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ЗАПОВЕД 

 

№ РД-15-302/22.05.2020г. 

 

В Заповед № РД-15-293/20.05.2020г. на Кмета на община Първомай, издадена на 

основание чл. 44, ал.1, т.1 и т.4, ал.2 и ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, .63, ал.1, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето и във връзка със Заповед № РД-01-

262/14.05.2020г. и Заповед № РД-01-270/19.05.2020г. на Министъра на здравеопазването и 

обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епидемична 

обстановка на територията на Република България и с цел създаване на организация за 

функционирането на кооперативните, фермерски и промишлени пазари е посочено в т.2.3. 

„Търговците да разполагат стоката си само от източния край на улицата, от страна на нечетните 

номера /към НУ „Христо Ботев”/”, но волята на органа издал акта е разполагането на стоката да 

се извършва от западния край на улицата, от страна на четните номера. 

Гореописаното представлява очевидна фактическа грешка, която не опорочава волята на 

органа издал акта. За поправка на допуснати очевидни фактически грешки административния 

орган издал акта има право да  допуска поправка на същите без ограничение във времето.  

В настоящия случай считам, че следва да бъде приложена разпоредбата на  чл.62, ал.1 от 

АПК,  съгласно която очевидни фактически грешки, допуснати в административния акт, се 

поправят от органа, който го е издал и преди изтичане на срока за обжалване. За поправката на 

очевидни фактически грешки се съобщава на заинтересованите лица и решението за 

поправянето подлежи на обжалване по предвидения в кодекса ред. 

Като взех предвид констатираното, с което безспорно се доказва допускането на 

фактическа грешка в издадения индивидуален административен акт и на основание  чл. 44, ал.1, 

т.1 и т.4, ал.2 и ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 

връзка с чл. 62, ал.1 от АПК  

 

ПОПРАВЯМ 

очевидна фактическа грешка допусната в  Заповед № РД-15-293/20.05.2020г. на Кмета на 

община Първомай, както следва: 

 

2.3. „Търговците да разполагат стоката си само от източния край на улицата, от страна 

на нечетните номера /към НУ „Христо Ботев”/ да се чете: 

 

2.3. „Търговците да разполагат стоката си само от западния край на улицата, от страна 

на четните номера. 

 

2. Настоящата Заповед е неразделна част от Заповед №РД-15-293/20.05.2020г. на Кмета на 

община Първомай, която остава непроменена в останалата си част. 

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Първомай и да 

се популяризира чрез средствата за масова информация за сведение и изпълнение от гражданите 

на община Първомай. 

О Б Щ И Н А  П Ъ Р В О М А Й  

О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
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Настоящата заповед да се изпрати по служебната електронна поща на кметовете на 

кметства и кметски наместници за сведение и изпълнение. 

Препис от заповедта да се връчи на Началника на РУ гр. Първомай, ОДБХ Пловдив, РЗИ 

Пловдив – за сведение и съдействие при спазване на противоепидемичните мерки при 

провеждането на кооперативните, фермерски и промишлени пазари на територията на 

община Първомай. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кметовете и Секретаря на 

община Първомай. 

 

На основание чл. 149, ал. 1 от АПК, настоящата заповед подлежи на оспорване по реда 

на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й. 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ  МИТКОВ  

Кмет на Община Първомай     

 

 

 

 

 

 


