
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на Област Шумен

     
З А П О В Е Д

№ РД-15-43
гр. Шумен,  24.03. 2016г.

На основание чл. 32,  ал. 1 от Закона за администрацията и с оглед измененията в
Закона за достъп до обществена информация в Държавен вестник бр. 13 от 16 февруари
2016г.,  във  връзка  с  необходимостта  от  актуализация  на  вътрешните  правила  за
предоставяне на право на достъп до обществена информация на Областна администрация
Шумен

ОТМЕНЯМ:

Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на обществена информация
от  Областна  администрация  Шумен,  утвърдени  със  Заповед  № РД-15-13/06.02.2014г.  и
изменени  със  Заповед  № РД-15-22/07.03.2014г.  на  Областен  управител  на  Областна
администрация Шумен.  

ОДОБРЯВАМ:

Вътрешни  правила  за  условията  и  реда  за  предоставяне  на  право  на  достъп  до
обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор на
Областна администрация Шумен.

Вътрешните  правила  за  условията  и  реда  за  предоставяне  на  право  на  достъп
обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор на
Областна  администрация  Шумен  и  приложението  към  тях  да  се  поставят  незабавно  на
таблото до деловодството на администрацията  и да се публикуват  в секция „Достъп до
обществена информация“ на интернет страницата на Областна администрация Шумен. 

ОПРЕДЕЛЯМ:

Йорданка  Кръстева,  главен  юрисконсулт  в  Дирекция  „АПОФУС“  за  длъжностно
лице, което да предоставя документи и информация на външния изпълнител, поддържащ
интернет страницата на администрацията и да осъществява контрол върху публикуваната
от него актуална  информация  посочена  в  чл.  15 (1)  т.  1  –  т.17  от Закона  за  достъп до
обществена информация на официалната интернет страница на Областна администрация
Шумен.  Информацията  се  публикува  в  срок  до  три  работни  дни  от  приемането  на
съответния акт или от създаването на съответната информация.

Настоящата заповед да се предостави на служителите в  Областна администрация
Шумен за сведение и на Йорданка Кръстева, главен юрисконсулт  в Дирекция „АПОФУС“
за изпълнение. 
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