Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-124
24 октомври 2017 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 24.10.2017 г.,
разгледа заявление за достъп до обществена информация от Съюза на българските
журналисти, заведено с вх. № ПД-09-23-00-17 от 20.09.2017 г.
С него се иска достъп до:
1. мотивационните писма и СV на кандидатите за генерален директор на БНТ;
2. договорите за възлагане управлението на националната медия на генералния директор и
членовете на управителния съвет.
На 05.10.2017 г. в електронната поща на СЕМ се получава писмо, с което СБЖ
оттегля искането си за достъп до договорите на генералния директор и управителния съвет
на БНТ, при което на разглеждане подлежи само иска нето по т. 1 от заявлението.
Исканата информация попада под регламента на Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ). Заявлението отговаря в основната си част на изискванията на чл. 25, ал.
1 от ЗДОИ – в него са посочени името на подателя, адрес за кореспонденция, описание на
информацията. Допълнително е уточнена предпочитаната форма за предоставяне –
сканирани копия на исканите документи, изпратени на електронния адрес на подателя.
За да се произнесе по заявлението, СЕМ взе предвид следното:
В случая се иска достъп до документи, които се отнасят до трети лица. Съгласно чл.
31, алинеи 2-4 от ЗДОИ, сезираният орган е длъжен да поиска изричното писмено съгласие
на заинтересованите лица и да предостави достъп, ако получи тяхното съгласие, в обем и по
начин, който да не разкрива информация, засягаща техните интереси. В този случая срокът
за произнасяне се удължава с до 14 дни, за което заявителят следва да бъде уведомен.
На 03.10.2017 г., въз основа на протоколно решение на Съвета, са изпратени
запитвания до участниците в процедурата за избор на генерален директор на БНТ Стоил
Рошкев, Теодор Ангелов, Сашо Йовков, Валерий Тодоров, Тома Иванов, Радостслав Главчев,
Иван Гарелов, Константин Каменаров и Емил Кошлуков. Със същото решение СЕМ
удължава срока за произнасяне с 14 дни, за което СБЖ е уведомен с писмо изх. № ПД-09-2300-17/ 03.10.2017 г.
От запитаните лица са получени следните отговори за предоставяне или
непредоставяне на подадените от тях мотивационно писмо и СV:
1. Стоил Рошкев – дава съгласие, удостоверено с протокол за проведен разговор;
2. Теодор Ангелов – дава съгласие с писмо вх. № ПД-09-23-00-17/17.10.2017 г.;
3. Сашо Йовков – дава съгласие със саморъчна писмена бележка;
4. Валерий Тодоров – дава съгласие с писмо, изпратено по електронна поща;
5. Тома Иванов – дава съгласие с писмо, изпратено по електронна поща;
6. Радостслав Главчев – дава съгласие със саморъчна писмена бележка;
7. Иван Гарелов – не дава съгласие с писмо, изпратено по електронна поща;
8. Константин Каменаров – дава съгласие с писмо вх. № ПД-09-23-00-17/23.10.2017 г.;
9. Емил Кошлуков – не дава съгласие, удостоверено с протокол за проведен разговор;
СЕМ обсъди хипотезата на алинея 5 на чл. 31 от ЗДОИ, която допуска възможност
исканата информация да бъде предоставена, без да е дадено изричното писмено съгласието
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на заинтересованото лице, когато има надделяващ обществен интерес от разкриване на
информацията.
Съгласно легалната дефиниция, дадена в § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ, "Надделяващ
обществен интерес" е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на
корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на
субектите по чл. 3.“
След като проведе разискване, СЕМ прецени, че процедурата по избор на генерален
директор на БНТ протече изключително прозрачно. Всички решения на надзорния орган и
протоколите от заседанията бяха своевременно публикувани на електронната страница на
органа www.cem.bg, където са налице и до настоящия момент. На същата страница са
публикувани и сканирани копия от концепциите за развитието на националната медия на
всеки допуснат до изслушване кандидат. Защитата на концепцията на всеки кандидат беше
предавана на живо по програма БНТ 2, като видеоматериалите са на разположение на сайта
на националната медия: https://www.bnt.bg/bg/a/pryako-po-bnt2-i-onlayn-izbor-na-generlendirektor-na-bnt-zasedanie-na-sem.
Надзорният орган прецени, че в случая хипотезата на чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ не следва
да бъде приложена.
Предвид изложеното и на основание чл. 28, ал. 2, във връзка с чл. 34, ал. 1 и чл. 37, ал.
1, т. 2, във връзка с чл. 31, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация, Съветът за
електронни медии
Р Е Ш И:
ПРЕДОСТАВЯ на Съюза на българските журналисти ограничен достъп до следната
обществена информация:
мотивационните писма и СV на кандидатите за генерален директор на БНТ
Стоил Рошкев, Теодор Ангелов, Сашо Йовков, Валерий Тодоров, Тома Иванов,
Радостслав Главчев и Константин Каменаров,
в които са заличени личните данни на авторите на тези документи.
НЕ ПРЕДОСТАВЯ на Съюза на българските журналисти достъп до следната
обществена информация мотивационните писма и СV на кандидатите за генерален
директор на БНТ Иван Гарелов и Емил Кошлуков, поради липса на изрично писмено
съгласие, изразено от посочените лица.
Настоящото решение да се изпрати на Съюза на българските журналисти на адрес:
София 1000, ул. „Граф Игнатиев” № 4.
Предоставената информация да се изпрати под формата на сканирани копия на адрес
sbj-bg@mail.bg
Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред
Административен съд София - град в 14-дневен срок от уведомяването.

СОФИЯ ВЛАДИМИРОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ
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