
 

 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № РД-05-24 

28 февруари 2019 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 28.02.2019 

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

с вх. № ПД-09-23-00-9 от 25.02.2019 г., подадено от Симона … Георгиева, репортер в 

Медиапул. 

Заявителят желае да получи достъп до следната информация: 

1. Какви разходи от бюджета на СЕМ са направени за купуване на техника 

(телефони, таблети, служебни преносими компютри) за нуждите на членовете на 

Съвета през последните три години? 

2. Каква служебна техника ползва всеки един член на Съвета и на каква 

стойност е техниката? След приключван на мандата им – трябва ли да я върнат на 

СЕМ? 

3. Кои членове на Съвета ползват служебни телефони? 

4. На каква стойност са служебните телефони? Кога е закупен всеки един от 

тях? 

5. Да се уточни по каква платежна схема са закупени служебните телефони – 

със средства от бюджета на СЕМ или по друг начин. Ако е по друг начин – по какъв? 

6. Купуван ли е за нуждите на г-жа Розита Еленова служебен телефон на 

стойност 3300 лв. по нейно настояване? 

7. Кога е закупен този телефон? 

8. Установено ли е ползване на служебните коли от членовете на СЕМ в 

нарушение на заповед на председателя на СЕМ и каква е заповедта? 

9. Кои членове на СЕМ са ползвали служебните коли в нарушение на 

заповедта? 

10. По време на нерегламентирано ползване на служебните коли от страна 

членовете на СЕМ, налагани ли са им санкции за извършени от тях нарушения по 

Закона за движението по пътищата или паркиране в нарушение? 

11. На кои членове на СЕМ са налагани санкции и за какви нарушения? 

12. На каква стойност са санкциите и от кого са платени? 

 

Предпочитаната форма за предоставяне на достъпа е копие, предоставено по 

електронен път, на посочен от заявителя адрес на електронна поща. 

 

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 – 
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информация по повод дейността на органа (закупуване и предоставяне за ползване от 

членовете на СЕМ на посочената техника, собственост на СЕМ; дисциплина на 

използване на служебните автомобили на СЕМ). Съгласно чл. 13, ал. 1 от ЗДОИ, 

достъпът до служебна информация е свободен.  

 

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 

 

Р Е Ш И: 

 

ПРЕДОСТАВЯ на Симона … Георгиева пълен достъп до следната обществена 

информация: 

 

Писмена справка за придобитата от СЕМ през последните 3 години (25.02.2016 

г. – 25.02.2019 г.) техника (телефони, таблети, служебни преносими компютри) за 

нуждите на членовете на Съвета на електронни медии;  разпределение на техниката за 

ползване между членовете на СЕМ; дата и начин на придобиване на служебните 

телефони, стойност на придобиване, използването на такъв телефон от всеки от един от 

членовете на Съвета, конкретна информация за използвания от г-жа Розита Еленова 

мобилен телефон; информация за издадена заповед на председателя на СЕМ във връзка 

с използването на служебните автомобили на СЕМ и нейното спазване/ нарушаване; 

информация за наличието/ липсата на наложени санкции на членове на СЕМ за 

нарушения на Закона за движението по пътищата. 

 

На основание чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ, настоящото решение и копие от 

информацията следва да бъде изпратена на посочения в заявлението адрес на 

електронна поща, като за предоставянето ѝ не се заплащат разходи. 

 

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 

 


