
П Р О Т О К О Л 
гр.Добрич, 19.10.2010 година. 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно 
заседание, на 19 октомври, две хиляди и десета година, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА БОРИСОВА 
ЧЛЕНОВЕ : ДАРИНА ВИТАНОВА 

ТАНЯ ДИМИТРОВА 

При участието на секретаря - СТОЙКА КОЛЕВА 
сложи за разглеждане АДМ.ДЕЛО №554 по описа за 2010 година, 
докладвано от председателя. 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха: 

ЖАЛВОПОДАТЕЛЯ -ВЛАДИМИР ДИМОВ КАЛЧЕВ редовно 
призован, явява се лично. 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА -ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ 
редовно призован, представлява се от адвокат ДИМИТРИЧКА ТОДОРОВА 
редовно упълномощена от днес. 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ДОБРИЧ се представлява от прокурора 
АНГЕЛ АНГЕЛОВ . 

по хода на делото 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ВЛАДИМИР КАЛЧЕВ : Няма процесуална 

пречка за даване ход на делото. 
АДВ.ТОДОРОВА : Да се даде ход на делото. 
ПРОКУРОРА : Да се даде ход на делото. 
СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход 

на делото, поради което 
О П Р Е Д Е Л И : 
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 
АДВ.ТОДОРОВА •' Поддържам становището изразено от 

Председателя на Общински съвет Добрич депозирано по делото. 
Оспорваме жалбата като неоснователна. Считаме , че при 

приемане на Наредбата е съобразена всички нормативни актове, освен 
това при изработването на Генералния план за организация на 
движението на Централна градска част Добрич е взето становище на КАТ 
Добрич, Наредбата е публикувана в сай та на Общината и всеки, кой то 
има интерес е направил предложение. Наредбата е съобразена с дадените 
предложения , обсъждана е в 6 постоянни комисии на Общински съвет и 
считам, че същата е законосъобразна. 



Представяме доказателства описани в молбата ни , които моля да 
приемете. 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА : Постъпила е молба в Административен съд 
Добрич на 19.10.2010год., в която са описани доказателства, представени 
от ответника по делото, съгласно указанията на съда от предходно 
съдебно заседание. 

А ДВ. КАЛЧЕВ : Тези доказателства са представени днес и не съм 
се запознал с тях. 

Да се приемат така приложените доказателства, но след като се 
запозная с тях ще взема становище по същите. 

АДВ.ТОДОРОВ А • По отношение доказателствата за публикуване 
на доклада и мотивите, те са представени по делото. 

Представили сме Генералният план за организацията на 
движението на Централна градска част. 

По доказателствата съдът, 
О П Р Е Д Е Л И : 
ПРИЕМА И ПРИЛАГА всички представи по опис от 

пълномощника на Общински съвет Добрич- схема "Основни мероприятия, 
произтичащи от Генералния план за организация на движението на 
Централна градска част в град Добрич за подобряване организацията на 
движението, част от обяснителна записка към ГПОД, чертеж 
"Паркиране", чертеж "Светофари", чертеж "Ограничения в режима на 
спиране, паркиране и скорост", чертеж "Посочност на движение", 
протокол от 27.02.2008г., становище рег.№10020/26.11.2008г. на 
Областна дирекция на МВР сектор "ПП", протокол №23/27.11.2008г., 
решение 1, заповед №1737/16.12.2008г. за одобряване на ГПОД в ЦГЧ 
град Добрич, решение №33-1/23.04.20Юг. на Общински съвет град 
Добрич за приемане на наредба на организацията, безопастността на 
движението и дисциплината на водачите на превозни средства и 
пешеходците на територията на Община град Добрич. 

А ДВ .ТО Д ОРОВ А : Моля да ми дадете възможност да представя 
доказателства , тъй като бях ангажирана по това дело в последния 
момент. 

Това което представихме е становище по генералния план. 
След извършване на служебна справка с книжата по делото 

съдът констатира следното : 
Ответникът не отговаря на допуснатите въпроси 2 и 3 с 

определение от предходно съдебно заседание, освен това не са 
представени и изисканите становища и доказателства по определението 
от 28.09.2010г. 

А ДВ.КАЛЧЕВ • Моля да ми се даде възможност да се запозная с 
тях или ми бъдат представени копия , тъй като са достатъчно много да 
се запозная с тях. 



Моля съдът да спре изпълнението на Наредбата, не знам дали 
това е възможно в това съдебно заседание , тъй като сега виждам, че в 
момента има и нова заповед, която отменя част от тази заповед, която е 
от 02.08.2010г. Считам, че следва да се спре изпълнение на Наредбата в 
тази й част , тъй като се допускат дей ствия по един оспорван 
подзаконов нормативен акт, за да не се създават след това прецеденти, 
правят се демонстрации в град Добрич за паркиране в "синя зона". Ако 
това е възможно, моля да спрете изпълнението на Наредбата , дотолкова 
- доколкото да не се допускат по нататъшни вреди от прилагането на 
тези заповеди. 

