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ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  АА        ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН  
      

      9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 
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 - 1689 /  09.08.2017 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-09-055/08.08.2017г. от с ЕГН, с адрес гр.Шумен, 
ул.“Хр.Смирненски“ №14, ап.6, с GSM: 0898532792  

 
Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М  : 

 
          Въвеждам временен режим на движение без спиране на 

движението на ул. „Московска“ №17А. Организацията се въвежда във 
връзка с изграждане на ВиК връзки към имот  УПИ XV-771, кв.124 намиращ 
се на №17А  

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 
ВОБД от Община Шумен на 07.08.2017г. и от ОДМВР – Шумен с УРИ869000-
9879/27.07.2017г.,  
 
Организацията се въвежда във връзка с обект:   

 “ Преустройство и реконструкция на жилищна сграда“, изграждане на ВиК 
връзки към имот УПИ XV-771, кв.124. Обектът се намира на адрес ул. 
„Московска “ №17А. 

Разрешително за строеж №210/19.10.2016г..  
 

ПЕРИОД на ВОБД:  25.08.2017 г. – 25.09.2017г. 
 

 Изпълнител: „РВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с ЕИК 200622659: , с адрес гр. 
Шумен, ул.„Отец Паисий“ №19, ет.1, ап.2, представлявано от Методи Славчев 
Вангелов – управител, с GSM: 0894373800. 

 
За отговорно  длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната 

сигнализация, определям Методи Славчев Вангелов – управител, с GSM: 
0894373800. 

 
          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; 
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         2.инсп.Мирослав Миронов - представител на ОД на МВР Шумен – ПП; 
3. Методи Славчев Вангелов – „РВ ИНЖЕНЕРИНГ“ 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 
 


