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№РД-25-1435/06.07.2017 г. 
гр.Шумен 

 
         На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и  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-09-029/29.06.2017г. от, с 
ЕГН  с адрес гр. Смядово, ул.“Захари Ж. Величков“ №5а, с GSM: 0896625241. 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  : 
          Въвеждам временен режим на движение без спиране на движението  по ул. „Северна“ пред 
блок №14, свързан с изпълнението на СМР-изграждане на водопроводно и канализационно 
отклонение. Временната организация се изпълнява 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 одобрени проекти от Община Шумен на 30.06.2017г. и МВР Шумен с 
УРИ 869000-7301/20.06.2017г.. 
 
Организацията се въвежда във връзка с обект:  „Работилница за алуминиева дограма“ 
  
ПЕРИОД на ВОБД:  10.07.2017 г. – 24.07.2017г. 
 
 Изпълнител: „Технострой - Г“ ЕООД, ЕИК 127622102, с адрес гр.Смядово, ул.“Хан Омуртаг“ 
№5, с управител Генчо Вичев Генчев, с GSM: 0897 861 518. 
 

За отговорно  длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация, 
определям Генчо Вичев Генчев, с GSM: 0897 861 518. 
          Определям комисия за приемане на поставената ВОБД на МПС и пешеходци 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; 

3. Генчо Вичев Генчев – управител на „Технострой - Г“ ЕООД. 
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 
 
Съгласувал,       Съгласувал, 
инж. БОЯН ТОДОРОВ     инж. Валентина Йорданова 
ЗАМ.КМЕТ СЕ  на ОБЩИНА ШУМЕН   Директор на дирекция УТ 
 
Предложил,       Изготвил, 
инж. Анатолий Николов     инж.Николай Евтимов 
Началник отдел ИЕ      гл.експерт „Пътна инфраструктура“  


