РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич

ЗАПОВЕД
№ АдК-04-35
Добрич 29.12.2021 г.
Във връзка с осъществявания по силата на чл.32, ал.2 от Закона за администрацията и
чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, контрол за
законосъобразност на решенията на Общински съвет гр. Добрич, взети с Протокол №
29/21.12.2021г., констатирах незаконосъобразност на решение № 29-12, с което Общински съвет
Добрич утвърждава нова общинска транспортна схема на град Добрич.
С Решение 29 – 21, т.1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.
2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси и леки коли, утвърждава нова общинска транспортна схема на град Добрич, съгласно
Приложение №1.
2. Утвърдената нова общинска транспортна схема на град Добрич влиза в сила от
01.01.2023 година.
ГЛАСУВАЛИ: „ЗА“ – 17; „ПРОТИВ“ – 7; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 9.
Решението е незаконосъобразно, поради следните съображения:
Съгласно Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки
коли, общинската транспортна схема се състои от маршрутни разписания по направления с
посочване на тяхното разписание.
От материалите, послужили за издаване на настоящото решение и публикувани на
интернет-страницата на Община Добрич се установява, че приетата нова общинска транспортна
схема съдържа документи и приложения, които по закон не следва да са част от общинската
транспортна схема. Така например определянето на посочността на улиците в града не е предмет
на общинската транспортна схема, както и организацията на движението по кръстовищата.
Освен това, така записано решение № 29-21, не става ясно какво точно съдържа новата
общинска транспортна схема на гр. Добрич, не е ясно какво съдържа Приложение №1 и какво
точно приема Общински съвет гр. Добрич. Това от своя страна препятства възможността за
осъществяване на административен контрол от страна на Областен управител на област Добрич.
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От протокол от 01.12.2021г. на Комисия, назначена със Заповед № 1680/08.11.2021г. на
Кмета на община град Добрич, се установява, че комисията възлага на сдружение „Градски
транспорт и инфраструктура“ да изготвят графична информация относно осъществяване на
движение по улиците към настоящият момент и след въвеждане на предложените промени. В
тази връзка сдружение „Градски транспорт и инфраструктура“ представя допълнение към
изготвяне на актуализирана транспортна схема на Община град Добрич, като в т.4 е посочено, че
съгласно указанията на комисията са описани всички промени в посочността на улиците, във
връзка с въвеждането на новата маршрутна схема.
Видно от докладна записка на Росица Йорданова – заместник-кмет на община Добрич, на
заседание на 13.12.2021г. на комисия, назначена със Заповед № 1680/08.11.2021г. на Кмета на
община град Добрич, са обсъдени и приети всички направени промени от изпълнителя.
Комисията предлага да се внесе за утвърждаване в Общински съвет град Добрич на новата
общинска транспортна схема на град Добрич.
Видно от посочената по-горе докладна записка е записано, че с проекта на Новата
общинска транспортна схема на Община град Добрич може да се запознаят заинтересованите
лица на посочния линк. На интернет-страницата на Община град Добрич е публикуван „Одобрен
вариант от комисия по приемане, назначена със Заповед № 1680/08.11.2021г., за внасяне за
утвърждаване от Общински съвет гр. Добрич“. В одобрения вариант на общинската транспортна
схема се съдържат приложения, като посочност на улиците /таблица/, еднопосочно движение
посока Балчик, ново еднопосочно движение – център, еднопосочно движение по бул. „Русия“,
еднопосочно движение кв. Север, кръстовище ул.“Отец Паисий“ и ул.“Княз Дондуков“, ДКЦ2,
които не могат да бъдат предмет на общинската транспортна схема.
С оглед гореизложеното и на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията във
връзка с чл.45, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
Н А Р Е Ж Д А М:
ВРЪЩАМ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ Решение № 29-21 по Протокол № 29 от заседание
на Общински съвет гр. Добрич, проведено на 21.12.2021 година.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет гр. Добрич
за сведение и изпълнение.

ВАСИЛ КАРАПАНЧЕВ
Областен управител на област Добрич
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