (заличени лични данни). 

 

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 

 

 


