РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен
ЗАПОВЕД
№ РД - 15 - 45
гр. Шумен, 26.03.2021 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. № 94Г-00-26 от 17.03.2021 г. от Национална асоциация за обществена защита,
с адрес на управление в град София, община София, ул. „Странджа“ № 140, представлявана от
Валери Даскалов – Председател на УС и с адрес за кореспонденция по настоящото заявление в
град Русе, ул. „Църковна независимост“ № 3, ет. 4. За заявител е посочен Георги Георгиев –
национален координатор, упълномощен с Пълномощно № 16/25.02.2021 г. на Председателя на
УС на НАОЗ. Заявлението не е подписано, тъй като е постъпило в ЦАО по електронен път на
адреса на електронната поща на Областна администрация Шумен, оповестена по чл. 15, ал. 1, т.
4 от Закона за достъп до обществена информация. Заявителят е конкретизирал информацията,
която желае да получи, а именно: „1. План-сметката по видове разходи, необходими за
провеждане на предстоящите избори, за избор на народни представители в 45-то Народно
събрание на Р. България, насрочени на 04 април 2021 г. и 2. Общия размер (в лева) на
постъпилите в областната администрация финансови средства за организационно-техническа
подготовка на изборите, насрочени за 04 април 2021 г.“. Заявителят уточнява, че желае да
получи информацията на посочения електронен адрес email: naoz@mail.bg, без да уточни форма
за предоставянето й.
След преценка на гореизложеното и извършената служебна проверка по преписката в
Областна администрация Шумен, от фактическа и правна страна установих следното:
Заявената информация чрез въпроси от 1 до 2 е налична, свързана е с изпълнението на
дейности, функции и законово предвидени задължения, представляващи част от компетенциите
на Областна администрация Шумен и на Областен управител на област Шумен и подлежи на
предоставяне по реда на ЗДОИ.
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 с изключение на посочване
на форма за предоставяне на достъпа, 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 Национална асоциация за обществена защита до
поисканата със заявление вх. № 94Г-00-26 от 17.03.2021 г. информация.
2. Поисканата информация да бъде предоставена под формата на справка-информация по
поставените в заявлението въпроси – по точки 1 и 2.
3. Достъп на място до образуваната административна преписка № 94Г-00-26 от 17.03.2021 г.
е осигурен за заявителя в Центъра за административно обслужване на Областна администрация
Шумен в срок до 60 дни от датата на получаване на настоящата заповед. Достъп на място се
осигурява при спазване на Закона за защита на личните данни и обявените противоепидемични
мерки в Република България и на територията на област Шумен.
В изпълнение на чл. 34, ал. 3 от ЗДОИ заповедта, ведно със „Справка-информация по
заявление за предоставяне на обществена информация вх. № 94Г-00-26 от 17.03.2021 г.“ да се
връчи на заявителя чрез изпращане посочения в заявлението електронен адрес: naoz@mail.bg.
Заявителят не следва да заплаща разходи по предоставянето на информацията и няма да се
съставя протокол за предоставения достъп.
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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