
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-70 
 

12 август 2020 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 12.08.2020 

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

с вх. № ПД-09 23-00-11/ 28.07.2020 г., подадено от Михаил …. Рангелов. 

Заявителят желае да получи достъп до следната информация: 

1. Колко броя конкурси за назначаване на държавни служители по Закона за 

държавния служител са обявени в периода 1.1.2020 – 30.06.2020 г.? 

2. Колко кандидати общо са участвали във всички проведени конкурси в 

периода 1.1.2020 – 30.06.2020 г.? 

3. Колко заявления за участие в конкурс са подадени по електронен път в 

периода 1.1.2020 – 30.06.2020 г.? 

4. В колко от конкурсите в периода 1.1.2020 – 30.06.2020 г. е имало само един 

кандидат? Колко от тези конкурси са приключили с назначаване на единствения 

кандидат? 

5. Съществува ли разписана процедура за разработване и одобряване на 

тестовете, за недопускане на изтичане на информация за тестовете и за другите 

писмени начини на провеждането на конкурсите и за недопускане на манипулации на 

тестовете и другите писмени начини за провеждане на конкурсите? Кога и от кой орган 

е одобрена тя? 

6. Колко броя жалби са подадени до органа по назначаването в 3-дневен срок от 

обявяването на списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурсите за 

периода 1.1.2020 – 30.06.2020 г.? Колко от тези жалби органът по назначаването е 

уважил? 

7. Колко броя възражения са подадени от участвали в конкурсите в периода 

1.1.2020 – 30.06.2020 г. кандидати, които не са класирани на първо място, по чл. 10д, 

ал. 3 от ЗДсл? Колко конкурса са прекратени поради приемане за основателно на 

възражението? 

8. Колко броя и какви дисциплинарни наказания са наложени на членове на 

комисиите, виновни за допускане на нарушения, довели до прекратяване на конкурсни 

процедури? 

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 по повод дейността на органа (информация относно обявени конкурси за 

свободни бройки за държавни служители в администрацията на СЕМ). Съгласно чл. 13, 

ал. 1 от ЗДОИ, достъпът до служебна информация е свободен.  

Тъй като заявителят не е посочил предпочитана форма за предоставяне на 

информацията, с оглед на данните, които се искат и факта, че заявлението е постъпило 

през платформата за достъп до обществена информация и в него е посочен адрес на 
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електронна поща, достъпът до нея може да бъде предоставен под формата на писмена 

справка – копие, предоставено по електронен път.  

Съгласно чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ, когато заявителят е поискал достъпът до 

информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на 

електронна поща за получаването, органът изпраща на посочения адрес на електронна 

поща решението за предоставяне на достъп заедно с копие от информацията или 

интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протокол и 

не се заплащат разходи по предоставянето. 

 

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 Михаил …. Рангелов пълен достъп до следната обществена 

информация: 

Писмена справка за брой обявени конкурси за назначаване на държавни 

служители по Закона за държания служител през периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.; 

брой кандидати, участвали в конкурсите; брой заявления, подадени по електронен път; 

брой конкурси, в които е имало само един кандидат; информация относно процедура за 

разработване и одобряване на тестовете; информация относно брой жалби, брой 

възражения и брой наложени дисциплинарни наказания на членове на комисии. 

 

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

считано от датата на уведомяването на заявителя за настоящото решение. 

 

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

информацията следва да бъде изпратена на посочения в заявлението адрес заявлението 

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. 

 

 

 

 

БЕТИНА ЖОТЕВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕМ 

 


