
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-70 

15 септември 2022 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 15.09.2022 г., 

разгледа препратено от Комисията за регулиране на съобщенията с писмо вх. № НД-06 10-

00-20/ 30.08.2022 г. заявление от (заличени лични данни) по Закона за достъп до обществена 

информация (ЗДОИ), за произнасяне по компетентност по следния въпрос (т. 9 от 

заявлението):  

„… 

9. Има ли дружества, получили лиценз, които излъчват своята програма на чужди 

езици и допустимо ли е това с оглед българското законодателство?“ 

 

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, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация 

(издадени лицензии, след взети от СЕМ решения). Останалата част – допустимо ли е лица, 

получили лицензия за осъществяване на радиодейност, да излъчват програма на чужди 

езици, е официална информация, която се съдържа в нормативен акт, който е обнародван 

(чл. 12 от Закона за радиото и телевизията). Съгласно чл. 12, ал. 4 от ЗДОИ, при искане на 

достъп до официална информация, която е обнародвана, съответният орган е длъжен да 

посочи изданието, в което тя е обнародвана, броя и датата на издаване.  

 

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 
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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. 32, ал. 2 и 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 следната обществена 

информация: 

„Има ли дружества, получили лицензия, които излъчват своята програма на чужди 

езици и допустимо ли е това с оглед българското законодателство?“ 

Информацията по първата част от въпроса се предоставя под формата на писмена 

справка по електронен път на посочения в заявлението електронен адрес, а информацията 

по втората част – чрез посочване на брой и дата на изданието, където е публикувана 

официалната информация, съдържаща се в нормативен акт.   

 

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

радиото и телевизията: чл. 12 от ЗРТ – 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. 

Настоящото решение следва 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 

 


