
 

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Шумен 
 

  

 
З А П О В Е Д 
№ РД - 15 - 28 

гр. Шумен, 23.02.2017 г. 
 

От Администрацията на Министерски съвет с писмо № 03.07-11 от 08.02.2017 г. до 

Областен управител на област Шумен е препратено за разглеждане и отговор по компетентност 

заявление за достъп до обществена информация с вх. № 03.07-11 от 08.02.2017 г. от Сдружение 

„Дружба Родина“, ЕИК 175892176 ул. „Княз Александър І“, вх. Б, ап. 2 (регистрирано по ф.д. 

746/2009 на СГС), в което заявителят е конкретизирал информацията, която желае да получи под 

формата на въпроси, като уточнява, че предпочитаната форма за достъп до исканата обществена 

информация е „на хартиен носител”. В допълнително депозирано заявление с вх. № 03-00-27/1 от 

20.02.2017 г. сдружението моли „информацията да бъде изпратена на хартиен носител като 

препоръчана поща, с обратна разписка на адрес: Сдружение „Дружба Родина“1 п.к. 1832, 

София 1000“. С оглед указанията на АМС чрез упълномощеното по ЗДОИ длъжностно лице, 

Областен управител е компетентен да отговори по точки 1, 2, 3, и 5 от заявлението, тъй като по 

т. 4 „Колко е цялото изплатено обезщетение от държавния бюджет съгл. Чл.5, ал. 5“ е 

невъзможно да се отговори, поради липса на информация за размера на изплатените средства от 

всички областни администрации. 

След преценка на гореизложеното и извършената служебна проверка, от фактическа и 

правна страна установих следното: 

Производството е по Глава трета от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).  

Заявлението е отправено от субект по чл. 4, ал. 3 от ЗДОИ и съдържа всички реквизити, 

посочени в чл. 25, ал. 1 от същия закон. 

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията (ЗА), във 

връзка с чл. 28, ал. 2 и чл. 32, ал. 2 от ЗДОИ, 

 
РЕШИХ: 

 
1. Предоставям пълен достъп на Сдружение „Дружба Родина“, до част от поисканата със 

заявление вх. № 03.07-11 от 08.02.2017 г.  информация, а именно отговори на поставените 

въпроси до Министър-председателя на Република България в  точки 1, 2, 3, и 5 от заявлението. 

 2. Достъпът по т.1 от настоящата заповед се осигурява за срок от 30 (тридесет)  дни, 

считано от датата на получаване на настоящата заповед и ще бъде наличен за предоставяне в 
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стая 202, ет. 2 в сградата на Областна администрация Шумен, бул. „Славянски” № 30, 

съгласно разпоредбата на чл. 34, ал. 1, т. 3 от ЗДОИ.  

3. Поисканата информация да бъде предоставена във формата на копие на хартиен 

носител на посочения адрес и начин (с обратна разписка) – отговори на поставените в точки 

1, 2, 3, и 5 от заявлението въпроси след заплащане на определените за това разходи и 

представяне на платежен документ за тях, както и след подписване на протокола по т. 4 от 

настоящата заповед.  

4. Предоставянето на достъп до обществена информация да се отрази в двустранно 

подписан протокол - от заявителя и от служителя в деловодството, съгласно изричната 

разпоредба на чл. 35, ал. 2 от ЗДОИ (приложено изпратен с настоящата заповед). 

5. Заявителят следва да заплати разходите по предоставяне на информацията, която е под 

формата на копие на хартиен носител от 1 (една) страница (формат А4), определени съгласно 

т.І.9 от Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на Министъра на финансите (обн. ДВ, бр. 98/2011 г.), 

във връзка с чл. 20, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗДОИ, в размер на 1,59 лв. (един лев и петдесет и 

девет стотинки). Заплащането на сумата, съгласно Вътрешните правила за условията и реда за 

предоставяне на обществена информация от Областна администрация  Шумен, следва да бъде 

извършено на каса или чрез ПОС терминал в стая № 211 на Областна администрация Шумен 

(етаж 2) или чрез банков превод по сметка на Областна администрация  Шумен, а именно: 

  IBAN: BG73UBBS80023106105008, BIC: UBBSBGSF ОББ АД – клон Шумен. 

 
Заповедта да се връчи на заявителя срещу подпис или да бъде изпратена по пощата с 

обратна разписка, ведно с двустранния протокол за предоставяне на достъп. 
 
Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд Шумен чрез Областен 

управител на област Шумен, в 14-дневен срок от получаването й.  
                 
 

 
 

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ (п) съгл. ЗЗЛД 
Областен управител 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


