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Р Е Ш Е Н И Е  № РД-05-55 

 

9 май 2019 г. 
 
 

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

09.05.2019 г., постъпило от Юлиан … Дацев заявление по Закона за достъп до обществена 

информация (ЗДОИ) с вх. № ПД-09-23-00-14/25.04.2019 г. (Заявлението).   

Заявителят желае да получи достъп до следната информация: 

1. Актуален списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в 

интернет за сферата на дейност на СЕМ, както и форматите, в които е достъпна 

(списъкът, визиран в чл. 15а, ал. 3 о ЗДОИ); 

2. Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на СЕМ и 

текстовете на евентуално издадените нормативни и общи административни актове за 

периода от 01.01.2017 до настоящия момент(списъкът съгласно чл. 15, ал. 1 , т. 2 от 

ЗДОИ); 

3. Информация относно реда за достъп до публичните регистри, водени от СЕМ 

(информация по чл. 15а, ал. 2, предл. последно от ЗДОИ); 

4. Има ли информация, предоставяна от СЕМ по реда на глава III от ЗДОИ повече от 

три пъти (информация по чл 15, ал. 1, т. 16 от ЗДОИ), ако да- каква е тази информация; 

5. Публикувана ли е информацията по т.1-4 от заявлението в интернет и къде(в 

секция”Достъп до информация” на страницата на СЕМ и/или другаде); 

6. Ако е публикувана въпросната информация по т. 1-4, то кога е сторено това(на 

коя дата) и къде (точен интернет адрес); 

7. Съдържа ли се в секция „Достъп до информация” на интернет страницата на 

СЕМ пълна информация по чл. 15а, ал. 2 от ЗДОИ(а именно- данните по чл. 15, ал. 1, т. 4 и 

11 и годишните отчети по чл. 2 съществуващите вътрешни правила относно достъпа до 

обществена информация, нормативните разходи за представяне на достъп до 

информацията по чл. 20, ал. 2 и повторно използване на информацията от обществения 

сектор по чл. 41ж, реда за достъп до публичните регистри, съхранявани от 

административните структури в системата на изпълнителната власт); ако съществува- 

кога(коя дата) е създадена секцията „Достъп до информация” и кога (като дата) е 

публикувана посочената информация в нея. 

 

 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 чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ и същото следва да бъде разгледано 

от СЕМ. 

 Съветът е задължен субект по ЗДОИ и като такъв предоставя достъп до обществена 

информация, която създава или съхранява. 

 Съгласно правилото на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, обществена информация по смисъла на 

този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и 
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даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на 

задължените по закона субекти. 

 Исканата с разглежданото заявление информация попада под регламента на ЗДОИ. Тя 

е официална и служебна  информация по смисъла на чл. 10 и чл. 11 от ЗДОИ и съгласно чл. 

12, ал. 3 и чл. 13, ал. 1 от ЗДОИ, достъпът до нея е свободен. 

 В поредността на изложеното в заявлението за достъп до обществена информация, 

Съветът взе предвид следното: 

1. В изпълнение на чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ, Съветът обявява на своята интернет 

страница списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за 

сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. 

Достъпът до тази информация е осигурен чрез сайта на СЕМ, където в секция „СЕМ за 

потребителите”, подсекция „Достъп до информация” е качен електронен файл на цитирания 

списък в PDF формат.  

2. На основание чл. 32, ал. 2 от  Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), в изпълнение 

на своите правомощия СЕМ приема правилници, решения и декларации и дава становища в 

предвидените от закона случаи. За органа съществува законово задължение да публикува 

издадените в изпълнение на неговите правомощия актове. В секция „СЕМ за потребителите”, 

подсекция „Бюлетин”, на интернет страницата на СЕМ, ежемесечно се публикува 

Информационен бюлетин, в PDF формат, където са поместени приетите от органа през 

изтеклия календарен месец актове, като същите са снабдени с активна връзка към 

съдържанието на съответния акт и видна дата за неговото публикуване. Секцията е 

структурирана хронологично и е снабдена с филтър за месец и година, като по този начин 

заинтересованото лице може да получи информация за конкретен период. Отделно от това, в 

секция „Актове на СЕМ”, с подсекции „Решения”, „Споразумения и указания”, „Становища”, 

„Декларации”, „Актове за публично обсъждане”, „Защита на личните данни”, „Невръчени 

актове” и „Архив актове”, навременно се обявяват по реда на тяхното приемане актовете от 

съответната категория.  

