РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен

ЗАПОВЕД
№ РД - 15 - 60
гр. Шумен, 25.03.2020 г.
В центъра за административно обслужване на Областна администрация Шумен е
депозирано „сигнално писмо“, представляващо по същество жалба до Областен управител на област
Шумен с вх. № 08-00-8/46 от 24.03.2020 г. от председателя на Риболовен клуб „ЧИСТИ БРЕГОВЕ“,
гр. Велики Преслав, с електронен адрес chistibregove@abv.bg. С посочената жалба се търси
отмяната на Заповед № 679/20.03.2020 г. на кмета на община Върбица, в частта касаеща забраната
за риболов и къмпингуване на язовир Тича и на останалите язовири на територията на община
Върбица. Предвид обстоятелството, че към жалбата не е приложено копие на оспорваната заповед,
се извърши проверка за публикуването й на официалната интернет страница на община Върбица с
оглед задължението на административния орган за публикуване на всички административни актове
в изпълнение на чл. 15 от Закона за достъп до обществена информация.
След извършената служебна проверка по преписката в Областна администрация Шумен,
от фактическа и правна страна установих следното:
От копието на Заповед № 679/20.03.2020 г. на кмета на община Върбица (отменена в
частта й по т. 2 и 3 със Заповед № 683/ 23.03.2020 година) става ясно, че при пълна липса на
компетентност същият въвежда противоепидемични мерки на територията на община Върбица
считано от 00,00 часа на 21.03.2020 година до изричната им отмяна, а именно ограничава
посещенията на обществени места, указва на работодателите на територията на община Върбица да
въведат дистанционна форма на дейност, забранява риболова и къмпингуването на язовир Тича и на
останалите язовири на територията на община Върбица и забранява на лица до 60 годишна възраст
да посещават хранителни магазини и аптеки във времето от 08,30 до 10,30 часа всеки ден.
При вече обявеното извънредно положение кметът на община Върбица има единствено
правомощията по чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето и следва да създаде необходимите условия за
изпълнение на мерките, въведени от министъра на здравеопазването, който е компетентния орган.
Кметът на община Върбица може да се разпорежда единствено при нарушаване на вече въведените
от компетентния орган противоепидемични мерки, но не и да създава нови или по-строги от
въведените такива, т.е без превишаване на предоставените правомощия и без излишно
възпроизвеждане на текстове и забрани, вече съдържащи се в заповед на компетентния орган.
Съгласно чл. 6 от АПК административните органи следва да упражняват правомощията си по
разумен начин, добросъвестно и справедливо, а когато с административния акт се засягат права или

се създават задължения за граждани или за организации, прилагат се онези мерки, които са поблагоприятни за тях, ако и по този начин се постига целта на закона.
Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 2 от закона за администрацията, във връзка
с чл. 97 от АПК
НАРЕЖДАМ
Отменям като незаконосъобразна Заповед № 679/20.03.2020 г. на кмета на община
Върбица.
Заповедта да се връчи незабавно на жалбоподателя с електронно подписано съобщение и
да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Шумен.
Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред
Административен съд Шумен.
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