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Р Е  Ш  Е  Н  И  Е  № РД-05-56 
 

14 май 2019 г. 

 

 

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

14.05.2019 г., постъпило заявление по Закона за достъп до обществена информация 

(ЗДОИ) от Фондация „Антикорупционен фонд”, с вх. № ПД-09-23-00-15/09.05.2019 г.   

 Заявителят желае да му бъде предоставен достъп до „документите и материалите, 

във основа на които Съветът за електронни медии е взел обосновано решение, че г-н 

Кошлуков отговаря на изискванията на чл. 66, ал. 1 от ЗРТ, вр. чл. 25 от ЗРТ”, като 

алтернативно е заявил форми за предоставяне на информацията, а именно: сканирано 

копие, записано на технически носител и изпратено на електронен адрес или копие на 

хартиен носител, с получаване в деловодството на СЕМ или на посочен пощенски адрес за 

кореспонденция. 

 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 нормата 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 даваща възможност на гражданите да си 

съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Исканата 

с разглежданото заявление информация е служебна  информация по смисъла на чл. 11 от 

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

 Съобразявайки нормата на чл. 66, ал. 1, във връзка с чл. 25 от ЗРТ, за генерален 

директор на Българска национална телевизия(БНТ) може да бъде избрано лице, което 

отговаря на следните изисквания: 

1. Да притежава българско гражданство; 

2. Да има завършено висше образование; 

3. Да има опит в следните области: електронни медии, електронни съобщения, 

журналистика, право или икономика; 

4. Да имат обществен авторитет и професионално признание; 

5. Да има не по-малко от петгодишен трудов стаж в телевизия. 

 Отделно от това, чл. 66, във връзка с чл. 26 от ЗРТ поставя и ограничителни 

условия. За генерален директор на националния обществен доставчик не може да бъде 

избрано лице, което: 

1. Е  осъждано на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер; 
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2. Е едноличен търговец, собственик на капитала на търговски дружества, съдружник, 

управител, прокурист или член на ръководни и контролни органи на търговски 

дружества и кооперации. 

 През 2017 г. в СЕМ е проведена редовна процедура за избор на генерален директор 

на БНТ. В качеството си на кандидат, г-н Емил Кошлуков е представил всички 

необходими документи, удостоверяващи, това че същият отговаря на изискванията 

поставени от закона за заемане на длъжността.  

 На свое заседание, проведено на 24.04.2019 г., Съветът взе решение, с което за 

изпълняващ длъжността генерален директор на БНТ е избран г-н Емил Кошлуков. Съветът 

мотивира решението си воден, от съображението, че г-н Кошлуков отговаря на по-горе 

изброените нормативните изисквания за заемане на длъжността- факти, които са служебно 

известни на СЕМ, въз основа на представените  документи в процедурата за избор на 

генерален директор на БНТ от 2017 г., които се съхраняват в архивите на регулатора и до 

днес. 

 Независимо от това, при избора на г-н Кошлуков за изпълняващ длъжността 

генерален директор на БНТ, същият е представил на Съвета декларация за съвместимост, с 

която потвърждава това, че към тази дата отговаря на изискванията на закона за заемане на 

овакантения пост.  

 Информацията за лицето, което оглавява дейността на националния обществен 

доставчик е от съществено значение, с оглед статута на телевизията и дейността и целите, 

която същата трябва да изпълнява. Значимостта и важността на търсената информацията 

се предопределят и с оглед качеството на първостепенен разпоредител с бюджет, което 

изпълнителният директор на БНТ има по закон.  

 Въпреки обоснования обществен интерес в конкретния случай, правото на достъпът 

до информация не е абсолютно. Разпоредбите на ЗДОИ не намират приложение по 

отношение на достъпа до лични данни. Видът на търсената информация безспорно засяга 

лични данни. Всички детайли фигуриращи в документацията, удостоверяваща 

съвместимостта на лицата със законовите изисквания за поста генерален директор на БНТ 

са защитени от ЗЗЛД и нямат отношение към целта на ЗДОИ по смисъла на чл. 2, ал. 1 

ЗДОИ.  

 В допълнение, чл. 27, ал. 1, т.3 от ЗДОИ предоставя възможност задълженото лице 

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

информация когато това води до възможност за неправомерна обработка на тази 

информация. Предвид това, но и с оглед задоволяване потребността от информираност на 

заявителя, Съветът може да предостави достъп до информация, под формата на справка за 

документите, въз основа на които е обосновал решението си за избиране на г-н Кошлуков 

за изпълняващ длъжността генерален директор на БНТ, 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 Фондация „Антикорупционен фонд” ограничен достъп до 

следната обществена служебна информация под формата на справка за документите, въз 



3 

 

основа на които СЕМ е обосновал решението си за избиране на г-н Кошлуков за 

изпълняващ длъжността генерален директор на БНТ. 

 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 

1,91 лв. (един лев и деветдесет и една 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 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 

 


