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ГОДИШЕН ДОКЛАД 2019 Г. 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО 

ПЪТИЩАТА  

ОБЛАСТ ШУМЕН 

 

Област: 
 

ШУМЕН 

Общини в състава на областта: 
 

общ. Велики Преслав 

общ. Венец 

общ. Върбица 

общ. Каолиново 

общ. Каспичан 

общ. Никола Козлево 

общ. Нови пазар 

общ. Смядово 

общ. Хитрино 

общ. Шумен 

 

Населени места в състава на 
областта: 
 

Община Велики Преслав 

Велики Преслав, Драгоево, Златар, Имренчево, 

Кочово, Миланово, Мокреш, Мостич, Осмар, 

Суха река, Троица, Хан Крум  

Община Венец 

Борци, Боян, Буйновица, Венец, Габрица, 

Денница, Дренци, Изгрев, Капитан Петко, 

Осеновец, Страхилица, Черноглавци, Ясенково  

Община Върбица 

Божурово, Бяла река, Върбица, Иваново, 

Конево, Крайгорци, Кьолмен, Ловец, Маломир, 

Менгишево, Методиево, Нова Бяла река, 

Станянци, Сушина, Тушовица, Чернооково  

Община Каолиново 

Браничево, Гусла, Дойранци, Долина, Загориче, 

Каолиново, Климент, Лиси връх, Лятно, Наум, 

Омарчево, Пристое, Сини вир, Средковец, Тодор 

Икономово, Тъкач  

Община Каспичан 

Върбяне, Златна нива, Каспичан, Каспичан, 

Косово, Кюлевча, Марково, Могила, Плиска  

Община Никола Козлево 

Векилски, Вълнари, Каравелово, Красен дол, 

Крива река, Никола Козлево, Пет могили, 

Ружица, Хърсово, Цани Гинчево, Църквица  

Община Нови пазар 

Беджене, Войвода, Енево, Жилино, Зайчино 

Ореше, Избул, Мировци, Нови пазар, Памукчии, 

Писарево, Правенци, Преселка, Сечище, Стан, 

Стоян Михайловски, Тръница  

Община Смядово 

Александрово, Бял бряг, Веселиново, Желъд, 
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Кълново, Ново Янково, Риш, Смядово, Черни 

връх, Янково  

Община Хитрино 

Байково, Близнаци, Висока поляна, Върбак, 

Длъжко, Добри Войниково, Единаковци, 

Живково, Звегор, Иглика, Калино, Каменяк, 

Развигорово, Сливак, Становец, Студеница, 

Тервел, Тимарево, Трем, Хитрино, Черна  

Община Шумен 

Белокопитово, Благово, Васил Друмев, Велино, 

Ветрище, Вехтово, Градище, Дибич, Друмево, 

Ивански, Илия Блъсково, Кладенец, Костена 

река, Коньовец, Лозево, Мадара, Мараш, 

Новосел, Овчарово, Панайот Волово, Радко 

Димитриево, Салманово, Средня, Струино, 

Царев брод, Черенча, Шумен 

 

Население на областта: 
 

172 355  /към 31.12.2018г./ 

Състав на Областна комисия по 
безопасност на движението по 
пътищата (ОКБДП):  

Председател: инж. Петко Шаренков - 

Заместник областен управител - Шумен; 

 

 Секретар: инж. Стоянка Михайлова – 

Младши експерт в Дирекция АКРРДС на 

Областна администрация – Шумен; 

 

Членове: 

 

1. Комисар Йордан Дундаков- началник 

отдел ОП към ОД на МВР – Шумен; 

2. Главен инспектор Веселин Георгиев- 

началник сектор ПП ОДМВР- Шумен  

3. Евгени Георгиев-гл. специалист отдел 

ИРД при ОПУ– Шумен; 

4. Коста Костов- инспектор към Областен 

отдел ,,Автомобилна администрация“ гр. 

Шумен; 

5. Людмил Лозанов – началник група ПК и 

ПД към сектор ПКД към РД “Пожарна 

безопасност и защита на населението“ – 

Шумен; 

6. Албена Тодоринова- началник на отдел 

„Организацинно-методическа дейност и 

контрол“ при Регионално управление на 

образованието –Шумен; 

7. инж. Васил Стоянов Ковачев –

ръководител група транспорт при ЦСМП- 

Шумен; 

8. Мирослав Петров Савчев-гл. експерт в 

отдел „Лабораторни изследвания“, 

Дирекция „Обществено здраве“ при РЗИ 
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Шумен; 

9. Пламен Петров- директор секретариата 

на ОС на БЧК Шумен;  

10. Орлин Куздов – зам.окръжен прокурор 

към Окръжна прокуратура Шумен; 

11. Елена Захариева – Инър Уийл Клуб 

Шумен- Представител на сдружение с 

нестопанска цел. 

12. Владимир Събев – Ст. експерт 

,,Транспорт, логистика и знаково 

стопанство“ в Общинска администрация - 

Шумен; 

13. Илхан Сали – Зам. кмет ,,УТСЕ“ на 

Община Венец; 

14. Нина Асенова – зам. Кмет  Община 

Велики Преслав; 

15. Севдат Беев– Гл. специалист в Община 

Върбица; 

16. Билгин Мюмюнов – Зам. кмет на Община 

Каолиново; 

17. Милен Минчев – Зам. кмет на Община 

Каспичан; 

18. Иван Иванов – Зам. кмет на Община 

Никола Козлево; 

19. Калоян Хинчев –Гл. спец. 

”Административно обслужване и достъп 

до информация” Община Нови пазар; 

20. Калоян Киров – Директор ,,СА“ на 

Община Смядово; 

21. Гюлен Реджеб – главен специалист по 

ОМП към Община Хитрино. 

 

 

РАЗДЕЛ 1 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.  ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОКБДП ПРЕЗ 2019 Г. 

1.1 Брой проведени заседания за 
2019 г.:  
 

1 

1.2 Кратко описание: 
  

Заседание 1: Дата на заседанието:02.09.2019г. 

Акценти от дневния 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 



4 
 

Наредба № 18/23.07.2001 г., осветлението и 

светофарните уредби по републиканската и 

общинските пътни мрежи на територията на 

област Шумен.  

 

Взети 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 на път III-731, 

с. Радко Димитриево – с. Черноок – с. Друмево – 

с. Овчарово – с. Васил Друмев, общински път 

Шумен. 

 

Срок: 30.09.2019 г. 

