РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен
ЗАПОВЕД
№ РД - 15 - 13
гр. Шумен, 20.01.2021 г.
В Центъра за административно обслужване на Областна администрация Шумен е депозирано
заявление до Областен управител на област Шумен за достъп до обществена информация с вх. № 94Й-003 от 08.01.2021 г. от Й. Й., с адрес за контакт: град ……и email: …, в което заявителят е конкретизирал
информацията, която желае да получи, а именно:„…1. Колко промишлени предприятия на територията
на област Шумен са преминали на алтернативни собствени водоизточници? 2. Изпълняват ли се от
общините на област Шумен „Плановете за управление на речните басейни“, във връзка със
засушаването на нашата област? 3. Изпълнява ли се и как Националната стратегия за управление и
развитие на водния сектор в Република България, приета от НС през 2012 г. и постигнати ли са целите
на стратегията на територията на област Шумен? 4. Изпълняват ли се от общинските
администрации на територията на област Шумен чл. 10 от Закона за водите и приети ли са
нормативни документи, свързани с изпълнението на този член? 5. Какви мерки са предприети от
страна на Областна администрация Шумен за контрол на ВиК-Шумен за установяване на реалните
количества вода, ползвани от Индустриален парк „Шумен“ АД и заплатени ли са те (в периода от
неговото създаване до 2020 г.)“.
Заявителят уточнява, че желае да получи информацията под формата на копие в електронен вид
на посочения електронен адрес, а в случай че информацията е публикувана, моли да му бъде посочен
точния интернет адрес, на който се съхраняват или са публикувани данните.
След преценка на гореизложеното и извършената служебна проверка по преписката в Областна
администрация Шумен, от фактическа и правна страна установих следното:
По точка първа от заявлението следва да се укаже, че регистри на водоизточниците на
територията на област Шумен се поддържат от компетентния за това орган – Басейнова дирекция
„Черноморски район“. Регистрите са публикувани на официалната интернет страница на басейновата
дирекция и се актуализират при необходимост на следния адрес https://www.bsbd.org/bg/register.html.
По точки втора и четвърта от заявлението и с оглед предоставянето на пълна и актуална
информация по заявлението, с писмо изх. № 94Й-00-3/1 от 11.01.2021 г. се изиска информация от
кметовете на общини на територията на област Шумен. След обобщаването й се констатира, че в рамките
на своите правомощия същите изпълняват общинските „Планове за управление на речните басейни“ и
задълженията си по чл. 10 от Закона за водите.
По точка трета от заявлението трябва да се има предвид, че съгласно Плана за действие към
Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България областните

управители и областните администрации допринасят за постигането на стратегическите цели, заложени в
този документ.
По точка пета от заявлението следва да се укаже, че доколкото въпросът касае финансови и/или
договорни отношения между юридически лица, Областна администрация не разполага с контролни
правомощия в тази сфера на дейност.
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. Да се предостави пълен достъп на Й.Й. до поисканата със заявление вх. № 94Й-00-3 от
08.01.2021 г. информация.
2. Поисканата информация да бъде предоставена в електронен вид на посочения от заявителя
електронен адрес във формата на справка, представляваща отговори на въпроси от 2-5 от
заявлението, като следва да бъде уточнено, че регистрите с информацията по въпрос 1 могат да
бъдат

намерени

на адрес:

https://www.bsbd.org/bg/register.html

(раздел

„Регистри“,

подраздел

„Водовземане от подземни води“) на интернет страницата на БДЧР.
3. Достъп на място до образуваната административна преписка № 94Й-00-3 от 08.01.2021 г. е
осигурен за заявителя в Центъра за административно обслужване на Областна администрация Шумен до
01 март 2021 година. Достъпът да се осигури при спазване на Закона за защита на личните данни и
обявените противоепидемични мерки в Република България.
4. Заявителят не следва да заплаща разходи по предоставяне на информацията и не се подписва
протокол за предоставянето на информацията.
В изпълнение на чл. 34, ал. 3 от ЗДОИ заповедта да се връчи на заявителя чрез изпращане на
посочения от него електронен адрес: ….
Настоящата заповед да се публикува незабавно на интернет страницата на Областна администрация
Шумен.
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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