РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

З А П О В Е Д
№ АдК – 04 – 24
Добрич 03.07.2013 г.
Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на
приетите решение по Протокол № 21 от заседание на Общински съвет – гр. Добрич,
проведено на 25.06.2013 г., установих следното:
С РЕШЕНИЕ 21 – 7: 1.Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.23
от ЗМСМА и чл.8, ал. 3 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 промяна в общинската транспортна схема
на Община град Добрич, съгласно Приложение № 1
2.Общински съвет град Добрич, на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от
15.03.2002 г. и чл. 5, т. 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 октомври 2007 година, предлага на Областния управител да предприеме
спешна мярка, като възложи или даде съгласие за пряко възлагане изпълнението на
автобусни линии № 111 и № 176 до провеждането на обществена поръчка, но за не повече
от две години.
3.Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона,
действия.
ГЛАСУВАЛИ: 35 “за”, 1 “против”, 0 “въздържали се”.
Приложение № 1
Транспортна схема на Община град Добрич – основни тролейбусни линии
Линия № 111 (делник и празник без неделя) с маршрут – начална спирка
тролейбусно обръщало ЖК „Балик” – ул. „Агликина поляна” – ул. „Орфей” – ул. „Оп.
Димитър Ковачев” – бул. „Добруджа” – бул. „25-ти септември” – крайна спирка
„Сердика” целодневна, целогодишна от 5:30 до 20:30 часа с интервал на движение в
пиковите часове не по- голям от 15 минути, 30 мин. извън пиковите и 1 час празничните
дни, със спиране на всички спирки по маршрута, обща дължина – 8 км, общо време за
движение – 25 мин., общо време за пътуване – 30 мин., контролни спирки: тролейбусно
обръщало „Балик”, КАТ, пл. „Тракийски”, „Албена стил”, „Сердика”.
Линия № 176 (делник и празник без неделя) с маршрут – начална спирка
тролейбусно обръщало КАТ – ул. „Агликина поляна” – ул. „Орфей” – ул. „Оп. Димитър
Ковачев” – бул. „Добруджа” – бул. „Добричка епопея” – бул. „3-ти март” – крайна спирка
тролейбусно обръщало АПК , целодневна, целогодишна от 5:30 до 20:00 часа с интервал
на движение в пиковите часове не по- голям от 20 минути, 30 мин. извън пиковите и 1 час
празничните дни, със спиране на всички спирки по маршрута, обща дължина – 9 км,
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общо време за движение – 28 мин., общо време за пътуване – 30 мин., контролни спирки:
„Балик”, КАТ, пл. „Тракийски”, ЖП Гара Юг, АПК.
Транспортна схема на Община град Добрич – основни автобусни линии
Линия № 111 (неделя) с маршрут – начална спирка тролейбусно обръщало ЖК
„Балик” – ул. „Агликина поляна” – ул. „Орфей” – ул. „Оп. Димитър Ковачев” – бул.
„Добруджа” – бул. „25-ти септември” – крайна спирка „Сердика” целодневна,
целогодишна от 5:30 до 20:30 часа с интервал на движение 1 час, със спиране на всички
спирки по маршрута, обща дължина – 8 км, общо време за движение – 25 мин., общо
време за пътуване – 30 мин., контролни спирки: тролейбусно обръщало „Балик”, КАТ, пл.
„Тракийски”, „Албена стил”, „Сердика”.
Линия № 176 (неделя) с маршрут – начална спирка тролейбусно обръщало КАТ –
ул. „Агликина поляна” – ул. „Орфей” – ул. „Оп. Димитър Ковачев” – бул. „Добруджа” –
бул. „Добричка епопея” – бул. „3-ти март” – крайна спирка тролейбусно обръщало АПК ,
целодневна, целогодишна от 5:30 до 20:00 часа с интервал на движение 1 час, със
спиране на всички спирки по маршрута, обща дължина – 9 км, общо време за движение
– 28 мин., общо време за пътуване – 30 мин., контролни спирки: „Балик”, КАТ, пл.
„Тракийски”, ЖП Гара Юг, АПК.
Считам решението за незаконосъобразно, поради следните причини:
Административното производство е инициирано от инж. Н.П. – зам.-кмет
„Икономическо развитие и европейски фондове” с докладна записка, с която се предлага
Общински съвет – гр.Добрич да утвърди предложените промени в общинската
транспортна схема на Община град Добрич, изразяваща се в отмяна на изпълнението на
тролейбусни линии в неделните дни и откривани на нови автобусни линии с №№ 111 и
176, които да се изпълняват в същите часове и по същия маршрут.
В конкретния случай, като правно основание на взетото решение е вписана
разпоредбата е чл.8, ал.3 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. Съгласно цитираната разпоредба, общинските транспортни схеми се
утвърждават от съответните общински съвети.
Ал.4 на същия член, визира че промени в общинската транспортна схема се
извършват по предложение на комисията по ал.2 и се утвърждават от съответните
общински съвети. Несъмнено с отпадането на две тролейбусни линии с №№ 111 и 176 и
включването на две нови автобусни линии представлява промяна в общинската
транспортна схема на Община град Добрич. За извършването на промени в общинската
транспортна схема е необходимо съгласно изискванията на чл.8, ал.2 от Наредбата,
комисия във състав включващ специалисти от съответната община, представители на
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", областните пътни управления и
браншовите организациии, да предложи промени в общинската транспортна схема, след
което същите се утвърждават от общинския съвет.
Видно от представените материали по гласуваното решение, се установява, че
решението е прието от Общински съвет – гр.Добрич, без да са налице достатъчно
доказателства от които да се установи, че е сформирана горепосочената комисия, която
впоследствие да е обсъдила и предложила приетите с настоящото решение промени.
От тук следва да се направи извода, че Общинския съвет – гр.Добрич е утвърдил
предложените промени в общинската транспортна схема на Община град Добрич, в разрез
с императивните изисквания на разпоредбата на чл.8, ал.4 във вр. с ал.1 и 2 от Наредбата.
Предвид горното, Общински съвет – гр.Добрич следва да отмени решение 217/25.06.2013г., поради неговата незаконосъобразност.
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:
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Н А Р Е Ж Д А М:
ВРЪЩАМ за ново обсъждане Решение № 21-7, по Протокол № 21 от заседание на
Общински съвет – гр. Добрич, проведено на 25.06.2013 г., с указание за неговата отмяна.
Копие от настоящата Заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет –
гр.Добрич и на деловодството за сведение и изпълнение.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:……………(п)…......……..
(НЕДКО МАРЧЕВ)
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