Отговарящи: ОПУ-Шумен и община 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; 
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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; 

 

 

Линк към материалите:  

http://oblastshumen.government.bg/new/wp-

content/uploads/2019/09/ZA-SAYTA-Zasedanie-

na-BDP.pdf 

http://oblastshumen.government.bg/new/wp-content/uploads/2019/09/ZA-SAYTA-Zasedanie-na-BDP.pdf
http://oblastshumen.government.bg/new/wp-content/uploads/2019/09/ZA-SAYTA-Zasedanie-na-BDP.pdf
http://oblastshumen.government.bg/new/wp-content/uploads/2019/09/ZA-SAYTA-Zasedanie-na-BDP.pdf
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2. ИЗПЪЛНЕНИ МЕРКИ ПО БДП ЗА 2019 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УКАЗАНИЯ НА ДАБДП 

 Мярка  Статус и описание на 
изпълнението на мярката 

2.1 Подготовка на Годишен доклад 2019 г. и План-
програма 2019-2020 г. за БДП  

 

изготвени 
 

2.2  Оптимизиране дейността на ОКБДП по отношение на 
състав, регламентиране на дейността в Устройствен 
правилник, докладване на членовете и осигуряване 
на публичност и прозрачност  
 
http://oblastshumen.government.bg/new/komisii-i-

saveti/ 

 
- Областна дирекция на МВР – 

Шумен; 

- Областна дирекция на МВР – 

Шумен, сектор Пътна полиция“; 

- Областно пътно управление – 

Шумен; 

- Областен отдел ,,Автомобилна 

администрация“ гр. Шумен; 

- РД “Пожарна безопасност и 

защита на населението“ – Шумен; 

- Регионално управление на 

образованието –Шумен; 

- Център за спешна медицинска 

помощ – филиал Шумен; 

- Регионална здравна инспекция 

Шумен; 

- Български червен кръст Шумен;  

- Окръжна прокуратура Шумен; 

- Представител на сдружение с 

нестопанска цел. /Инър Уийл Клуб 

Шумен/ 

- Представители на всички общини 

на област Шумен.  

 

2.3 Въвеждане на система от мерки за предпазване на служителите и работниците от 
наранявания или загуба на живот в резултат на пътнотранспортни произшествия по време 
на работа за областната администрация и за в общините в състава на ОКБДП и на 
държавните структури на териториално ниво /съгласно т.57 от тематично направление 4: 
пътна инфраструктура от одобрен доклад за състоянието на безопасността на движение по 

пътищата на Р България към 2019г. 
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№ 
по 
ред 

Държавна 
администраци
я 

Приложени 
документи 

Предприети мерки с/у предотвратяване на 
ПТП на служителите 

1 Областна 
администрация  

Шумен 

 ЗАПОВЕД № 
РД15-30 от 

05.02.2020г. 

Заповед № РД-15-30 от 05.02.2020г. 
утвърждаваща „Устройствен правилник за 

организацията и дейността на Областна комисия 
по безопасност на движението по пътищата за 
област с административен център Шумен.“ И 
„Мерки за предпазване на служителите от 
Областна администрация Шумен от нараняване 
или загуба на живот в резултат на ПТП, 
настъпило по време на работа.“ 

2 Напоителни 
системи ЕАД -  
клон Шумен 

  Има Ръководител звено "Автотранспорт и 
охрана", който осъществява  
контрол , свързан с безопасността, а именно: 
1. Следи технич. състояние на наличните 
служебни МПС; 
2. Проверка за употреба на алкохол и др. 
упойващи вещества на работника, който ще 

управлява МПС; 
3. Забранява се използването на мобилни 
телефони по време на шофирането, както и др. 
дейности отвличащи вниманието на водача от 
пътната обстновка. 

3 Национален 

осигурителен 
институт - ТП 
Шумен 

Заповед № 1015-

27-3 от 
22.01.2020  
на директора на 
ТП на НОИ -
Шумен относно 
длъжностно лице 
отговорно за 

пътната 
безопасност на 
служителите  

Има определено лице, началник на отдел 

"Административен",  който осъществява контрол , 
свързан с безопасността на служителите, а 
именно: 
Да извършва мониторинг върху поведението на 
пътя на служителите, управляващи служебен 
автомобил и да следи за допускане на 
нарушения или налагани санкции на 

служителите от ТП във връзка със спъзването на 
пътна безопасност. 

4 Дирекция 
социално 
подпомагане 
Шумен 

  1. Управлението на МПС се извършва от лица 
навършили 18 г. и притежаващи свидетелство за 
управление; 
2. Прави се извънреден инструктаж на 

служителя. Всички служебни автомобили са 
снабдени с противопожарни приспособления и 
медикаменти за първа медицинска помощ; 
3. Служител на дирекцията ежедневно извършва 
справка за извършени евентуални нарушения на 
шофьора; 
4. Служителите преди да навлязат на платното за 

движение, да се съобразяват с приближаващите 
се пътни превозни средства  

5 Областен съвет 
на БЧК Шумен 

Заповед № РД-23-
03/17.01.2020 

1. Всеки служител и длъжен да се придвижва с 
повишено внимание, спазвайки правилата за 
движение по пътищата и опазвайка както своето 
здраве, така и на околните; 

2. Всеки служител управлявайки служебен 
автомобил е длъжен да не е употребил алкохол и 
др. упойващи вещества ; 
3. Преди всяко тръгване инструктаж и проверка 
техническото състояние на служебния 
автомобил. 
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6 ВиК-Шумен 
ООД 

  Прави се извънреден инструктаж на служителя. 
Всички служебни автомобили са снабдени с 
противопожарни приспособления и медикаменти 
за първа медицинска помощ; 

7 РДПБЗН-Шумен План с рег. № 
873р-
2173/29.07.2020 
 за внедряване на 
система от мерки 
за предпазване на 
служителите 

1. Прави се извънреден инструктаж на 
служителя; 
2. Забранява се използването на мобилни 
телефони по време на шофирането, както и др. 
дейности отвличащи вниманието на водача от 
пътната обстновка; 
3. Да не се допуска служителите на РДПБЗН - 
Шумен да управляват служебните автомобили с 

превишена и несъобразена скорост, с 
изключение при придвижване на ръководители с 
леки автомобили към местопроизшествия; 
4. Следи технич. състояние на наличните 
служебни МПС; 

8 РИОСВ - Шумен   1. Прави се извънреден инструктаж на 
служителя. Всички служебни  
автомобили са снабдени с противопожарни 
приспособления и медикаменти за първа 
медицинска помощ; 
2. Проверява се квалификацията на шофьорите; 
3. Оценка на риска 

9 СИДБ ДП-
Шумен 

  1. Прави се  инструктаж на служителя. Всички 
служебни  
автомобили се проверяват; 
2. Проверява се квалификацията на шофьорите; 
3. Забранява се използването на мобилни 
телефони по време на шофирането, както и др. 
дейности отвличащи вниманието на водача от 
пътната обстновка; 

