РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен
ЗАПОВЕД
№ РД - 15 - 47
гр. Шумен, 30.03.2021 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-00-25 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. По колко броя предпазни маски за лице са предвидени за
членовете на СИК за деня преди провеждането на националните избори (03.04.2021г., който е
определен за подготовка на изборните помещения) и за изборния ден – 04.04.2021г.; 2.
Указанията на производителя за използването на посочените в предходната точка предпазни
маски за лице.; 3. Какви други предпазни средства са подсигурени за членовете на СИК във
връзка с произвеждането на националните избори, насрочени за 04.04.2021 г.; 4. Осигурен ли е и
какво количество дезинфектант за ръце на входа на сградите, в които ще се помещават СИК
за предстоящите национални избори; 5. Какво е наименованието и химичния състав на
осигурения дезинфектант за ръце по предходната точка; 6. В сградите, в които ще се
помещават СИК за предстоящите национални избори, осигурени ли са и колко броя кошове за
отпадъци, снабдени с полиетиленови пликове, достъпни за всички избиратели; 7. Осигурен ли е
сапун или друго средство за измиване на ръцете за всички СИК (моля, посочете
наименованието на средството за измиване и неговото количество за всяка секционна
комисия); 8. На какъв интервал от време и от кои лица ще се осъществява дезинфекция на
секционните изборни помещения и коридорните пространства на сградите, в които се
намират те; 9. Осигурени ли са и колко броя безконтактни термометри за измерване на
телесната температура на членовете на СИК в избирателния район; 10. Кои са отговорните
лица, които ще измерват телесната температура на членовете на СИК на територията на

многомандатния избирателен район; 11. Каква е квадратурата на помещението/ята, в които
се помещава Районната избирателна комисия; 12. С каква квадратура се и в колко помещения
ще се осъществява приемането и предаването от представителите на СИК на бюлетините и
изборните книжа, след приключване на изборния ден на 04.04.2021г.; 13. Административния
акт (разпореждане, заповед, наредба или др.), въз основа на който се възлага охраната,
спазването на реда и пропускателния режим в сградата, в която ще се предават изборните
книжа и бюлетините от СИК след приключване на изборния ден на 04.04.2021г.; 14. В колко
помещения (зали, аудитории и др. подобни) и с какъв капацитет и квадратура са те, в които
ще изчакват представителите на СИК във връзка с предаването на изборните книжа в РИК;
15. По колко лица ще бъдат допускани в помещенията от предходната точка и на кои органи е
възложен контрола по спазването на дистанцията, която е въведена в закрити помещения
между присъстващите в тях, предвид извънредната епидемична обстановка.“.
Заявителят уточнява, че желае да получи информацията на посочения електронен адрес
email: naoz@mail.bg, без да конкретизира 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 №5 и от №11 до №15 включително е
налична, свързана е с изпълнението на дейности, функции и задължения, представляващи част от
компетенциите на Областна администрация Шумен и на Областен управител на област Шумен и
подлежи на предоставяне по реда на ЗДОИ. Информацията по поставените въпроси от № 6 до №
10 включително е от компетенцията на кметовете на десетте общини на територията на област
Шумен и заявление с вх. № 94Г-00-25 от 17.03.2021 г., депозирано от Национална асоциация за
обществена защита, следва да бъде препратено на съответните кметове за разглеждане по
компетентност в тази част.
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 частичен достъп на Национална асоциация за обществена защита до
поисканата със заявление вх. № 94Г-00-26 от 17.03.2021 г. информация. Заявлението да се
препрати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация на кметовете на
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общини на територията на област Шумен за отговор по компетентност по въпроси от № 6 до №
10 включително, за което да се уведоми заявителя.
2. Поисканата информация да бъде предоставена под формата на справка-информация по
поставените в заявлението въпроси – по точки от №1 до №5 и от №11 до №15 включително.
3. Достъп на място до образуваната административна преписка № 94Г-00-25 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-00-25 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.

СТЕФАН ЖЕЛЕВ (п) съгл. ЗЗЛД
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