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Р Е Ш Е Н И Е  № РД-05-38 
 

4 април 2019 г. 

 
 

Съвета за електронни медии  разгледа на свое заседание, проведено на 04.04.2019 г. 

постъпило заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от Теодор 

Ангелов Ангелов с вх. № ПД-09-23-00-12/26.03.2019 г.   

Заявителят желае да получи достъп до следната обществена информация: ползване 

на служебните автомобили и задължителното им паркиране пред сградата на СЕМ в 

почивни и празнични дни; ред за ползване на служебни автомобили на СЕМ, под формата 

на копие на материален носител. 

Условията и процедурата за предоставяне на обществена информация са подробно 

регламентирани в Глава трета на ЗДОИ. От формална страна, заявлението съдържа всички 

изискуеми реквизити,  изброени в нормата на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Същото следва да бъде 

разгледано от СЕМ, който да се произнесе с решение по искането на заявителя.  

В качеството си на публичен орган и съобразно  чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, СЕМ е 

задължен субект. Като такъв предоставя достъп до обществена информация, която създава 

или съхранява. По същество исканата информация попада под регламента на ЗДОИ и 

съгласно разграничението, което прави законодателя в чл. 9, ал. 1 от ЗДОИ същата е 

служебна, по смисъла на  чл. 11 от ЗДОИ. 

Организацията свързана с потреблението на служебните автомобили на СЕМ е 

уредена със Заповед № РД-13-64/21.11.2018 г. на Председателя на СЕМ. 

На основание чл. 27, ал. 1 от ЗДОИ, задълженият субект е обвързан от посочената в 

заявлението форма за достъп и следва да предостави информацията съгласно 

предпочитанието на заявителя. В разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от ЗДОИ изчерпателно са 

изброени допустимите форми, чрез които исканата информация може да бъде 

предоставена. Съобразявайки посоченото в разглежданото искане и на основание чл. 26, 

ал. 1, т. 3 от ЗДОИ, СЕМ може да предостави достъп до исканата информация под формата 

на копие на хартиен носител след заплащане на дължимата такса за разходите по 

предоставяне, съгласно чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ. 

Предвид гореизложеното 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 Теодор Ангелов Ангелов пълен достъп до следната обществена 

служебна информация: копие на хартиен носител на Заповед № РД-13-64/21.11.2018 г. на 

Председателя на СЕМ. 
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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 в деловодството на Съвета за електронни медии на адрес: гр. 

София, бул. Шипченски проход” 69, ет. 5, стая 505, след представяне на документ за 

платени разходи. 

ОПРЕДЕЛЯ разходите за предоставения достъп до обществена информация на 

0,32 лв. (тридесет и две стотинки) 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. 

Настоящото решение следва да се изпрати на Теодор Ангелов Ангелов на 

посочения в заявлението адрес за кореспонденция. 

 

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 

 


