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Относно: Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка, с вх. №61-01-
027/08.02.2022 г. от Администрацията на Президента на Република България, във връзка с 
подадена жалба от Николай Пашев от гр. Шумен. 

 
 

УВАЖАЕМА Г-ЖО АСПАРУХОВА, 
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Николай Пашев има наложено административно наказание „глоба“ за извършено на 
06.02.2021 година нарушение по чл. 16, ал. 6 от Наредба № 1 на Община Шумен. Към 
25.03.2022 г. задълженията му са в размер 580,00 лв., от които: 

• административно наказание „глоба“ по НП №1729а-3/24.02.2021 г. на началника на 
РУ гр. Шумен към ОДМВР гр. Шумен – 500,00 лв.  

• юрисконсултско възнаграждение по решение №53/07.06.2021 г. на Шуменски 
районен съд (ШРС) –  80,00 лв. 

По извършена и предоставена на 22.03.2022 г. справка от Отдел „Местни данъци и 
ТБО” лицето не притежава недвижимо и движимо имущество, и няма непогасени задължения 
по Закона за местните данъци и такси.  

По решение №53/07.06.2021 г. на ШРС Николай Пашев е обжалвал Наказателно 
постановление №1729а-3/24.02.2021 г. на Началника на РУ гр.Шумен към ОДМВР гр.Шумен, 
с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лв. 
На 06.02.2021 г. служители в РУ гр.Шумен при работа в екип забелязват лица, които 
употребяват алкохол на открито обществено място. Сред тези лица е и г-н Пашев. Съставен е 
акт за установяване на административно нарушение за нарушение на чл. 16, ал. 6 от Наредба 
№ 1 на Община Шумен. Докато служителя на РУ съставя акта срещу жалбоподателя, същият 
напуснал мястото на проверката. Опитите на полицейските служители да го открият, за да му 
бъде предявен акта и да му се върне личната карта се оказали без резултат, за което е 
изготвена докладна записка и личната карта е предадена в РУ гр.Шумен. На 08.02.2021 г. г-н 
Пашев е посетил РУ гр.Шумен и му е съставен АУАН №3/08.02.2021 г. за нарушение на чл. 
264, ал. 1 от Закона за МВР, изразяващо се в това, че съзнателно и противозаконно е попречил 
на полицейски орган да изпълни задълженията си по служба, като е напуснал мястото на 
проверката. При предявяване на акта жалбоподателят е отразил, че няма възражения и не се е 
възползвал от законното си право да депозира писмено възражение в законоустановения 3 
дневен срок. Въз основа на акта наказващият орган е издал наказателно постановление 
№1729а-3/24.02.2021 г., с наложено административно наказание „глоба“ в размер 500,00 лв., 
което г-н Пашев е обжалвал пред ШРС. С Решение №53/07.06.2021 г. по АНД №512/2021 г. на 
ШРС е потвърдено издаденото наказателното постановление. Жалбоподателят не го е 
обжалвал пред Административен съд-Шумен. Наказателното постановление е приведено в 
изпълнение по реда на чл. 220 от ДОПК чрез изпращане на 24.09.2021 г. по електронен път на 
публичен изпълнител през портала на НАП. За деловодните разноски по АНД №512/21 г. на 



ШРС е отпратена покана с писмо №372000-18519/23.09.2021 г. на директора на ОД МВР 
Шумен, която е получена от жалбоподателя на 29.09.2021 г. До настоящият момент сумата не 
е заплатена от длъжника на ОД МВР Шумен.  

Становището на РУ гр. Шумен към ОДМВР - Шумен е, че искането на Николай Пашев 
за опрощаване не следва да бъде уважено, поради продължителния срок за давност за 
изпълнение на глобите по чл. 82 от ЗАНН.  

Длъжникът Николай Пашев е 55 годишен, женен. Живее със съпругата си Галина 
Пашева в семейното им жилище в гр.Шумен. Месечният доход на семейството е от пенсия по 
болест на г-н Пашев и от трудово възнаграждение на съпругата му в общ размер 905 лв. По 
представено ЕР на ТЕЛК Шумен от 01.03.2021 г. г-н Пашев има определени 50% т.н.р.,с 
водеща диагноза хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност, за срок от три 
години.  

 
 
Във връзка с гореизложеното 
 
                                                   П Р Е Д Л А Г А М: 

 
На основание чл. 9 от Указ №2773 от 23.12.1980 г., чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във 

връзка с т. 2 от Процедурата по опрощаване, Общински съвет – Шумен да разгледа искането 
на Николай Пашев от гр. Шумен за опрощаване на задължението по наложеното 
административно наказание и се произнесе с мотивирано мнение по основателността на 
жалбата. 

 
 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
 
 
 


