
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Шумен 
 

  

 
З А П О В Е Д 
№ РД - 15 - 39 

гр. Шумен, 18.03.2021 г. 
 

 
В Центъра за административно обслужване на Областна администрация Шумен е получена 

административна преписка, изпратена за разглеждане по компетентност от Областен управител на област 

Шумен и образувана по заявление за достъп до обществена информация с вх. № 03-00-32 от 08.03.2021 г., 

в което заявителят е конкретизирал информацията, която желае да получи чрез поставени въпроси, като 

уточнява, че предпочитаната форма за достъп до исканата обществена информация е писмена справка, 

обобщаваща съществуващата и налична информация по поставените в заявлението въпроси (от 1 до 8), 

изпратена по електронен път на посочения електронен адрес. С оглед указанията на Администрацията на 

Министерския съвет, постъпили чрез упълномощеното по ЗДОИ длъжностно лице, Областен управител 

на област Шумен е компетентен да отговори по всички въпроси от заявлението, касаещи Областна 

администрация Шумен. 

 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 8 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 съдържа всички реквизити, посочени в чл. 25, 

ал. 1 от същия закон. Заявлението е препратено за разглеждане от АМС на областен управител в 14-

дневен срок от получаването му. 

 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 г-жа Албена Белянова до поисканата със заявление вх. № 03-

00-32 от 08.03.2021 г. информация.   

2. Поисканата информация да бъде предоставена под формата на писмени справки, обобщаващи 

съществуващата и налична информация за периода от 04.05.2017 г. до 31.12.2020 г., чрез отговори 

на поставените в заявлението въпроси – от първи (с подточки 1.1, 1.2 и 1.3) до осми въпрос, като 

следва да се има предвид, че отговорите на въпроси № 5 и № 6 са „нула броя“ и поради това няма 

да се изготвят приложения „писмени справки“ за същите.  

3. Достъп на място до образуваната административна преписка № 03-00-32 е осигурен за заявителя в 

Центъра за административно обслужване на Областна администрация Шумен в срок до 60 дни от датата 
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на получаване на настоящата заповед. Достъп на място да се осигури 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 с Приложения от № 1 до № 8 „Писмени 

справки-отговори на въпроси по заявление за предоставяне на обществена информация вх. № 03-00-

32/08.03.2021г.“ да се връчи на заявителя чрез изпращане посочения в заявлението електронен адрес: 

a_belyanova@abv.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 

Областен управител 

 


