РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Шумен
ЗАПОВЕД
№ РД - 15 - 5.
гр. Шумен, 07.05.2019 г.
В Областна администрация Шумен е депозирана жалба с вх. № 20-05-1 от
09.04.2019 г. от „Североизточно държавно предприятие“ – Шумен със седалище, адрес
за кореспонденция и връчване на документи: гр. Шумен, ул. „Петра“ № 1, ет. 2 срещу
Заповед № 470 от 26.02.2019 г. на Кмета на община Върбица. С въпросния акт е
въведена забрана на движението на превозни средства с маса и товар, размер и
натоварване на ос 3,75 тона и на МПС над 7,5 тона по определени участъци от улици
„Дунав“, „Васил Левски“, „Вапцаров“ и „Дружба“ в село Тушовица.
След като извърших проверка и преценка на посочените в жалбата мотиви и
основания, поставящи под въпрос законосъобразността на цитираната заповед и след
като се запознах със същата и цялата преписка към нея, както и във връзка с
осъществявания по чл. 45, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация

контрол

за

законосъобразност

установих

незаконосъобразност,

изразяваща се в следното:
По своя характер и на основание чл. 65 от АПК, Заповед № 470 от 26.02.2019 г.
на Кмета на община Върбица е общ административен акт и за нея следва да важат
съответните за такъв вид административен акт правила. Административният орган при
издаване на обжалвания общ административен акт не е спазил процесуалните норми на
чл. 66 от АПК, което води и до неспазване и на следващите разпоредби свързани с
издаването на общ административен акт, посочени в АПК. По силата на чл. 66, ал. 1 и 2
от АПК откриването на производството по издаване на общ акт се оповестява публично
чрез средствата за масово осведомяване, чрез изпращане на проекти до организации на
заинтересованите лица или по друг подходящ начин, като уведомяването трябва да
включва и основните съображения за издаване на акта и формите на участие на
заинтересованите лица в производството. Доказателства в тази връзка не са ангажирани
от компетентния административен орган – Кмета на община Върбица по настоящата
преписка, в чиято тежест е да докаже спазване на процесуалноправните норми при
издаване на обжалвания административен акт.

Съгласно чл. 59, ал. 1 от АПК, приложима на основание чл. 74 от същия
нормативен акт, административния орган, издава или отказва издаването на акт с
мотивирано решение. След проверка на Заповед № 470 от 26.02.2019 г. се установи, че
административният орган не се е мотивирал във всичките му части. Липсата на мотиви,
че забраната не важи за пътни превозни средства, селскостопански машини и техника
свързана с обработването на земеделски земи, както и за собствениците на имоти за
лично ползване за конкретните улици, облагодетелства неоснователно горепосочените,
за сметка на други ползващи улиците, по които движението се забранява съгласно
Заповедта.
Чл. 17, ал. 3, т. 3 от Правилника за прилагане на закона за пътищата, на който се
позовава административният орган при издаването на Заповедта, изисква преди
издаването на такава за въвеждане на временни забрани за обществено ползване на
пътищата или на отделни техни участъци, кметът на общината да съгласува със звено
"Пътна полиция" при съответната областна дирекция на Министерството на
вътрешните работи бъдещите мерки. Не са установени доказателства удостоверяващи
наличието на съгласуване преди издаването на атакуваната заповед, което е
процесуално нарушение.
В контекста на изложените аргументи и на основание правомощията ми по чл.
32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 97 от АПК и чл. 45, ал. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация
ОТМЕНЯМ
Заповед № 470 от 26.02.2019 г. на кмета на община Върбица, като
незаконосъобразна.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването й по реда на
АПК.
Препис от настоящата заповед да се връчи или да се изпрати чрез пощенски
оператор с обратна разписка на заинтересованите лица.
СТЕФАН ЖЕЛЕВ (П)
Областен управител

9700 Шумен, бул.”Славянски” № 30
Тел.: +359 54 869 985, факс: + 359 54 863 562
E-mail: oashumen@oblastshumen.government.bg