10 Дирекция 
"Бюро по труда" 
- Шумен 

  1. Изготвени са и се прилагат утвърдени правила 
за осигуряване на  
здравословни и безопасни условия на труд ; 
2. Провежда се ежедневен инструктаж; 
3.Всички служебни автомобили се проверяват; 

11 ОДБХ Шумен Заповед № РД12-
623 от 03.09.2019 
г; 
Система от мерки 
за безопасност на 
движение по 
пътищата в БАБХ 

1. Прави се  инструктаж на служителя; 
2. Проверява се квалификацията на шофьорите; 
3. Забранява се използването на мобилни 
телефони по време на шофирането, както и др. 
дейности отвличащи вниманието на водача от 
пътната обстновка; 
4. Забранява се пушенето по време на движение 

12 Дирекция 

"Инспекция по 
 труда"- Шумен 

   Прави се  инструктаж на служителя и се 

проверява  квалификацията на шофьорите; 

13 Басейнова 
дирекция  
"Черноморски 
район" 

   1. Прави се  инструктаж на служителя и се 
проверява  квалификацията на шофьорите; 
2.Всички служебни автомобили са снабдени с 
противопожарни приспособления и медикаменти 
за първа медицинска помощ; 
3. Избор на маршрут 

14 Държавна 
агенция 
"Архиви"  
- Шумен 

  не разполагат със служебни автомобили 
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15 Електроенергие
н системен 
оператор ЕАД 

Вътрешни 
правила за 
осигуряване на 
безопасни 
условия на труд в 

ЕСО ЕАД - 2019 

Със Заповед е определен служител, което е 
отговорен за автотранспорта 

16 МБАЛ - Шумен   Провежда се инструктаж за разясняване на 
причини за ПТП и намаляване  
на опасността от такива 

17 Военно окръжие 
Шумен 

  1. ежемесечен и пириодичен инструктаж с 
водачите на МПС; 
2. Периодичен преглед на автомобилите 

18 Център за 
спешна 
медицинска 
помощ - Шумен 

Инструкция за 
безопасно 
движение 
на моторните 
преводни 
средства в ЦСМП 

1. ежемесечен и пириодичен инструктаж с 
водачите на МПС; 
2. Периодичен преглед на автомобилите; 
3. Забранява се използването на мобилни 
телефони по време на шофирането, както и др. 
дейности отвличащи вниманието на водача от 
пътната обстновка; 

4. Забранява се пушенето по време на движение 

19 РЗИ - Шумен   1. ежемесечен и пириодичен инструктаж с 
водачите на МПС; 
2. Периодичен преглед на автомобилите; 
3. Забранява се използването на мобилни 
телефони по време на шофирането, както и др. 

дейности отвличащи вниманието на водача от 
пътната обстновка; 
4. Спазване на правилата за движение по 
пътищата 

20 РУО - Шумен   1. ежемесечен и пириодичен инструктаж с 
водачите на МПС; 
2. Периодичен преглед на автомобилите; 
3. Забранява се използването на мобилни 
телефони по време на шофирането, както и др. 
дейности отвличащи вниманието на водача от 
пътната обстновка; 
4. Спазване на правилата за движение по 
пътищата; 
5. Реакция след настъпване на ПТП 

21 "КОЦ - Шумен" 
ЕООД 

  1.ежемесечен и пириодичен инструктаж с 
водачите на МПС; 
2. Използване на безопасен вид тр. средство; 
3.Използване на техническо изправно и 
безопасно тр. Средство; 
4.Проверка  на квалификацията и уменията на 
водачите; 
5.Забранява се използването на мобилни 
телефони по време на шофирането, както и др. 
дейности отвличащи вниманието на водача от 
пътната обстновка; 
6. Провеждане на курсове за оказване на първа 
помощ 

22 Община Шумен заповеди и 
инструкции 

1. Да се спазват изискванията по безопасни и 
здравословни условия на труд; 
2. Периодичен преглед на автомобилите и 
правилно използване 
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23 Регионална 
Дирекция по 
горите -Шумен 

Заповед РД05-
130/27.08.2019г. 

Утвърдени „Мерки за подобряване на 
безопасността по пътищата“ и „Инструктаж за 
пътна безопасност на служителите в РДГ-Шумен“ 

24 Община Венец 

 

Заповед 

№126/09.04.2020г
. на Кмета на 
община Венец 

Система за от мерки за предпазване на 

служителите и работниците си от наранявания 
или загуба на живот в резултат на 
пътнотранспортни произшествия  
 

25 Община 
Върбица 
 

Заповед 
№823/02-04-
2020г. на Кмета 
на община 
Върбица 

„Мерки за предпазване на служителите от 
наранявания или загуба на живот в резултат на 
ПТП по време на работа.“ 

 
 
 
 
 

 

2.4  Анализ от страна на стопаните на пътища, 
предназначени за обществено ползване, на 
пътнотранспортните произшествия и оценка на риска 
от такива в населените места; предвиждане на 
краткосрочни и средносрочни мерки в Генералния 
план за организация на движението за повишаване 
безопасността на уязвимите участници в движението 
 

С писмо Вх№15-24-1/102 ОПУ-

Шумен ни информира, че Анализ 

на причините за ПТП и мерки за 

обезопасяване на участъци с 

концентрация на ПТП за 2019г ще 

бъде извършен след 30.04.2020г. 

 Една  от най- честите причини за 

ПТП е високата скорост на 

движение.  

На територията на Шуменска 

област през 2019 година са  

регистрирани общо 895 пътно-

транспортни произшествия, от 

които  747 са  само с материални 

щети, а останалите 148  са тежки, с 

пострадали лица. При настъпилите 

тежки ПТП са  загинали 17 и са 

ранени 175 участници в 

движението. През същия период на 

2018 г.  са били регистрирани 749 

ПТП, от които 100 са били тежки, 

при които са загинали 18 и са били 

ранени 101 участници в 

движението. 

На територията на Община Велики 

Преслав, по информация от РУ на 

МВР липсват уязвими участъци,  

представляващи предпоставка за 

ПТП. Една  от най- честите причини 

за ПТП е високата скорост на 

движение и отнемане на 

предимство. По предписание на РУ 

на МВР са набелязани участъците 

 с необходимост от ограничение на 



11 
 

скоростта, чрез изграждане на  

изкуствени неравности по пътното 

платно и въвеждане на кръгови  

кръстовища. Изработени са 

проекти, съгласувани са и ще 

бъдат изпълнени след бюджетно 

финансиране 

Предвижда се актуализация на 

Генералния план за организация 

на движението, като се акцентира 

върху  проблема с безопасността 

на движението. 