3. Достъпът до регистри, поддържани от СЕМ се осъществява чрез сайта на 

регулатора, в секция „Публични регистри”, под формата на база данни, организирана в пет 

раздела, снабдени с филтри за търсене и секция „Регистър”, с подсекции „Публичен регистър 

на подадените декларации от служителите на СЕМ” и „Декларации по ЗРТ”, с файлове в PDF 

формат. Право на достъп до информацията имат всички интересуващи се. Документи за 

ползване на услугата не се изискват. 

4. Разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 16 от ЗДОИ изисква задълженото лице периодично 

да публикува информацията, предоставена повече от три пъти по реда на глава трета от 

ЗДОИ. Към днешна дата, за Съвета не е възникнало задължението по цитираната разпоредба, 

тъй като не е реализирана хипотезата на повторяемост на искането за предоставяне на една и 

съща информация. Доколкото СЕМ не разполага с исканата в т. 4 от заявлението 

информацията, тъй като такава не съществува, същата не може да бъде предоставена на 

заинтересованото лице. 

5. Търсената информация по т. 5 от заявлението се съдържа в изложеното до тук. 

6. Търсената информация по т. 6 от заявлението се съдържа в изложеното до тук. 

7. Съдържанието на секция „СЕМ за потребителите”, подсекция „Достъп до 

информация” е свободно достъпно за заинтересованите лица.  

 В т. 7 от заявлението, заявителят е поискал и отговор на въпрос, а не достъп до 

информация. Отговорът на този въпрос не е нито официална, нито служебна информация. 
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Следователно, така формулираният въпрос не попада в обхвата на закона, а представлява 

питане за извършване на конкретни действия от страна на Съвета. 

 По отношение на информацията, касаеща дата на публикуване на съдържание на 

посекцията „Достъп до информация” от интернет страницата на СЕМ и документите в нея, 

същата не може да бъде предоставена на заявителя, тъй като в информационните масиви и 

бази данни на сайта на задълженото лице не се пазят конкретните логове за качване и 

промяна на подсекцията. 

 В чл. 27, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ законодателят предоставя възможност задълженото лице 

да не се съобрази с предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена 

информация когато това би довело до необосновано увеличаване на разходите по 

предоставянето. В такива случаи информацията се предоставя във форма, която се определя 

от задълженото лице. Предвид големия обем от информация, който се търси от 

заинтересованото лице, е целесъобразно достъпът до нея да бъде предоставен чрез посочване 

на точен интернет адрес по отделните искания. 

 С оглед 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 Юлиан … Дацев пълен достъп до следната обществена служебна 

информация, чрез посочване на точен интернет адрес, където тя се намира: 

 

ПОСОЧВА интернет адрес за достъп до списък на категориите информация, 

подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на СЕМ, както и форматите, в 

които е достъпна: https://www.cem.bg/files/1487854268_info-chl15-chl15a-zdoi.pdf 

 

ПОСОЧВА интернет адрес  за достъп до приетите актове от СЕМ, в рамките на 

своите правомощия: https://www.cem.bg/newsbg/13 и https://www.cem.bg/actsbg 

 

ПОСОЧВА интернет адрес за достъп до регистрите поддържани от СЕМ: 

https://www.cem.bg/linear_reg.php и https://www.cem.bg/infobg/146 

 

ПОСОЧВА интернет адрес за достъп до съдържанието на подсекция „Достъп до 

информация” от страницата на СЕМ: https://www.cem.bg/infobg/250 

 

Настоящото решение да се изпрати на заявителя на посочения в заявлението 

електронен адрес.   

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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