РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен
ЗАПОВЕД
№ РД - 15 - 28
гр. Шумен, 20.03.2019 г.
В звеното за административно обслужване на Областна администрация Шумен е
депозирано заявление до Областен управител на област Шумен за достъп до обществена
информация с вх. № 94Д-00-31 от 14.03.2019 г. от Димитър Христов, Председател на УС на
сдружение „НИЕ Гражданите“, с адрес на управление град Шумен, ул. „……“ № …, вх. .., ап. ….,
тел. …. и email: ……, в което заявителят е формулирал общо информацията, която желае да получи,
а именно договора за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху бивш лагер „Ивански“ след
решение на Министерски съвет на Организацията на българските скаути от Областен управител на
област Шумен. Заявителят не е уточнил формата за предоставяне на достъпа по смисъла на чл. 26 от
Закона за достъп до обществена информация.
След преценка на гореизложеното и извършената служебна проверка по преписката в
Областна администрация Шумен, от фактическа и правна страна установих следното:
В учрежденския архив (направление „Държавна собственост) е налице Досие с индекс ДС09-2011-02 към договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот държавна
собственост – 14 броя СГРАДИ (бивш лагер ИВАНСКИ), построени в ПИ № 000208 по КВС на
землището на с. Лозево, община Шумен на Организацията на българските скаути. Досието е
заведено в учрежденския архив със срок на запазване ПОСТОЯНЕН, съгласно утвърдената
номенклатура на делата в Областна администрация Шумен и съдържа следните оригинали или
копия на документи:
1. Договор за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот – частна държавна
собственост, вписан в Служба по вписванията гр. Шумен на 15.04.2011 г. под № 34, том 6, имотна
партида № 44260-44271,47273, 44274;
2. Заповед № РД-18-20 от 26.04.2011 година на областния управител за отписване от
актовите книги на акт за държавна собственост № 2304/12.11.2010 г.;
3. Протокол от 15.04.2011 г. за предаване на имот – държавна собственост от
представители на Областна администрация Шумен на представител на Сдружение „Организация на
българските скаути“;
4. Пълномощно рег. № 1491 от 06.04.2011 г. за представителство пред държавни органи;
5. Заповед № РД-15-55 от 24.03.2011 година на областния управител за определяне на
длъжностните лица, които да извършат фактическото предаване на имота;

6. Решение № 156 от 17 март 2011 година на Министерски съвет за безвъзмездно
прехвърляне на имот – частна държавна собственост, в собственост на Сдружение с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна дейност „Организация на българските скаути“;
7. Акт за частна държавна собственост № 2304 от 12.11.2010 година, съставен за 14 броя
сгради (бивш лагер „Ивански“) без земята, тъй като поземленият имот е със статут на защитена
територия и представлява част от природен парк „Шуменско плато“;
8. Преписка изх. № 90-01-14/7 от 22.12.2010 г. на Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, съдържаща проекта на решение, доклада и мотивите към него, както и
информацията до медиите;
9. Протокол от 19.08.2010 г. на Сдружение „Организация на българските скаути“ за
проведено извънредно общо събрание;
10. Писмо изх. № 90-04-955 от 16.11.2010 г. на заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството с указания по преписката относно предоставяне право на собственост
само върху сградите (без поземления имот);
11. Инициираща преписка изх. № 07-00-4/15 от 15.09.2010 г., съдържаща придружително
писмо, положително становище от областния управител на област Шумен, Решение № 499 от 15
юли 2010 година на Министерски съвет за обявяване на имот – публична държавна собственост, за
имот – частна държавна собственост, и за безвъзмездното му предоставяне за управление на
областния управител на област Шумен, както и искане вх. № 07-00-4/14 от 07.09.2010 г. от
президента на Сдружение „Организация на българските скаути“ за безвъзмездно придобиване на
собствеността върху 14 броя сгради, описани в АДС № 0287/ 03.08.2001 г., придружено от
Удостоверение № 016/ 25.03. 2010 г. на Министерство на правосъдието за вписано сдружение в
Централния регистър на ЮЛНЦ под № 20100325016;
12. Административна преписка по изпълнение на Решение № 499 от 15 юли 2010 година на
Министерски съвет за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна
държавна собственост, и за безвъзмездното му предоставяне за управление на областния управител
на област Шумен.
Част от документите в досие с индекс ДС-09-2011-02 към договор за безвъзмездно
прехвърляне на собственост върху имот държавна собственост – 14 броя СГРАДИ (бивш лагер
ИВАНСКИ), а именно Пълномощно рег. № 1491 от 06.04.2011 г. за представителство пред
държавни органи и административната преписка по изпълнение на Решение № 499 от 15 юли 2010
година, освен че не касаят постъпилото заявление, но и съдържат лични данни на трети лица,
събирани единствено и само за нуждите на двете преписки по прехвърлянето на собствеността на
посочените сгради. Поради тази причина и с оглед защита правата на физическите лица съгласно
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни, както и съгласно Закона за защита на личните данни е необходимо
съгласието на третите лица по настоящото административно производство за предоставяне на
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личните им данни, което ще увеличи както срока на образуваната преписка, така и обема и
разходите за предоставянето й.
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 с изключение на предпочитана форма
за предоставяне съдържа всички останали 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:
Да се предостави пълен достъп на Димитър ……… Христов, Председател на УС на
сдружение „НИЕ Гражданите“, с адрес на управление град Шумен, ул. „……“ № …., вх. …., ап. …,
тел….. и email: ……, до поисканата със заявление вх. № № 94Д-00-31 от 14.03.2019 г. информация,
чрез изпращане на поисканата информация в електронен вид на посочения от заявителя електронен
адрес под формата на копия “pdf”-формат на документите, посочени в точки 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 10 и
11 от настоящата заповед при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
Заявителят не следва да заплаща разходи по предоставяне на информацията и не се подписва
протокол за предоставянето на информацията.
Заповедта да се връчи на заявителя чрез изпращане по пощата с обратна разписка, както и на
посочения от него електронен адрес: ……..
Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд Шумен чрез Областен
управител на област Шумен, в 14-дневен срок от получаването й.

СТЕФАН ЖЕЛЕВ (п)
Областен управител
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