РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен
ЗАПОВЕД
№ РД - 15 - 98
гр. Шумен, 26.11.2018 г.
В звеното за административно обслужване на Областна администрация Шумен е депозирано
заявление за достъп до обществена информация с вх. № 94А-00-48 от 21.11.2018 г. от адв. Анета Генова
и адв. Мария Кръстева, с адрес: град София 1000, ул. „xxxxxxx”, в което заявителите са конкретизирали
информацията, която желаят да получат, а именно отговори на шестнадесет въпроса относно услугите за
хора с умствени и/или психо-социални разстройства, видовете институции, начин на финансиране,
извършвани ремонти и други. Заявителите уточняват, че желаят да получат информацията на хартиен
носител или под формата на копие в електронен вид на посочения електронен адрес, а в случай че
информацията не е налична в Областна администрация Шумен да се препрати заявлението до органите,
които разполагат с исканата информация.
След преценка на гореизложеното и извършената служебна проверка по преписката в Областна
администрация Шумен, от фактическа и правна страна установих следното:
За периода 2016-2020 г. е разработена Стратегия за развитие на социалните услуги в област
Шумен. През 2018 г. Стратегията е актуализирана до края на периода на нейното действие. Всички
стратегически документи са публикувани на официалната интернет страница на администрацията. По
отношение останалата част от информацията, изискана със заявление с вх. № 94А-00-48 от 21.11.2018 г.
няма налични данни в Областна администрация Шумен и заявлението следва да се изпрати на кметовете
на общините на територията на област Шумен, на директора на РДСП Шумен и на директорите на
дирекции „Бюро по труда“ на територията на област Шумен.
Производството е по Глава трета от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
Заявлението е отправено от субект по чл. 4, ал. 1 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 Стратегия за развитие на социалните услуги в област
Шумен чрез публикуването й в интернет страницата на администрацията (за улеснение при
търсенето на информация, съгласно чл. 41г ЗДОИ), е предоставен пълен достъп на адв. Анета
Генова и адв. Мария Кръстева, до поисканата по т. 12 от заявление вх. № 94А-00-48 от 21.11.2018 г.
информация.

По отношение останалата част от заявлението и поставени въпроси по точки от 1 до 11 и от 13
до 16-та включително, няма налична информация в Областна администрация Шумен и заявлението
следва да се изпрати на кметовете на общините на територията на област Шумен, на директора на РДСП
Шумен и на директорите на дирекции „Бюро по труда“ на територията на област Шумен.
2. Поисканата информация да бъде предоставена в електронен вид на посочения от
заявителите електронен адрес във формата на копие на „Информация“, като следва да бъде
уточнено, че Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен може да бъде намерена
на адрес: http://oblastshumen.government.bg/new/dokumenti/strategii/ .
3. Заявителите не следва да заплащат разходи по предоставяне на информацията и не се подписва
протокол за предоставянето на информацията.
Заповедта да се връчи на заявителите чрез изпращане по пощата с обратна разписка, както и на
посочения електронен адрес: xxxxxxxx.
Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд Шумен чрез Областен
управител на област Шумен, в 14-дневен срок от получаването й.
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