на територията на община Смядово 

не е правен Анализ за 

пътнотранспортните произшествия 

и оценка на риска от такива в 

населените места; 

 

на територията на община Никола 

Козлево не е направен анализ, 

поради факта, че на територията 

на общинската пътна мрежа няма 

уязвими участъци.  

  Анализ на ПТП община Върбица: 

През 2019г. на територията на 

общината са регистрирани 24  

пътнотранспортни произшествия, 

без загинали,   от които 4 броя са 

тежки, причина закоято е 

несъобразената скорост на 

водачите 10броя. Тежко ранените  

са 2ма  и  леко ранени също 2ма. 

Две пътнотранспортни 

произшествия причинени от 

неправоспособни водачи. При 

употреба на алкохол е станало  1  

ПТП. Превишената и несъобразена 

скорост  е с най-голям дял за 

катастрофите по вина на водачите.  

Изводи: Превишената и 

несъобразена скорост  е с най-

голям дял за катастрофите по вина 

на водачите.  Предлагани мерки:  

Завишен контрол от страна на 

Пътна полиция. 

 

2.5  Оценка на състоянието на хоризонталната 
маркировка и вертикална сигнализация на 
територията на съответната област и докладване на 
изпълнението 
 

Състоянието на хоризонтална и 

вертикална маркировка на 

територията на област Шумен е 

добро. Като ежегодно се извършва 

опресняване на маркировката 
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съгласно изискванията  на 

НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за 

сигнализация на пътищата с пътна 

маркировка и БДС-16102 

„Светофари, пътни знаци и 

маркировка“  

2.6 
 

Организиране и провеждане на регионални учения 
със засилен интензитет: координация на съвместни 
учения на службите на Пътна полиция, Главна 
дирекция Пожарна безопасност и защита на 
населението, Центровете за спешна медицинска 

помощ, Български червен кръст и неправителствени 
организации, развиващи дейност по БДП на 
територията на областта; подготовка на график 

На територията на област Шумен 

през 2019г. няма проведени 

регионални учения с цел 

координация на службите на Пътна 

полиция, ГЗПЗ, ЦСМП, БЧК и НПО, 

но има разработен „План за 

реакция и оказване на спешна 

медицинска помощ при 

възникване на ПТП с 

обединените усилия на ЦСМП-

Шумен и „МБАЛ-Шумен“ АД, 

който е утвърден от Председателя 

на ОКБДП-Шумен.  

Кампанията  „Видими на пътя“ на 

ОДМВР- Шумен бе отличена на 

Годишните награди за пътна 

безопасност 2019 година. 

Отличието в категория „ 

Инициативи за пътна безопасност 

от държавни институции, общини 

или местни администрации“  бе 

връчено от министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството Петя Аврамова. 

Община Шумени и община 

Каспичан са партньори в 

кампанията „С предпазен колан на 

задната седалка“, като за периода 

2018 - 2019 учебна година са 

обхванати 3200 ученици от първи 

до четвърти клас на три етапа – 

октомври -2018 г. , март – 2019 г. 

септември/октомври 2019 г. 

Кампанията включва посещение в 

час на класа от доброволци, 

презентация, анкета и тениски и 

значки „Инспектор по коланите“ 

Община Шумен и община Каспичан 

се включиха с доброволци, които 

съдейства за организацията и 

координацията по училища, като 

бяха  предоставени и безвъзмездно 

билбордове за кампанията. 

 

РАЗДЕЛ 2 СЪСТОЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА  
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2.1 Пътнотранспортен травматизъм  
 

 

2.1.1 Статистика за 2019 г. и сравнение с 2018 г. за областта като цяло и по общини 

На територията на Шуменска област през 2019 година са  регистрирани общо 895 пътно-

транспортни произшествия, от които  747 са  само с материални щети, а останалите 148  са тежки, с 

пострадали лица. При настъпилите тежки ПТП са  загинали 17 и са ранени 175 участници в 

движението. През същия период на 2018 г.  са били регистрирани 749 ПТП, от които 100 са били 

тежки, при които са загинали 18 и са били ранени 101 участници в движението.+6 

В табличен вид данните за регистрираните ПТП на територията на ОДМВР – Шумен са както следва: 

 

П Т П 2019 г. 2018 г. Разлика Ръст в % 

Общ брой 895 749 +146 +19.49 % 

ПТП с материални щети 747 649 +98 +13.11% 

Тежки ПТП 148 100 +48 +48.00% 

Загинали 17 18 -1 -5.56 % 

Ранени 175 101 +74 +73.27% 
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бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. 

Велики Преслав 40 8 0 8 26 6 1 8 
+14 +2 -1 0 

Венец 22 6 2 6 20 5 2 7 
+2 +1 0 -1 

Върбица 24 4 0 4 19 0 0 0 
+5 +4 0 +4 

Каолиново 26 3 1 3 23 1 0 1 
+3 +2 +1 +2 

Каспичан 22 4 1 4 31 4 0 4 
-9 0 +1 0 

Никола Козлево 7 2 0 2 11 2 0 2 
-4 0 0 0 

Нови пазар 39 8 1 7 46 11 2 11 
-7 -3 -1 -4 

Смядово 31 5 3 6 35 3 0 3 
-4 +2 +3 +3 

Хитрино 17 2 2 0 22 6 3 6 
-5 -5 -1 -6 

Шумен 667 106 7 135 516 62 10 59 
+151 +44 -3 +76 

Общ брой за 

периода: 

895 148 17 175 749 100 18 101 
+146 +47 -1 +74 

 

Общият брой регистрирани ПТП през 2019 г.  е със 146 по-вече от  регистрираните през 2018 г., 

което е увеличение с 19,49 %. Броят на регистрираните тежки ПТП  е със 48 по-вече от  

регистрираните през 2018 г., което е увеличение с 48 %. Броят на  ранените е с 74 по-вече от  
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ранените през 2018 г., което е увеличение с 73,27 %, а на убитите е с 1 по-малко, което е намаление 

с 5,56 %. 

 

 

Настъпилите ПТП на територията на ОДМВР – Шумен са разпределени по РУ, както следва: 

 

 

 

 

РУ 
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бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. бр. 

