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ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕН ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО 

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2021г. до 31.12.2021 г. 

 

 

Съгласно чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ Областна администрация Шумен изготвя годишен 

отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация, който включва и данни 

за направените откази и причините за това. Годишният отчет е част от ежегодния доклад на 

администрацията по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията. 

За периода от януари до декември 2021 година в Центъра за административно 

обслужване са постъпили осем заявления за достъп до обществена информация. 

Според начина на постъпване на заявленията за достъп до обществена информация, 

Областна администрация Шумен е приела три заявления по електронна поща, две заявления, 

изпратени по пощата от Администрацията на Министерския съвет за разглеждане по 

компетентност и три заявления са депозирани в Центъра за административно обслужване. 

Три от заявленията са подадени от физическо лице и пет заявления са подадени от 

фондации, сдружения или асоциации. 

С оглед вида на исканата информация постъпилите заявления са както следва: 

Достъп до официална обществена информация по смисъла на чл. 10 от ЗДОИ – 1 

заявление. 

Достъп до служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ – 7 

заявления. 

През 2021 година не са постъпвали заявления за повторно използване на информация 

от публичния сектор. 

Тематиката на исканата информация от заявителите се отнася до категориите 

информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на областната 

администрация; информация, свързана държавно имущество и разходени средства от страна на 

областната администрация; информация за утвърдена план-сметка за дейностите по 

организационно-техническа подготовка на избори и за предадени на общините предпазни 

средства във връзка с пандемията при произвеждане на избори; компетенции на областния 

управител по Закона за водите. 

На всички заявления е отговорено в срок и е предоставен пълен достъп по шест от 

заявленията, едно е препратено за отговор по компетентност и едно е препратено частично за 

отговор по компетентност. 

За периода не са били налице причини за удължаване на срока за предоставяне на 

достъп до обществена информация. 

През 2021 година не са постъпвали жалби срещу предоставения достъп до обществена 

информация, респективно срещу отказ да се предостави такъв. 

В Областна администрация Шумен няма установени нарушения на длъжностни лица 

по Закона за достъп до обществена информация. 
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