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ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  АА        ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН  
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e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 
ISO 9001:2008   ISO 14001:2004   OHSAS 18001:2007   

 

З А П О В Е Д 
 

№ РД-25- 1696/10.08.2017 г. 
гр.Шумен 

 
           На основание чл.81 ал. 1 от „Наредба №3/16.08.2010 г.  за временната 
организация и безопасност на движението при извършване на строителство и ремонт 
по пътищата и улиците”, и във връзка със заявление вх. №УТ–09-052/03.08.2017г. от 
Държавна агенция „Електронно управление” АД, БУЛ: 177098809 с адрес 
гр.София, ул.“Ген.Й.В.Гурко“ №6 

 
Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  : 

 
     Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението на МПС по 
ул”Цар Калоян”, от ул.“Цар Освободител“ до сградата на РИО Шумен. Времената 
организация се извършва по Наредба №3 от 16.08.2010 за временната организация и 
безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по 
пътищата и улиците ПО ОДОБРЕН ПРОЕКТ за ВОБД от Община Шумен на 20.09.16г.  
 
Организацията се въвежда във ВРЪЗКА С ОБЕКТ:   ''Проектиране и изграждане на 
комуникационна свързаност посредством ЕЕСМ за МОН'' 
 
ПОДОБЕКТ: '' гр.Шумен, линия 3 – от съществуваща шахта 3-20 на 
пл.''Освобождение'' до РИО Шумен, ул. ''Цар Калоян''№1/сграда с индентификатор 
83510.666.125'' – остатъчен участък от трасето по Разрешение №13/21.03.2017г., 
неизпълнен поради обективна невъзможност за извършване на цялостни СМР, 
обективирана с Писмо наш вх.№12-00-427/05.06.2017г. 

Началото на изкопните дейности са на 100м южно от съществуваща шахта НШ-
РМ до РИО Шумен ул.''Цар Калоян'' с дължина 20м/ 20м2/. 

Заедно с това да се извърши възстановяване на настилките в изпълнената по 
Разрешение №13/21.03.2017г част на трасето. 
 
ПЕРИОД на ВОБД: 08.08.2017  – 15.08.2017 г.  
 

 Изпълнител: „ТЕЛЕЛИНК“ ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, 
район Изгрев, бизнес център Литекс Тауър, ул.”Лъчезар Станчев” №3, етаж 4 ЕИК 
130545438, представлявано от Цветан Мутафчиев. 

 
За отговорно  длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната 

сигнализация, определям техническия ръководител на проекта по заверен Образец 
Акт 2 за откриване на строителната площадка. 

 
          Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и за нейното 
премахване в следния състав: 
         1.Владимир Събев – представител на Община Шумен; 
         2.инсп.Мирослав Миронов - представител на ОД на МВР Шумен – ПП; 
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3.Представител на „ТЕЛЕЛИНК“ ЕАД (технически ръководител на обекта) 
 

Членовете на комисията да изпълнят задълженията си по  чл. 84, ал.1, ал.2, ал. 
3, ал.4 и ал.85, ал.1, ал.2, ал. 3 от Наредба № 3/16.08.2010 г. за “Временна организация 
безопасност на движението при извършване на строително- монтажни работи по 
пътищата и улиците.” 

 
 
Екземпляр от заповедта да се връчи на отговорните длъжностни лица за 

изпълнение, както и на контролните органи при ОД-МВР-ПП гр.Шумен за контрол.  
 
 
 
 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ      
КМЕТ  НА ОБЩИНА  ШУМЕН 
 
 