РУ В. Преслав 95 17 3 18 80 9 1 11 +15 +8 +2 +7 

РУ Каолиново 33 5 1 5 34 3 0 3 -1 +2 +1 +2 

РУ Нови пазар 61 12 2 11 77 15 2 15 -16 -3 0 -4 

РУ ШУМЕН 706 114 11 141 558 73 15 72 +148 +41 -4 +69 

Общ брой за 

периода: 

895 148 17 175 749 100 18 101 
+146 +48 -1 +74 

 

Най-тежка е обстановката на територията на РУ – Шумен, която се обслужва от сектор ПП – 

Шумен, където са настъпили 706 ПТП (78.88% от общия брой ПТП) , като 114 от тях са тежки 

(77.03% от общия брой тeжки ПТП), при които са загинали 11 участници в движението (64.70 % от 

общия брой загинали)  и са ранени 141 участници в движението, (80,57 % от общия брой ранени). 

Най малко ПТП са  настъпили на територията на РУ – Каолиново – 33.  

В сравнение с 2018 година: 

1. Има увеличение на общия брой регистрирани ПТП на територията на: 

- РУ– Шумен със 148 броя (706 броя през 2019 г., срещу 558 броя през 2018г.), което е ръст с 26.52 

%; 

- РУ– Велики Преслав с 15 броя (95 броя през 2019г., срещу 80 броя през 2018г.), което е ръст с 

18.75 %.  

2. Има намаление на общия брой регистрирани ПТП на територията на: 

- РУ – Нови пазар с 16 броя (61 броя през 2019г., срещу 77 броя през 2018г.), което е намаление с 

20.78 %; 

- РУ– Каолиново с 1 брой (33 броя през 2019г., срещу 34 броя през 2018г.), което е намаление с 2.94 

%. 

 

3. Има увеличение на броя на регистрираните тежки ПТП на територията на: 

- РУ– Шумен с 41 броя (114 броя през 2019г., срещу 73 броя през 2018г.), което е ръст с 56.16 %;  

- РУ – Велики Преслав с 8 броя (17 броя през 2019г., срещу 9 броя през 2018г.), което е ръст с 88.89 

% и  

- РУ– Каолиново с 2 броя (5 броя през 2019г., срещу 3 броя през 2018г.), което е ръст с 66.67 %. 

4. На територията на РУ – Нови пазар има намаление на броя на регистрираните тежки ПТП с 

3 броя (12 броя през 2019г., срещу 15 броя през 2018г.), което е намаление с 20.00 %. 

5. Има намаление на броя на загиналите на територията на РУ – Шумен с 4 броя  (11 броя 

през 2019г., срещу 15 през 2018г.), а на територията на РУ Нови пазар броят им се е запазил (2 броя 
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през 2019г., срещу 2 през 2018г.): 

6. Има увеличение на броя на загиналите на територията на: 

- РУ – Велики Преслав с 2 броя (3 броя през 2019г., срещу 1 през 2018г.); 

- РУ – Каолиново с 1 брой (1 брой през 2018г., срещу 0 през 2018г.). 

7. Има намаление на броя ранените на територията на РУ – Нови пазар с 4 броя (11 броя през 

2019г., срещу 15 през 2018г.). 

8. Има увеличение на броя ранените на територията на: 

- РУ – Шумен с 69 броя (141 броя през 2018г., срещу 72 броя през 2018г.); 

- РУ Велики Преслав  със 7 броя (18 броя през 2018г., срещу 11 броя през 2018г.) и 

- РУ Каолиново с 2 броя (5 броя през 2019г., срещу 3 през 2018г.). 

  

2.1.2 Анализ на ефективността на изпълнените мерки през 2019 г. за областта като цяло 

и по общини 

 

От извършен анализ oт сектор ПП при ОД на МВР Шумен на тежките пътно–транспортни 

произшествия се установи, че най-честата причина за настъпването им е движение с превишена и 

несъобразена скорост извън населените места, при добри пътни условия и най-вече в участъци, 

предразполагащи за движение с висока скорост, като републикански път І-2, І-7, ІІ-73 и АМ Хемус, 

както и отнемане предимство на пешеходци. 

Броят на загиналите участници в движението е по-малък в сравнение с 2018г., но има значително 

увеличение на регистрираните тежки ПТП и на ранените участници в движението.  

Административнонаказателната дейност през 2019 година е завишена в сравнение с 2018 година, но 

има намаление на установените нарушения свързани с употребата на алкохол и  неправоспособност, 

които често водят до настъпване на ПТП. Намаление на админинстративнонаказателната дейност има 

единствено в сектор ПП ОД МВР Шумен, с 1,35% спрямо 2018г. Намалението е единствено в броя на 

наложените глоби с фиш. 

Недостатъчна е активността по отношение установяването на нарушения от вида: отнемане 

предимство на пешеходец. Констатираните нарушения от този вид са общо 48 броя, което е 0,1 % от 

всичики констатирани нарушения, а настъпилите тежки ПТП по причина отнемане предимство на 

пешеходец заемат 18 % от всички тежки ПТП.  

Установява се увеличаване на общия брой услуги по административно обслужване на гражданите.  

През 2019г. е въведен ескпериментален технологичен ред за дейността по идентификация и 

регистриране на пътни превозни средства, в резултат на което е постигнат положителен ефект в 

извършваните услуги, подобрено и качеството и скоростта на извършваните дейности, повишена е 

удовлетвореността и одобрението на гражданите. 

Продължава да е налице тенденция на смяна на наличния състав работещ по линия на пътен контрол. 

Със същите е необходимо да се работи допълнително по засилено оказване на методическа помощ за 

развиване на по-добри професионални умения и постигане на висока ефикасност в работата. 

 За община Велики Преслав обезопасяването и подобряването на състоянието на пътната 

инфраструктура е реализирано, чрез изпълнение на набелязаните мерки: отстраняване на повреди 

на настилката чрез изкърпване, почистване на банкетите и земните канавки от ниска храстовидна 

растителност, почистване на  отводнителни окопи от растителност, опресняване на хоризонталната и 

вертикална пътни маркировки. 

 

 

2.1.3 Тенденции и изводи за областта като цяло и по общини  

 

Най-вероятните причини довели до настъпването на ПТП на територията на ОДМВР – Шумен 
са следните: 

НАЙ-ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА ЗА ПТП Брой ПТП Брой загинали Брой ранени 

ДРУГА ПРИЧИНА 20 0 0 
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НАРУШЕНИЕ НА ВОДАЧ 869 17 171 

НАРУШЕНИЕ НА ПЕШЕХОДЕЦ 4 0 4 

ТЕХНИЧЕСКА НЕИЗПРАВНОСТ НА ППС 2 0 0 

Общ брой за периода: 895 17 175 

 
Най-много ПТП са настъпили поради движение с несъобразена скорост – 207 броя, при които 

са загинал 9 участници в движението, а 50 са ранени. Следват ПТП по причина отнемане предимство 
на ППС – 138 броя, при които ранени 14 участници в движението. Поради отнемане предимство на 
пешеходец са настъпили 28 ПТП, при които са загинали 1 участник в движението, а 29 са ранени .  

