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В центъра за административно обслужване на Областна администрация Шумен е 

депозирана жалба до Областен управител на област Шумен с вх. № 26-00-21 от 20.03.2020 г. от 

управителя и съдружници на „РУБИ ЕН ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК 202643584, гр. Нови пазар, ул. 

„Цар Самуил“ № 14 и придружаващи копия на Заповед № 315/16.03.2020 г. на кмета на община 

Нови пазар, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, извлечение от 

Търговския регистър, фактура за платен наем на търговски обект и списък на собственици на 

търговски обекти, изразили несъгласие с посочената заповед на кмета на общината. С посочената 

жалба се търси отмяната на Заповед № 315/16.03.2020 г. на кмета на община Нови пазар, в частта 

касаеща забраната за посещения на търговски обекти на територията на община Нови пазар, извън 

изброените по т. 1. 2 от заповедта, като незаконосъобразна.  

След извършената служебна проверка по преписката в Областна администрация Шумен, 

от фактическа и правна страна установих следното: 

От съдържанието на преписката става ясно, че със Заповед № 315/16.03.2020 г. Кметът на 

община Нови пазар при пълна липса на компетентност и в противоречие с актуализираната Заповед 

№ РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването въвежда противоепидемични мерки 

на територията на община Нови пазар до 29.03.2020 година или до отмяната на извънредните мерки, 

наложени от Националния оперативен щаб и Министерство на здравеопазването, а именно: 

С т. 1 от изброените в т. І от Заповед № 315/16.03.2020г., кметът забранява посещенията 

„……и на всички търговски обекти на територията на община Нови пазар, извън изброените в т. 

1.2.“, при липса на законова компетентност изобщо кмет на община да въвежда допълнителни или 

ограничаващи мерки по отношение правата на гражданите. Кметът на община Нови пазар има 

единствено правомощия по чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, като следва да създаде необходимите 

условия за изпълнение на мерките, въведени от министъра на здравеопазването, а средствата за 

осъществяването им да се осигуряват от общинския бюджет. С оглед възникналото противоречие 

със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването следва да се има предвид, 

че кметът на община Нови пазар 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.  

Намеренията на кмета на община Нови пазар за опазване здравето и протичането на 

нормалния начин на живот на гражданите на общината следва да бъдат адмирирани, но при строго 

спазване на законовите изисквания, т.е без превишаване на предоставените правомощия и без 
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възпроизвеждане на текстове и забрани, вече съдържащи се в заповед на компетентен 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 по-

благоприятни за тях, ако и по този начин се постига целта на закона. 

Производството е по Глава шеста от АПК. Жалбата е отправена от субект по чл. 83 от АПК 

и съдържа всички реквизити, посочени в чл. 85 от същия кодекс. 

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от закона за администрацията, във връзка 

с чл. 97 от АПК 

НАРЕЖДАМ 

Отменям като незаконосъобразна Заповед № 315/16.03.2020 г. на кмета на община Нови 

пазар, в частта по т. І, подточка 1, касаеща забраната за посещения на търговски обекти на 

територията на община Нови пазар, извън изброените по т. 1. 2 от заповедта. 

С оглед обявеното извънредно положение и необходимостта от защита на особено важни 

обществени интереси, а именно да се осигури нормалния живот и същевременно здравето на 

гражданите на община Нови пазар и на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния 

кодекс допускам предварително изпълнение на настоящата заповед. 

 

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. 

 

 

СТЕФАН ЖЕЛЕВ (п) съгл. ЗЗЛД 

Областен управител 

 

 


