РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен
ЗАПОВЕД
№ РД - 15 - 14
гр. Шумен,26.01.2021 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. № 01-00-1
от 21.01.2021 г. от г-н Хамид Хамид – народен представител в 44-то Народно събрание на Република
България, в което заявителят е конкретизирал информацията, която желае да получи – „да му бъдат
предоставени всички документи, които се съдържат в преписката, образувана в Областна
администрация Шумен, свързана с продажбата на УПИ с площ 11 960 кв. м. и построените в него
административна сграда със застроена площ от 182 кв.м., сграда гаражи със застроена площ от 120
кв.м. и сграда работилница и навес със застроена площ от 540 кв.м., находящ се в с. Венец, община
Венец съгласно Акт за частна държавна собственост № 3114/28.01.2019 година, от момента на
обявяването на имота за продажба или заявяването на желание за закупуването му, в т.ч. решение на
Управителния съвет на „Североизточно държавно предприятие“, протоколи от съответните
заседания, на които е обсъждана сделката и т.н., до момента на финализиране на покупко-продажбата
с изпълнението на сключения договор за покупко-продажба.“
Заявителят уточнява, че желае да получи информацията на хартиен и електронен носител.
След преценка на гореизложеното и извършената служебна проверка по преписката в Областна
администрация Шумен, от фактическа и правна страна установих следното:
В Областна администрация Шумен е образувано административно производство по преписка №
ДС-14-2020.04 за продажбата на имот-частна държавна собственост в управление на СИДП по АДС№
3114/28.01.2019г., представляващ УПИ V в кв. 6 с площ 11 960 кв.м., с построените в него
административна сграда със застроена площ от 182 кв.м., гаражи със застроена площ от 120 кв.м. и
работилница и навес със застроена площ от 540 кв.м., находящ се в с. Венец. Иницииращ документ по
преписката е Заповед № РД49-130/13.03.2020 година на Министъра на земеделието, храните и горите за
откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти –
частна държавна собственост, предоставени за управление на СИДП в района на ТП „ДЛС Паламара“, а
финализиращ документ е писмо изх. 04-05-7/7 от 20.07.2020 г. до Окръжна прокуратура Шумен за
предоставяне на договора за продажбата на имота, платежните документи към него и Заповед № РД-1820/20.07.2020г. за отписване на имота от актовите книги. В неразделно приложение №1 към настоящата
заповед се съдържа опис на всички документи, налични в досието на преписка № ДС-14-2020.04 за
продажбата на имота.
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. Да се предостави пълен достъп на г-н Хамид Хамид, народен представител в 44-то Народно
събрание на Република България, до поисканата със заявление вх. № 01-00-1 от 21.01.2021 г. информация.
2. Поисканата информация да бъде предоставена под формата на копия на всички документи,
съдържащи се в образуваната административна преписка № ДС-14-2020.04 на хартиен носител (130
броя страници) и в електронен вариант във формат PDF на CD (един брой) след заплащане на
разходите, описани в т. 4.
3. Достъп на място до образуваната административна преписка № ДС-14-2020.04 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 да се осигури при спазване на
Закона за защита на личните данни и обявените противоепидемични мерки в Република България.
4. Съгласно Заповед № ЗМФ-1472/29.11.2011 г. на Министъра на финансите заявителят следва да
заплати разходи по предоставяне на информацията, в размер на 14.64 лева с ДДС по сметка BG73 UBBS
8002 3106 1050 08 в ОББ – клон Шумен, в брой или чрез ПОС-терминал на място. Достъп до обществена
информация се предоставя след заплащане на така определените разходи и представяне на платежен
документ. С оглед обстоятелството, че заявителят не е посочил адрес на електронна поща за получаване
на заповедта и поисканата информация, следва да се състави протокол по реда на чл. 35, ал. 2 от ЗДОИ,
който да му се изпрати ведно с копията на хартиен и електронен носител след заплащане на разходите.
5. С оглед статута на заявителя – народен представител в 44-то Народно събрание, да се изпратят на
официалната електронна поща на заявителя, указана в интернет страницата на Народно събрание на
Република България (hamid.hamid@parliament.bg ) копие на настоящата заповед, ведно с приложението
към нея и копия на документите от преписка № ДС-14-2020.04 в електронен вариант във формат PDF.
В изпълнение на чл. 34, ал. 3 от ЗДОИ заповедта, ведно с Приложение № 1 „Опис на документи“
да се връчи на заявителя чрез изпращане по пощата с обратна разписка до Народно събрание на
Република България, 1169 София, пл. „Княз Александър І, № 1.
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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