От това, че не е спряна Наредбата произтичат заповеди за 
назначаване на хора , за определяне на дей ствия -демонстрации, които 
се правят. Заповедите са на основание на тази Наредба, поради което 
считам, че може да се направят дей ствия и да се нанесат вреди. 

Пределно ясно е,че ако започне да работи т.нар. "синя зона" всеки 
кой то живее в тая част или ползва услугите по този ред по кой то се 
изисква от Наредбата би търпял вреди, а вредите са - спиране на 
неговия автомобил със скоби, с налагане на определени санкции при 
нарушаване на Наредбата и т.н., Самата кампания е незаконна , защото 
няма вертикална маркировка има само хоризонтална маркировка, която е 
наложена. Гражданите не могат да се информират. 

За мен могат да произтичат вреди , тъй като "синята зона 
започва дей ствие и предвижда санкции, които могат да се налагат. 

АДВ.ТОДОРОВА : Неоснователно е искането за спиране. Това, че 
тече в момента една кампания по обясняване на гражданите не е 
основание да се счита, че се търпят и произтичат от това вреди. 

ПРОКУРОРА : Считам искането за спиране за основателно и че 
следва да бъде уважено. 

Съдът по доказателствата, 
О П Р Е Д Е Л И : 
ЗАДЪЛЖАВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ чрез 

процесуалният представител в едноседмичен срок считано от днес, да 
представи исканите допълнителни доказателства и да отговори на 
поставените от съда въпроси необходими за изясняване на спора от 
фактическа страна, а именно : 

2. Има ли доклад към проекта за Наредбата, кой то да съдържа 
както анализ за съответствие с Европей ското законодателство, така и 
анализ на финансовата обосновка на цената на новопредставената услуга 
от Община - Добрич, съобразно изискванията на (чл.28 ал.2 от ЗНА/чл.28 
ал.З от ЗНА предвижда "проект на нормативен акт към кой то не са 
изложени мотиви, съответно доклад "съгласно изискванията на ал.2, не 
се обсъжда от компетентния орган"./ 



3. Има ли публикуване в интернет страницата на Общината 
заедно с проекта за Наредба, доклада и мотивите съобразно изискванията 
на чл.26 от ЗНА. 

ЗАДЪЛЖАВА ОТВЕТНИКА да изрази становище - доколко 
оспорената Наредба е съобразена с Наредба №2 от 2004г. за планиране и 
проектиране на комуникационна транспортните системи в урбанизирани 
територии и с изискването за гарантиране правата на гражданите, 
живущи по постоянен и настоящ адрес във зоните, отредени като "синя 
зона". 

Да изрази становище какъв е мотива и какви са целите на 
зонирането на територията на град Добрич като зона А и зона В, в Раздел 
II от Наредбата. Посочените две зони са описани като териториален 
обхват, но от разпоредбите в Наредбата не става ясно какво е 
предназначението им, и с каква цел са разделени и обособени. 

ЗАДЪЛЖАВА ОТВЕТНИКА да изрази становище съгласуван ли е 
проекта с Агенция за хората в увреждания. 

ЗАДЪЛЖАВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОБРИЧ град Добрич да 
представи доказателства за предложенията на Областен отдел КД -
ДАИ I РУ на МВР Добрич и гражданите, които предложения са 
провокирали приемането на оспорената наредба. 

ЗАДЪЛЖАВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ град Добрич да представи 
приложения към поканата за заседанието на 23.04.20Юг. на Общински 
съвет Добрич - дневен ред. 

По направеното искане за спиране дей ствието на оспорената 
Наредба, съдът след проведено съвещание взе предвид следното : 

Предвижданите последици на Наредбата са толкова значителни 
по вид, че могат да увредят интереса на жалбоподателя и да засегнат 
неговата правна сфера. Ограничителният режим,, кой то Наредбата 
предвижда, евентуалните санкции от неспазването му, и неудобствата, 
които възникват от приложението на този режим мога да причинят 
трудно поправими вреди за жалбоподателя. 

Предвид изложеното и на основание чл.196, чл.190 и чл.166, ал.2 
от АПК, съдът 

О П Р Е Д Е Л И : 
СПИРА дей ствието на Наредбата за организацията,безопастността 

на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и 
пешеходците на територията на Община град Добрич. 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен 
срок от обявяването му. 

След влизане на сила на определението, същото да се обнародва 
по реда на чл.188 от АПК. 



ОТЛАГА ДЕЛОТО за разглеждане на делото в открито съдебно 
заседание на 09.11.2010г. от 10.00 часа, за която дата страните са 
уведомени.Да се призове Окръжна прокуратура. 

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 19.10.2010 г. 
ДЕЛОТО приключи в 11.20 часа. 

СЕКРЕТАР: 

ОПРОЩЕНИЕТО вдеаю 
в СИЛА НА/2? 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА 

даюводмтвд 


