
 

 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Шумен 
 

  

 
З А П О В Е Д 
№ РД - 15 - 22 

гр. Шумен, 13.02.2017 г. 
 

 
На електронната поща на Областна администрация Шумен е депозирано заявление до 

Областен управител на област Шумен за достъп до обществена информация с вх. № 93-00-1 от 

09.02.2017 г. от Стефан Иванов Ангелов, Фондация „Програма Достъп до Информация“, с адрес: 

град София 1000, бул. „В. Левски“ № 76, ет. 3 и тел. 988 5062; 986 77 09; 981 97 91 и email: 

stephan@aip-bg.org, в което заявителят е конкретизирал информацията, която желае да получи, а 

именно актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за 

сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна, като 

уточнява, че желае да я получи под формата на копие в електронен вид на посочения електронен 

адрес, а в случай че информацията е публикувана в интернет страницата на администрацията, моли 

да му бъде посочен точния адрес, на който може да бъде намерена. 

След преценка на гореизложеното и извършената служебна проверка по преписката в 

Областна администрация Шумен, от фактическа и правна страна установих следното: 

Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет 

за сферата на дейност на Областна администрация Шумен е публикуван на официалната интернет 

страница на администрацията и се актуализира ежегодно, съгласно разпоредбата на чл. 15а, ал. 3 от 

Закона за достъп до обществена информация и в този смисъл достъпът до актуализирания списък е 

неограничен. 

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, във връзка с 

чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ, 

РЕШИХ: 

 

1. С оглед осигурената публичност на Актуализиран списък на категориите информация 

чрез публикуването му в интернет страницата на администрацията, е предоставен пълен 

достъп на Стефан Иванов Ангелов, Фондация „Програма Достъп до Информация“, до поисканата 

със заявление вх. № 93-00-1 от 09.02.2017 г. информация. 



9700 Шумен, бул.”Славянски” № 30 
Тел.: +359 54 869 985, факс: + 359 54 863 562 

 E-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg 

2. Достъпът по т.1 от настоящата заповед е неограничен в темпорален аспект, с оглед 

разпоредбата на чл. 15а от ЗДОИ и предвидените задължения за всеки ръководител на 

административна структура да публикува и обявява ежегодно актуализиран списък на категориите 

информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност.  

3. Поисканата информация да бъде предоставена в електронен вид на посочения от заявителя 

електронен адрес във формата на копие на „Актуализиран списък на категориите информация, 

подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация Шумен“, 

като следва да бъде уточнено, че същият може да бъде намерен на адрес  

http://oblastshumen.government.bg/new/dokumenti/aktove-na-oblasten-upravitel-na-oblast-

shumen/. 

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. Заявителят може да изпрати подписан от него протокола за предоставен достъп по 

електронен път (по начина на депозираното от него заявление вх. № 93-00-1 от 09.02.2017 г.)   

5. Заявителят не следва да заплаща разходи по предоставяне на информацията.  

 

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

разписка, както и на посочения от него електронен адрес: stephan@aip-bg.org. 

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 

 

 


