
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областен управител на област Шумен 

З А П О В Е Д 

№ РД - 15 - 72 

гр. Шумен, 09.06.2021 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-00- 

13 от 04.06.2021 г. от Й. Й., с адрес за контакт: град Шумен, ул. „ХХХХХ“ № ХХ, вх. ХХ, ет. ХХ, ап. ХХ, 

тел. ХХХ и етаН: ХХХХХХХХХ, в което заявителят е конкретизирал информацията, която желае да 

получи, а именно: „Във връзка с компрометиран водомер на Индустриален парк Шумен, моля да ми бъде 

предоставена информация, какви мерки са предприети от страна на Областна администрация Шумен за 

установяване на реалните количества вода, ползвани от Индустриален парк „ Шумен “ АД и заплатени ли 

са те на ВиК Шумен“. 

Заявителят уточнява, че желае да получи информацията на посочения електронен адрес email: 

ХХХХХХ. 

След преценка на гореизложеното и извършената служебна проверка по преписката в Областна 

администрация Шумен, от фактическа и правна страна установих следното: 

Със Заповед № РД-15-13 от 20.01.2021 година на областен управител е предоставен отговор и 

достъп до обществена информация на идентичен въпрос, отправен от заявителя със заявление вх. № 94Й- 

00-3 от 08.01.2021 г. 

Заявената информация е от компетенцията на „ВиК-Шумен“ ООД, с оглед обстоятелството, че 

дружеството е задължен субект по чл. 3, ал. 2, т. 1 ЗДОИ, във връзка с § 1, т. 4, б. „в“ от Допълнителните 

разпоредби на ЗДОИ, тъй като статутът на търговското дружество, неговото управление, финансиране и 

предмет на дейност го определят като специфичен правен субект с белезите на публичноправна 

организация по смисъла на § 1, т. 4 от ДР 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. 

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 28, 

ал. 2 от ЗДОИ, 
РЕШИХ: 

1. Заявлението да се препрати по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация 

до управителя на „ВиК Шумен“ ООД за отговор по компетентност, за което да се уведоми заявителя. 

2. Заявената информация не е налична в Областна администрация Шумен, поради което се осигурява 

частичен достъп на място до образуваната административна преписка № 94Й-00-13 от 04.06.2021 г. 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 да се връчи на заявителя чрез изпращане на посочения 

в заявлението електронен адрес: ХХХХХХ. 

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. 

ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ (п) съгл. ЗЗЛД 

Областен управител 

9700 Шумен, бул.”Славянски” № 30 
Тел.: +359 54 869 985, факс: + 359 54 863562 

E-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg 