 
Регистриани са 25 ПТП, причинени от водачи  на чужди държави, както следва:  

Водачи - чужденци виновни 
за ПТП 

Брой 
ПТП 

% Брой 
загинали 

% Брой 
ранени 

% 

ГЕРМАНИЯ 1 4.00% 0  0 0 

МОЛДОВА 2 8.00% 0  0 0 

НИДЕРЛАНДИЯ 1 4.00% 0  1 16.67% 

ПОЛША 1 4.00% 0  0 0 

РУМЪНИЯ 5 20.00% 0  0 0 

САЩ 1 4.00% 0  0 0 

СЛОВЕНИЯ 1 4.00% 0  1 16.67% 

ТУРЦИЯ 11 44.00% 0  2 33.33% 

УКРАЙНА 2 8.00% 0  2 33.33% 

Общ брой за периода: 25   0   6   

 
Настъпилите тежки ПТП на територията на ОДМВР – Шумен през 2019 г. са разпределени по 

месеци, както следва: 

Месеци Брой ПТП Брой загинали Брой ранени 

Януари 10 0 12 

Февруари 7 2 6 

Март 10 0 13 

Април 6 2 5 

Май 9 1 12 

Юни 23 4 24 

Юли 15 4 15 

Август 9 0 9 

Септември 19 3 27 

Октомври 11 0 12 

Ноември 16 1 20 

Декември 13 0 20 

Общ брой за периода: 148 17 175 

Няма месеци, в които да не са настъпвали тежки ПТП и да няма ранени участници в движението. Най-

много тежки ПТП са регистрирани през месец Юни –  23 броя, а най-малко през месец Април – 6 

броя. Най много пострадали има през месец Септември, когато са загинали 4 и са ранени 24 

участници в движението. Най много загинали има през месеците Юни и Юли – по 4. Няма загинали 

през месеците Януари, Март, Август, Октомври и Декември. 

       

Най-много ПТП са настъпили по причина: нарушение на водач – 869 броя (97, 09 %) от всички 

настъпили ПТП, като при тях са загинали всичките 17 участници в движението и са ранени 171 лица 

– 97,71 % от всички ранени. По вина на пешеходците са настъпили 4 ПТП, при които са ранени 4 

участници в движението. 
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Нарушения  Б

рой 

ПТП 

Б

рой 

загинали 

Б

рой 

ранени 

ВНЕЗАПНА ПРОМЯНА ПОСОКАТА НА ДВИЖЕНИЕ 3

6 

0 5 

ДРУГО НАРУШЕНИЕ НА ВОДАЧА 1

51 

2 1

7 

НАВЛИЗАНЕ В НАСРЕЩНОТО ДВИЖЕНИЕ 2

5 

3 1

6 

НЕПРАВИЛЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ 4 0 0 

НЕПРАВИЛЕН ПРЕВОЗ НА ХОРА 1 1 0 

НЕПРАВИЛНО ДВИЖЕНИЕ НАЗАД 9

1 

0 1

0 

НЕПРАВИЛНО ЗАВИВАНЕ В ОБРАТНА ПОСОКА 9 0 0 

НЕПРАВИЛНО ЗАВИВАНЕ НАДЯСНО 1

2 

0 0 

НЕПРАВИЛНО ЗАВИВАНЕ НАЛЯВО 3

4 

0 1

1 

НЕПРАВИЛНО ИЗПРЕВАРВАНЕ ПРИ ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ 7 0 5 

НЕПРАВИЛНО ИЗПРЕВАРВАНЕ ПРИ ЗАБРАНА С ПРАВИЛА 1 0 3 

НЕПРАВИЛНО ИЗПРЕВАРВАНЕ ПРИ НАСРЕЩНО ДВИЖЕЩО СЕ ППС 6 0 1 

НЕПРАВИЛНО ПРЕМИНАВАНЕ В СЪСЕДНАТА ПЪТНА ЛЕНТА 2

2 

0 1 

НЕПРАВИЛНО РАЗМИНАВАНЕ 1

5 

0 1 

НЕПРАВИЛНО СПИРАНЕ ЗА ПАРКИРАНЕ 3 0 0 

НЕСПАЗВАНЕ ДИСТАНЦИЯ 8

2 

2 7 

НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ДЕЦА 1 0 1 

НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ ПРИ НАМАЛЕНА ВИДИМОСТ 8 0 1 

НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ ПРИ ОГРАНИЧЕНА ВИДИМОСТ 5 0 1 

НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ С ДРУГИ УСЛОВИЯ 4

5 

3 8 

НЕСЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ С ПЪТНИТЕ УСЛОВИЯ 1

48 

6 3

9 

ОТНЕМАНЕ НА ДРУГО ПРЕДИМСТВО 7 0 2 

ОТНЕМАНЕ ПРЕДИМСТВО НА ПЕШЕХОДЕЦ 2

8 

1 2

9 

ОТНЕМАНЕ ПРЕДИМСТВО НА ППС НА КРЪСТОВИЩЕ 1

15 

0 1

3 

ОТНЕМАНЕ ПРЕДИМСТВО НА ППС ПРИ ЗАВИВАНЕ 1

1 

0 1 

ОТНЕМАНЕ ПРЕДИМСТВО НА ППС ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ В СЪСЕДНА 

ПЪТНА ЛЕНТА 

1

0 

0 0 

ОТНЕМАНЕ ПРЕДИМСТВО НА ППС ПРИ РАЗМИНАВАНЕ 2 0 0 

УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ 2

6 

0 2 

 

Най-много ПТП са настъпили поради движение с несъобразена скорост – 207 броя, при които 
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са загинал 9 участници в движението, а 50 са ранени. Следват ПТП по причина отнемане предимство 

на ППС – 138 броя, при които ранени 14 участници в движението. Поради отнемане предимство на 

пешеходец са настъпили 28 ПТП, при които са загинали 1 участник в движението, а 29 са ранени .  

