
 

 

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 

ПЪТИЩАТА - ШУМЕН 

заседание на 02.09.2019 г. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Доклад за превантивните мерки за осигуряване на безопасността на движението 

във връзка с началото на учебната 2019-2020 година.  

2. Доклад за състоянието на пешеходните пътеки в съответствие с Наредба № 2 от 

17.01.2001 г., пътните знаци в съответствие с Наредба № 18/23.07.2001 г., осветлението и 

светофарните уредби по републиканската и общинските пътни мрежи на територията на 

област Шумен.  

3. Разни. 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1.  Почистване на банкетите и земните канавки от ниска храстовидна растителност 

със фокус участъците с концентрация на ПТП-та и осигуряване минимум подобряване 

състоянието и безопасността на 75 км. пътна мрежа средно-годишно на територията на 

област Шумен 

Срок: от 03.09.2019 – до 31.12.2019 г.; 

Отговарящи: ОПУ-Шумен; 
 

2. С цел повишаване видимостта на водачите на МПС и намаляване на риска от 
грешки и ПТП-та до 13.09.2019 г., да бъде осигурено осветление на кръстовища и пътни 
отсечки в урбанизираните територии на общини, а така също и опреснена 
хоризонталната и вертикалната пътни маркировки с акцент върху местата с висока 
концентрация на ПТП-та и участъците с разположени пешеходни пътеки покрай училища, 
детски градини и детски ясли на територията на всички общини в областта. 

 
Срок: до 13.09.2019 г.; 
Отговарящи: кметовете на общини в област 
Шумен; 
 

3. Възстановяване на липсващи предупредителни пътни знаци в участъка от с. 
Благово до с. Костена река -  А12, с. Радко Димитриево – с. Черноок – с. Друмево – с. 
Овчарово – с. Васил Друмев, общински път Шумен. 

 
Срок: 30.09.2019 г. 
Отговарящи: Oбщина Шумен; 

 
4. Осигуряване безопасността на движение по общинските пътища на територията 

на общини Велики Преслав, Каспичан и Нови пазар в условията на мъгли. 



 

 
Срок: 31.12.2019 г.; 
Отговарящи: Кметовете на общините Велики 
Преслав, Каспичан и Нови пазар; 

 
5. Обезопасяване на всички пешеходни пътеки в населените на област Шумен. 

 
Срок: до 31.12.2019 г.; 
Отговарящи: Кметовете на 10-те общини; 

 
6. Провеждане на сезонни проверки за контрол техническата безопасност на МПС-

та пролет-лято/есен-зима. 
Срок: 30.09.2019 г. и 10.11.2019 г. 
Отговарящи: ОД МВР-Шумен, ОО „АА“ Шумен и 
ръководители на пунктове на технически контрол 
на МПС-та; 

 
7. Провеждане на кампании, целящи увеличаване използването на елементите на 

пасивна безопасност в МПС с подкрепата на медиите, частния сектор и 
неправителствените организации. 

Срок: 31.10.2019 г. и 30.06.2020 г. 
Отговарящи: Областните и общински комисии по 
безопасност на движението по пътищата, 
представители на частния сектор и НПО; 

 
8. Организиране и провеждане на беседи с децата и учениците от детски градини, 

детски ясли и училища в област Шумен, с участието на представители на сектор ПП при 
ОД МВР-Шумен, МБАЛ-Шумен и психолози. 

 
Срок: 31.10.2019 г. 
Отговарящи: ОД МВР-Шумен, МБАЛ-Шумен; 
 

9. Изготвяне на план за реакция и указване на спешна медицинска помощ при 
възникване на ПТП-та, съвместно с МБАЛ-Шумен, БЧК-Шумен и здравните пунктове на 
ЦСМП-Шумен в по-малките населени места на област Шумен. 

 
Срок: 26.09.2019 г.; 
Отговарящи: Председателите на общинските 
комисии по безопасност на движението по 
пътищата; 

 


