РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен

ЗАПОВЕД
№ РД – 15 – 110
гр. Шумен, 27.09.2021 г.
С постъпила в Областна администрация Шумен жалба с вх. №48-20-1 от 20.09.2021 г. е
оспорен мълчалив отказ на кмета на община Шумен по молба-декларация, депозирана в община
Шумен с вх. № 92-00-475 на 13.08.2021 г.
Във връзка с това е установено, че жалбата е подадена в законоустановения срок от
политическа партия „Има такъв народ“ чрез Петър Младенов Петров – областен координатор за
област Шумен, която има правен интерес, поради засягане на дейността и на местно ниво. С оглед
посоченото, подадената жалба е допустима, а на основание чл. 93, ал. 4 от АПК, областният
управител на област Шумен е компетентен да разгледа същата.
По подадената жалба е инициирана проверка и се установи, че с вх. № 92-00-475 на
13.08.2021 г. в община Шумен е депозирана молба - декларация от Петър Младенов Петров,
упълномощен представител на ПП „Има такъв народ“ за предоставяне на безвъзмездно право за
ползване на имот – частна общинска собственост, на основание чл. 14, ал. 4 от Закона за
общинската собственост, във връзка с чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от Закона за политическите партии.
От своя страна кметът на община Шумен е следвало да се произнесе в 14-дневен срок
съобразно изискванията на АПК, като редът за това е уреден в чл. 16, ал. 3 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение на Общински
съвет Шумен.
Към днешна дата, след като предвиденият 14-дневен срок е изтекъл, кметът на община
Шумен все още не се е произнесъл със заповед, което по смисъла на чл. 58, ал.1 от АПК
представлява мълчалив отказ. По своето съдържание мълчаливият отказ представлява бездействие
на администрацията, в случаите когато административният орган има задължение да се произнесе
по направено пред него искане.
Съгласно чл. 16, ал.3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество кметът на община Шумен е длъжен да се произнесе със заповед

по

отправеното искане. Изискването за писмено произнасяне представлява една от гаранциите за

законосъобразност на акта. След като нормотворецът изисква изричното произнасяне на
административния орган, то мълчаливият отказ по чл. 58, ал.1 от АПК се явява незаконосъобразен
административен акт. В конкретният случай е налице бездействие на органа, представляващо
мълчалив отказ по смисъла на чл.58, ал.1 от АПК, който противоречи на посочените по-горе
разпоредби, поради което подлежи на отмяна.
При така установеното от фактическа и от правна страна приемам, че мълчаливият отказ на
кмета на община Шумен по отправено към него искане с вх. №92-00-475 от 13.08.2021 г. е
незаконосъобразен и поради това
ОТМЕНЯМ
Мълчалив отказ на кмета на община Шумен по отправено искане с вх. №92-00-475 от
13.08.2021 г.
ВРЪЩАМ
Преписката на кмета на община Шумен за ново произнасяне в 14-дневен срок.
Препис от заповедта да се връчи на Кмета на община Шумен за сведение и изпълнение.
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