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ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА КОМИСИЯ В ОБЛАСТ ШУМЕН 
заседание на 15.05.2018 г. 
 
 
ДНЕВЕН РЕД: 
 
 1. Запознаване на членовете на Областната транспортна комисия с набелязаните мерки за 
обезопасяване на кръстовището на път II – 73 ,,Шумен – Карнобат“ на км. 3+771 и път IV – 
73001 при село Дибич, община Шумен, област Шумен. (Докладва представител на ОПУ – 
Шумен) 
2. Доклади от представителите на десетте общини в област Шумен и  от представителя на ОПУ 
– Шумен за извършената работа отнасяща се до подобряване състоянието на пътната 
маркировка (хоризонтална и вертикална) и пешеходните пътеки в населените и извън 
населените места на територията на област Шумен, в изпълнение на решения    № 1 и № 2 от 
заседанието на Областната комисия по БДП приети и отразени в Протокол № 1 от 26.02.2018 г. 
(Докладват представителите на общините и ОПУ - Шумен). 
3. Доклад от представителя на община Никола Козлево относно откриване на нова автобусна 
линия от Областната транспортна схема с маршрут гр. Шумен – с. Векилски на основание 
предложение от кмета на община Никола Козлево до Областен управител на област Шумен с 
наш вх. № 08-07-5/04.05.2018 г.  
4. Други. 
 
 
Решение по т. 1 
          
     Съгласно нормите за проектиране на пътищата (Приложение към чл. 4 от Наредба  № 1 от 
26.05.2000 г.), Областната транспортна комисия реши: 
        
         1. Незабавно, считано от днес 15.05.2018 г., с цел  опазване живота и здравето на хората и в 
предвид на това, че спирката на кръстовище на път II – 73 ,,Шумен – Карнобат“ при км. 3+771 и 
път IV - 73001 село Дибич, община Шумен се явява предпоставка за възникване на ПТП-та, 
директорът на ОПУ – Шумен да вземе необходимите мерки, а именно да бъдат подменени два 
броя знаци В26 - 60 км/ч. с цел ограничаване на скоростта на МПС на влизащите в 
кръстовището и два броя знаци В-24, забраняващи изпреварването с указателна табела за зона 
на действие на знаците. 
Срок: 30.05.2018 г. 
Отговорник: Директор на ОПУ – Шумен. 
         
         2. Да се премахне съществуващият сега спирков заслон, чийто статут не е общинската 
собственост. 
Срок: 15.06.2018 г. 
Отговорници: Кмет на с. Дибич, Зам. кмет на община Шумен по строителството и Директор на 
ОПУ – Шумен. 
        
         3. Маршрута на сега съществуващата автобусна линия да бъде променен и качването и 
слизането от автобусите на пътниците да се извършва от новоизграденият автобусен спирков 
заслон (паркинга пред фирмата ,,Енев“ ООД). 
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Срок: 15.06.2018 г. 
Отговорници: Управител на ,,Шумен пътнически автотранспорт“ ООД, Началник сектор 
,,Пътна полиция“ при ОД на МВР – Шумен, Зам. кмет на община Шумен по строителството и 
Кмет на с. Дибич. 
        
         4. Да бъде затворен достъпа за земеделска техника до нерегламентирания селскостопански 
път в близост до кръстовище. С цел обезопасяване на участъка и ограничаване на  
преминаването през него, да се монтират ограничителни системи непосредствено след края на 
преходната крива.  
Срок: 15.06.2018 г. 
Отговорник: Директор на ОПУ – Шумен, Кмет на с. Дибич. 
 
 
Решение по т. 2 
 
         1. Областната транспортна комисия приема докладите на представителите на общините и 
ОПУ – Шумен и препоръчва на общинските комисии по безопасност на движението по 
пътищата и на ОПУ – Шумен постоянно да поддържат пътната маркировка (хоризонтална и 
вертикална) и пешеходните пътеки в състояние съгласно изискванията на БДС 
16102 "Светофари, пътни знаци и маркировка”, с цел опазване живота и здравето на 
пешеходците. 
Срок: постоянен. 
Отговорници: кметовете (зам. кметовете) по места, началник сектор Пътна полиция, началник 
на Областен отдел Автомобилна администрация, директор на Областно пътно управление. 
 
         2. Да се сформира работна група в състав: 
- Представител на Областна администрация – Шумен /Зам. областен управител Петко Шаренков 
той и ръководител на групата/; 
- Представител на сектор ,,Пътна полиция“ на ОД на МВР – Шумен /Инсп. Мирослав Миронов/; 
- Представител на Областен отдел на ,,Автомобилна администрация“ – Шумен /Цветелина 
Велчева/; 
-  Представител на ОПУ – Шумен /инж. Бояница Вълкова/ 
-  Представител на съответната община,  
със задача да изготви график и провери изпълнението на Решения № 1 и № 2 от заседание на 
Областна комисия по БДП проведено на 26.02.2018 г.   
Срок: 15.07.2018 г. до 20.08.2018 г. 
Отговорници: Членовете на работната  група. 
 
Решение по т. 3 
          

На основание чл. 6, ал. 1 от Наредба № 2 /15.03.2002 г. за условията и реда за 
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с 
автобуси, комисията предлага на Областния управител на област Шумен да утвърди 
откриването на нова автобусна линия с маршрут ,,гр. Шумен – село Векилски“ от Областната 
транспортна схема. 
Срок: от 21.05.2018 г. 
Отговорник: Секретар на Областната транспортна комисия. 
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Решение по т. ,,Други“ 
 
            Новосформираният екип за контрол на нерегламентираните превози на пътници и товари 
на територията на област Шумен да бъде в състав: 

- Гл. инспектор Лъчезар Христов – Началник сектор противодействие на икономическите 
престъпления при ОД на МВР – Шумен той  и ръководител на екипа ; 

- Инспектор Мирослав Миронов – сектор ,,Пътна полиция“ при ОД на МВР – Шумен; 
- Цветелина Велчева – и. д Началник на Областен отдел на ,,Автомобилна администрация“ 

- Шумен; 
- Светла Колева – Върбева – Директор офис на НАП – Шумен. 

Новосформираният екип по отделен план-график считано от 16.05.2018 г. да заработи за 
противодействие на нарушителите. В края на всеки месец писмено ръководителят на 
екипа Гл. инспектор  Лъчезар Христов да докладва резултатите от извършените 
проверки, констатираните нарушения и наложените на нарушителите наказания на 
Областния управител на област Шумен. 

Срок: постоянен. 
Отговорник: Ръководителят на екипа Гл. инспектор Лъчезар Христов.       
 
 
 
  

    
 


