
 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № РД-05-9 

22 януари 2019 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 22.01.2019 г., 

разгледа постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. 

№ ПД-09-23-00-2 от 15.01.2019 г., подадено от Данчо Димитров Хаджиев, управител на 

„СКАТ” ООД. 

 

Заявителят желае да получи достъп до следната информация: 

Дали в периода 01.11.2018 г. – 31.12.2018 г. има данни в отчетните документи 

(пътни листове, пътни книжки), според които служебни автомобили на СЕМ не са 

домували в почивните (съботните и неделните) дни или в празничните дни (24, 25, 26 

декември) на полагащото се място – паркинга пред СЕМ на бул. „Шипченски проход” 69. 

Ако има такива случаи, да бъде отговорено: 

Кои са автомобилите на СЕМ, които в почивни (съботни и неделни) дни в периода 

01.11.2018 г. – 31.12.2018 г. или в празничните дни (24, 25, 26 декември 2018 г.) не са 

домували на определеното за целта място – паркинга пред СЕМ на бул. „Шипченски 

проход” 69; 

В кои от почивните (съботните и неделните) дни в периода 01.11.2018 г. – 

31.12.2018 г. и/или в празничните дни (24, 25, 26 декември 2018 г.) тези автомобили не са 

домували на определеното място – паркинга пред СЕМ на бул. „Шипченски проход” 69; 

От кой служител на СЕМ или член на СЕМ са ползвани тези автомобили в 

горепосочените неработни почивни и празнични дни в периода 01.11.2018 г. – 31.12.2018 

г.; 

С каква цел и по какъв маршрут са ползвани тези автомобили в горепосочените 

почивни и празнични дни в периода 01.11.2018 г. – 31.12.2018 г.; 

На какъв адрес е отбелязано в отчетните документи, че са местодомували тези 

автомобили в горепосочените почивни и празнични дни в периода 01.11.2018 г. – 

31.12.2018 г. 

 

Заявлението отговаря на изискванията на Закона за достъп до обществена 

информация (ЗДОИ) 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). Търсената със заявлението 

информация попада в хипотезата на чл. 11 от ЗДОИ и представлява служебна такава – 

информация по повод дейността на органа (използването на служебните автомобили на 

Съвета за електронни медии). Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДОИ, достъпът до служебна 

информация е свободен.  

 

За да се произнесе по искането, Съветът за електронни медии съобрази, че със  

Заявление № ПД-09-23-00-1 от 09.01.2019 г. същото лице е поискало следната 



2 

 

информация от СЕМ: „извлечение от отчетните документи (пътни листове, пътни книжки) 

за ползването на всички автомобили на СЕМ за служебно ползване (леки автомобили, 

микробуси, автомобили от типа „ВАН” и пр.), за периода от 14.09.2018 г. до 31.12.2018 г., 

за всяка една дата, вкл. и за почивните дни, с посочване на маршрута на автомобила за 

съответната дата, от кого се ползва поименно (било от член на СЕМ, било от служител на 

СЕМ), както и броя на изминатите километри за съответната дата”. На заседание, 

проведено на 15.01.2019 г., Съветът е взел решение да предостави на заявителя пълен 

достъп до исканата информация (Решение № РД-05-8/ 15.01.2019 г.). 

 

С настоящото заявление отново се иска информация, съдържаща се в отчетните 

документи (пътните книжки) на служебните автомобили на СЕМ, за период, по-кратък, но 

съвпадащ с горния, за който тази информация вече е предоставена. Съгласно чл. 37, ал. 1 

от ЗДОИ, основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е 

налице, когато исканата обществена информация е предоставена на заявителя през 

предходните 6 месеца (т. 3). 

 

С оглед горното и като взе предвид, че с Решение № РД-05-8/ 15.01.2019 г. на г-н 

Хаджиев вече е даден пълен достъп до исканата информация чрез предоставяне на копия 

на хартиен носител от пътните книжки на автомобилите на СЕМ за периода 14.09.2018 г. – 

31.12.2018 г., в който се включва и посоченият в новото заявление период – 01.11.2018 г. – 

31.12.2018 г., както и търсената информация – дали в отчетните документи има данни за 

автомобилите на СЕМ, които не са домували на паркинга през почивните и през 

празничните дни, то на заявителя следва да бъде отказан нов достъп до вече 

предоставената обществена информация. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 3 от 

Закона за достъп до обществена информация, СЪВЕТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ 

 

Р Е Ш И: 

 

ОТКАЗВА на Данчо Димитров Хаджиев достъп до следната обществена 

информация: 

Дали в периода 01.11.2018 г. – 31.12.2018 г. има данни в отчетните документи 

(пътни листове, пътни книжки), според които служебни автомобили на СЕМ не са 

домували в почивните (съботните и неделните) дни или в празничните дни (24, 25, 26 

декември) на полагащото се място – паркинга пред СЕМ на бул. Шипченски проход 69. 

 

Настоящото решение следва се изпрати на Данчо Димитров Хаджиев на адрес: гр. 

София 1574, бул. „Шипченски проход” № 63, сгр. 2, ет. 3, „СКАТ” ООД.  

 

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 