 

ТЕЖКИ ПТП 

Настъпилите тежки ПТП на територията на ОДМВР – Шумен през 2019г. по видове са, както 

следва: 

ВИДОВЕ ПТП Брой 

ПТП 

% Брой 

загинали 

% Брой 

ранени 

% 

Блъскане в дърво 15 10.14% 1 5.88% 17 9.71% 

Блъскане в крайпътно 

съоръжение 

7 4.73% 2 11.76% 5 2.86% 

Блъскане в предпазна 

ограда 

1 0.68% 0 0 1 0.57% 

Блъскане в скат 1 0.68% 0 0 1 0.57% 

Блъскане в стълб 2 1.35% 0 0 2 1.14% 

Блъскане на 

велосипедист 

5 3.38% 1 5.88% 4 2.29% 

Блъскане на каруца 2 1.35% 0 0 3 1.71% 

Блъскане на паркирано 

ППС 

2 1.35% 0 0 2 1.14% 

Блъскане на пешеходец 44 29.73% 2 11.76% 47 26.86% 

Блъскане на спряно ППС 2 1.35% 0 0 2 1.14% 

Друг вид ПТП 3 2.03% 1 5.88% 2 1.14% 

Падане на пътник 1 0.68% 1 5.88% 0 0 

Преобръщане на МПС 

извън пътното платно 

13 8.78% 2 11.76% 16 9.14% 

Преобръщане на МПС на 

пътното платно 

3 2.03% 0 0 3 1.71% 

Сблъскване между МПС 

отзад 

7 4.73% 2 11.76% 9 5.14% 

Сблъскване между МПС 

под ъгъл 

18 12.16% 1 5.88% 27 15.43% 

Сблъскване между МПС 

странично 

14 9.46% 2 11.76% 17 9.71% 

Сблъскване между МПС 

челно 

8 5.41% 2 11.76% 17 9.71% 

Общ брой за периода: 148 

 

17 

 

175 

  

Най-много тежки ПТП са настъпили от вида: „Блъскане на пешеходец“ - 44 броя, при които са 

загинали 2 участници в движението и са ранени 4. При настъпилите тежки ПТП от вида: „Сблъскване 

между МПС“ са загинали 7 и са ранени 70 участници в движението. 

Най много ПТП са регистрирани на територията на община Шумен - 667 броя, като 106 от тях са 

тежки, при които са загинали 7 участници в движението и са ранени 135 участници в движението. В 

сравнение с 2018 г. пътнотранспортната обстановка е влошена на територията на община Каолиново, 

където има увеличение във всички показатели, община Смядово, където има увеличение в броя на 

тежките ПТП, загиналите и ранените и община Върбица, където се наблюдава увеличение в броя 

тежките ПТП и  ранените участници в движението. На територията община Шумен има увеличение в 

броя на тежките ПТП и в броя  на ранените, но броя на загиналите е по-малък от този през 2018 г. На 

територията на община Венец има увеличение в броя на тежките ПТП, намаление в броя на ранените, 
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а броят на загиналите се е запазил. На територията на община Велики Преслав има увеличение в 

броя на тежките ПТП, намаление в броя на загиналите, а броят на ранените се е запазил. На 

територията на община Каспичан има намаление в общия брой ПТП, увеличение в броя на 

загиналите, а броят на тежките ПТП и на ранените участници в движението се е запазил. С 

подобрени показатели е обстановката на територията на общините Нови пазар и Хитрино. На 

територията на община Никола Козлево има намаление в общия брой ПТП, а броят на тежките ПТП, 

загиналите и ранените участници в движението се е запазил. 

 

 

2.2 Състояние на пътната инфраструктура 
 

 
2.2.1       Дължина на РПМ в границите на областта  - 619. 274км, от които: 
 
 
 АМ “Хемус”              37.220 км 
пътни връзки АМ Хемус        5.890 км 

І -ви клас            188.200 км 
ІІ-ри клас            77.500 км 
ІІІ-ти клас          300.264 км 
пътни връзки           10.200 км 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.2.2      Дължина на общинската и уличната пътна мрежа в границите на областта и по 

общини   

 
                

 община общинска  мрежа улична  мрежа 

Велики Преслав 60,310 км 154368м. 

Венец 57,18км 162,00км 

Върбица 39,306км  117,533 км.     

Каолиново 44,060км 125,166км 

Каспичан 36,92 км 157,463км 

Никола Козлево 29,440км.  80,000км 

Нови пазар 66,594км 139,887км 

Смядово 23,150 км 144,554 км 

Хитрино  85,241км 217,36 км. 

Шумен  142,524 км 408,032км 
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2.2.3      Състояние на пътна настилка, сигнализация и маркировка, банкети, ограничителни 
системи по общини, извършени инвестиции 

 

В
ел

и
ки

 П
р

ес
л

а
в 

Състоянието на пътната настилка на територията на община Велики Преслав може да се 
определи като задоволително, по причина че голяма част от настилката е остаряла, трудно 
се ремонтират компрометираните участъци и е наложително цялостно асфалтиране. 
Поддържа се вертикалната сигнализация и пътната маркировка според действащата 
нормативна уредба във всички населени места на Община Велики Преслав, като своевременно 
се отстраняват нередностите за предотвратяване на ПТП. Направените инвестиции са 
приблизително 400000 лв., крайно недостатъчни за поддържане на тази сложна система. По 
проекти, финансирани от ПУДООС и ДФ“ Земеделие “ се изградиха 4177м. подмяна на 
водопроводи, тротоарни и асфалтови настилки в града. Извършен е ремонт на улични 
настилки 4496.77 м2 в града и 920.99 м2 в селата на общината. 

