
 

 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № РД-05-23 

21 февруари 2019 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 21.02.2019 

г., разгледа постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация 

с вх. № ПД-09-23-00-8 от 14.02.2019 г., подадено от инж. Юрий ... Ангелов. 

 

Заявителят желае да получи достъп до следната информация: 

1. Излъчвани ли са в мрежата на „Кракра” АД (кабелна мрежа на телевизия 

„Кракра” – гр. Перник) претендираните от ищеца („Нова Броудкастинг Груп” АД – 

Нова ТВ) четири телевизионни програми („Диема”, „Диема Фемили”, „Кино Нова” и 

„Нова Спорт”). 

2. За периода след 31.12.2016 г. и в периода 01.12.2017 г. – 01.02.2018 г. кои и 

какви програми са излъчвани в мрежата на „Кракра” АД – гр. Перник. 

Алтернативно са посочени няколко форми за предоставяне на достъпа – копие 

на хартиен носител, копие на технически носител или посочване на интернет адрес, 

където се съхраняват или са публикувани данните. 

 

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, събрана по реда на чл. 125в от Закона за радиото и телевизията от 

задължено да предоставя актуализиран списък на разпространяваните програми и 

договори за уреждане на правата предприятие. Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДОИ, 

достъпът до служебна информация е свободен.  

 

Тъй като заявителят е посочил алтернативно няколко форми за предоставяне на 

информацията, достъпът до нея следва да бъде предоставен под формата на копия на 

хартиен носител от съответните документи (списъци с разпространяваните програми, 

предоставени от „Кракра” АД за съответните 6-месечни периоди през 2017 г. и 2018 г.), 

тъй като информацията се съхранява в СЕМ именно под тази форма, след заплащане на 

дължимата такса за разходите по предоставяне, съгласно чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ.  

 

Предвид изложеното и на основание чл. 28, ал. 2, във връзка с чл. 34, ал. 1 от 

Закона за достъп до обществена информация, Съветът за електронни медии 

 

 

 



2 

 

Р Е Ш И: 

 

ПРЕДОСТАВЯ на инж. Юрий ... Ангелов пълен достъп до следната обществена 

информация: 

 

Копия от актуализираните списъци на разпространяваните от „Кракра” АД 

програми, предоставени от предприятието съответно на 23.02.2017 г., 22.08.2017 г. и 

21.02.2018 г. 

 

Срокът, в който се осигурява достъп до исканата информация е 30 (тридесет) 

дни, считано от датата на уведомяването на заявителя за настоящото решение. 

 

Информацията се предоставя под формата на копия на хартиен носител в 

деловодството на Съвета за електронни медии на адрес: гр. София, бул. „Шипченски 

проход” № 69, ет. 5, ст. 505, след предоставяне на документ за платени разходи.  

 

ОПРЕДЕЛЯ разхода за предоставения достъп до обществена информация на 1, 

84 лв. (един лев и осемдесет и четири стотинки) за 17 страници А4 (ксерокопие 1 стр. 

А4 - 0,09 лв. без ДДС) с включен ДДС, съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. 

за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация 

по ЗДОИ, според вида на носителя, издадена от министъра на финансите (обн. ДВ, бр. 

98 от 13.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.). 

 

Сумата следва да бъде внесена в касата на СЕМ или по банков път. 

Банкова сметка на СЕМ: 

IBAN: BG49 BNBG 9661 3000 1788 01  

BIC: BNBGBGSD  

Банка: БНБ - ЦУ 

 

Настоящото решение следва се изпрати на инж. Юрий ... Ангелов на адрес: гр. 

София  ... 

 

Решението подлежи на обжалване чрез Съвета за електронни медии пред 

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

 
 
 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 


