
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № РД-05-92 
 

04 ноември 2020 г. 

 

Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое заседание, проведено на 04.11.2020 

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

с вх. № ПД-09 23-00-12/ 19.10.2020 г., подадено от К. М. Ю. Заявлението е подадено 

чрез Платформата за достъп до обществена информация. 

Заявителят желае да получи достъп до следната информация: годишният бюджет 

на СЕМ през последните 10 години. 

Заявлението отговаря на изискванията на Закона за достъп до обществена 

информация (ЗДОИ) и следва да бъде разгледано.  

Търсената със заявлението информация попада в хипотезата на чл. 10 от ЗДОИ и 

представлява официална такава – информация, която се съдържа в актове на държавен 

орган. Съгласно чл. 21 от Закона за радиото и телевизията, Съветът за електронни 

медии е юридическо лице на бюджетна издръжка, т.е. бюджетът на СЕМ се определя 

всяка година със Закона за държавния бюджет на Република България, приеман от 

Народното събрание и обнародван в Държавен вестник. 

Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДОИ, достъпът до официална информация, която се 

съдържа в нормативните актове, се осигурява чрез обнародването им. Съгласно ал. 4 от 

същата разпоредба, при искане на достъп до официална информация, която е 

обнародвана, съответният орган е длъжен да посочи изданието, в което тя е 

обнародвана, броя и датата на издаване.  

 

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 К. М. Ю. пълен достъп до следната обществена информация: 

 

Посочва брой и дата на изданията на Държавен вестник, в които са публикувани 

съответните Закони за държавния бюджет, част от който е и този на Съвета за 

електронни медии: 

– Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г., обн. ДВ, бр. 100 

от 20.12.2019 г.: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=143562 

– Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г., обн. ДВ, бр. 103 

от 13.12.2018 г.: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=132563  

– Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г., обн. ДВ, бр. 99 

от 12.12.2017 г.: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=120521  

– Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г., обн. ДВ, бр. 98 

от 09.12.2016 г.: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=109996  

– Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г., обн. ДВ, бр. 96 

от 09.12.2015 г.: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=99252  
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– Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г., обн. ДВ, бр. 107 

от 24.12.2014 г.: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=90900  

– Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г., обн. ДВ, бр. 109 

от 20.12.2013 г.: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=81175  

– Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г., обн. ДВ, бр. 102 

от 21.12.2012 г.: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=71189  

– Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г., обн. ДВ, бр. 99 

от 16.12.2011 г.: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=59467  

– Закон за държавния бюджет на Република България за 2011 г., обн. ДВ, бр. 99 

от 17.12.2010 г.: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=41460  

 

На основание чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ, настоящото решение да бъде изпратено на 

посочения адрес на електронна поща, като за предоставянето на информацията не се 

заплащат разходи.  

На основание чл. 15в, ал. 3 от ЗДОИ, решението следва да бъде публикувано на 

Платформата за достъп до обществена информация. 

 

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 
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