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ОТЧЕТ – 2013 г. 

за дейността по предоставяне на достъп до обществена информация в Областна администрация – гр. Шумен 
( Общ брой заявления за достъп до информация: 2 ) 

 
 

№ 
Заявление за 

ДОИ 
(вх. № и дата)  

Подател 
(трите имена 

- за ФЛ или на 
наименованието/ 
фирмата - за ЮЛ и 
населено място) 

Предмет на заявлението 
(кратко описание на поисканата 

информация) 

Решение 
(№ , дата, степен на 

осигурен достъп и форма 
на предоставяне) 

или отказ на областен 
управител 

(№, дата, основания)  

Оспорване пред 
Административен 
съд на решение 
или отказ на 
областен 
управител  

2. вх. № 94С-00-18 
от 30.04.2013 г.  
 
 

С. И. Д., 
гр. Шумен 

Обобщена информация за 
получени в ОА – гр. Шумен данни 
за корупционно поведение на 
служители от администрацията, 
брой изготвени по искане на 
физически или юридически лица 
удостоверения, за които са 
заплатени такси по ЗДС,  брой 
платени такси, начин на 
плащането им и брой жалби или 
възражения срещу начина на 
плащане. 

Заповед № РД-15-77 от 
09.05.2013 г., 

осигурен е пълен достъп. 
 

По искане на заявителя 
информацията е 

изготвена, под формата на 
писмена справка           

(изх. № 94С-00-18/2 
от 18.05.2013 г.), 

предоставена с  Протокол 
от 05.06.2013 г. 

няма 

1. вх. № 94Д-00-14 
от 19.03.2013 г.,  
 
 

Д. С. К., 
гр. Шумен 

 
 
 
 

Обобщена информация за 
получени в ОА – гр. Шумен данни 
за корупционно поведение на 
служители от администрацията, 
брой изготвени по искане на 
физически или юридически лица 
удостоверения, за които са 

Заповед № РД-15-46 от 
25.03.2013 г., 

осигурен е пълен достъп. 
 

По искане на заявителя 
информацията е 

изготвена, под формата на 

С жалба,               
вх. № 94Д-00-14/2 
от 15.04.2013г., 

е оспорена Заповед    
№ РД-15-46 от  
25.03.2013 г. в 

частта й по т. 5, с 
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заплатени такси по ЗДС,  брой 
платени такси, начин на 
плащането им и брой жалби или 
възражения срещу начина на 
плащане. 

писмена справка           
(изх. № 94Д-00-14/1 от 

02.04.2013 г.), неполучена 
от заявителя, защото 
същият е отказал да 
заплати по банков път 

разходите за предоставяне 
на информацията. 

която е определено 
разходите по 
предоставяне на 
информацията да 
бъдат заплатени 
чрез банков превод 
по сметката на 
администрацията. 
С Решение № 48 от 

12.06.2013 г. по 
АД № 100/2013 г. 
на ШАС, съдът 
отменя заповедта в 
оспорената й част. 
С касационна 

жалба, 
изх. № 94Д-00-14/7 
от 01.07.2013 г., 

решението на ШАС 
е обжалвано пред 

ВАС. 
С Решение № 1628 
от 05.02.2014 г. по 
АД № 10976/2013 г. 
на ВАС, същият 
оставя в сила 

решението на ШАС. 
 