В
ен

ец
 

Състоянието на пътната настилка, банкети, сигнализация и маркировка е задоволително. - С 
финансиране по ПМС №165 от 07.08.2018 г. е изпълнен обект: „Рехабилитация и ремонт на 
част от уличната мрежа на територията на община Венец по обособени позиции“ с обща 
дължина 1 880,38 м, както следва: Обособена позиция №1 с обща дължина 799 м: Подобект: 
„Основен ремонт на част от уличната мрежа на с. Дренци, община Венец, област Шумен“ – 
ул. „Камчия“, участък: от км 0+000 до км 0+340, етап I– пътна настилка; Подобект: „Основен 
ремонт на част от уличната мрежа на с. Деница, община Венец, област Шумен“ – ул. 
„Дружба“, участък: от км 0+000 до км 0+459, етап I – пътна настилка;Обособена позиция №2 с 
обща дължина 1 081,38 м: Подобект: „Основен ремонт на част от уличната мрежа на с. 
Буйновица, община Венец, област Шумен“ – IV етап - ул. „Бели лом“, участък: от км 0+000 до 
км 0+261, етап IV.1 – пътна настилка; Подобект: „Основен ремонт на част от уличната 
мрежа на с. Изгрев, община Венец, област Шумен“ - VI етап – ул. „Иван Вазов“, участък: от км 
0+000 до км 0+322, етап VI.1 – пътна настилка; Подобект: „Основен ремонт на част от 
уличната мрежа на с. Изгрев, община Венец, област Шумен“ – VII етап - ул. „Пролет“, участък 
- 1: от км 0+000 до км 0+093.41 и участък - 2: от км 0+000 до км 0+136.97, етап VII.1 – пътна 
настилка; Подобект: „Основен ремонт на част от уличната мрежа на с. Осеновец, община 
Венец, област Шумен“ – VIII етап – ул. „Александър Стамболийски“,  участък: участък - 1 от 
км 0+000 до км 0+184 и участък - 2 от км 0+000 до км 0+084, етап VIII.1 – пътна настилка;-
№315 от 19 декември 2018 г. е изпълнен обект: „Текущ ремонт на улици в населени места на 
територията на община Венец” с две обособени позиции с обща дължина 3 100 м:Обособена 
позиция №1 „Текущ ремонт на улици в с. Венец и с. Осеновец, община Венец” с дължина 1 940 
м;Обособена позиция №2 „Текущ ремонт на улици в с. Изгрев и с. Ясенково, община Венец” с 
дължина 1 160 м;- През 2019 г. с бюджетни средства Община Венец изпълни проект: „Текущ 
ремонт на улици в с. Черноглавци, с. Габрица и с. Борци, община Венец” с обща дължина 1 540 м 
с две обособени позиции:Обособена позиция №1 „Текущ ремонт на улици в с. Черноглавци” с 
дължина 1 070 м;Обособена позиция №2 „Текущ ремонт на улици в с. Габрица и с. Борци” с 
дължина 470 м;По проекта са сключени всички договори и през 2020 г. предстои реалното 
стартиране на строително-монтажните работи. С проектното предложение се предвижда 
реконструкция и рехабилитация на 8 улици в четири населени места в община Венец, а 
именно: ул. "Дъбрава", ул. "Дъбрава" - участък 1 (запад) и ул. "Свобода" в с. Борци; ул. "Хан 
Крум" в с. Изгрев; ул. "Стара планина" и ул. "Дунав" в с. Венец; ул. "Явор" и ул. "Изворна" в с. 
Ясенково. Общата дължина на предвидените за реконструкция и рехабилитация улици по 
проекта е 3 546,56 м.;№348 от 18.12.2019 г. обект: „Рехабилитация на улици в населените 
места на територията на община Венец – в с. Борци, с. Боян, с. Габрица, с. Изгрев и с. Капитан 
Петко” 
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С  реалицзацията на наличните проекти, ще бъдат подновени 13,350 км, от пътната 
настилка, сигнализация, маркировка, банкети и др. по общинската пътна мрежа  
териториата на общината. Ще бъдат извършени инвестици от 4 280 432,53лв;- На 20,556 км 
от общинската пътна мрежа се извършват ежегодни възстановителни  работи,като 
кърпежи на асфалтова настилка, почистване на банкети и ограничителни системи, както и 
подновяване на сигнализацията, изграждане на повдигнати пешеходни пътеки за  
ограничаване на скоростта и др.,  извършени инвестици от 13 000,00лв;-  Състоянието на 
5,400 км от общинската пътна мрежа е много лошо. 
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общинската пътна мрежа е в добро експлоатационно състояние. 
Във връзка с намаляване на скоростта вътре в населените места са изградени по проекти 
изкуствени неравности в гр. Каолиново- кв. Боймир и кв. Кус, с. Т. Икономово, с. Лятно, с. 
Долина, съгласувани с органите на КАТ  и ОПУ. Състоянието на пътната настилка е добро. 
Хоризонталната маркировка има нужда от освежаване, с изключение на някои общински 
пътища, които са изцяло обновени. 
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Състоянието на пътната настилка е в сравнително добро състояние.  
През 2019 г. е извършено асфалтиране на ул.“Мадарски конник“, участъка от кръстовище с 
ул.“Симеон Велики“ и ул.“Шести септември“, гр.Каспичан. След смяна на водопровод в 
гр.Плиска е извършено цялостно асфалтиране на ул.“Ал.Стамболийски“. Мостът на ул.“Осми 
март“, гр.Плиска е ремонтиран. В гр.Каспичан след подмяна на водопровод е извършено 
цялостно асфалтиране на ул.“Хан Аспарух“, поставени са всички пътни знаци, съгласно Плана 
за движение на града. Извършено е бетониране на ул.“Цар Симеон“ в с.Каспичан. Пред 
отчетната 2019 г. и изработен проект за постоянна организация на движението за обект: 
„Движение на товарни автомобили и трактори в района на Комплекс „Стара Плиска“, 
гр.Плиска. Проектът е изготвен във връзка с осигуряване на безопасността на движението и 
даване на навременна и пълна информация към водачите за ситуацията на пътя в района на 
обекта. 
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 Задоволително. Реконструкция и  рехабилитация на участък /9,531км./ общински път № 

SHU2101 -  с. Никола Козлево-с. Ружица-с. Хърсово. Реконструкция и рехабилитация на ул. 
„Христо Ботев“ с. Вълнари, ул. „Охрид“ с. Вълнари, ул. „Христо Ботев“ с. Църквица и ул. 
„Дружба“ с. Цани Гинчево. 
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състоянието на пътната настилка, сигнализация и маркировка, банкети е задоволително. 
Инвестиции: Реализиран е проект: "Повишаване качеството на живот и създаването на 
оптимална жизнена среда чрез рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Нови 
пазар, с който е извършен основен ремонт на 11 улици. Извършена е рехабилитация и на улици 
в с. Избул. По сключен дог. за текущ ремонт на улици е извършено обновяване на 
хоризонталната маркировка и вертикална сигнализация по отделни участъци от 
общинската пътна мрежа.  

С
м

яд
о

во
 

В община Смядово състоянието на пътната настилка, банкети, сигнализация и маркировка 
са в задоволително състояние.Въведени в експлоатация обекти през 2019г. са: - 
Рехабилитация и реконструкция на част от улица „СЛАВЯНСКА“ в град Смядово;-
„Рехабилитация и реконструкция на улични настилки  на улици и части /участъци/ от тях на 
територията на гр.Смядово, Подобекти: ул. „Панайот Волов“,  ул. „Хан Аспарух“, ул. 
„Славянска“, ул. „Никола Вапцаров“ 1,  ул. „Никола Вапцаров“ 2, ул. „Цар Калоян“, ул. "Преспа", 
ул. "Начо Гайдов", ул. "Дебър"-  „Рехабилитация и реконструкция на улица „Симеон Велики“ и 
част от ул. „Добри Войников“(от кръстовището с ул. „Жечко Дечев“ до кръстовището с ул. 
„Симеон Велики“) в с. Кълново, община Смядово”. Сигнализацията  на кръстовищата по 
рехабилитираните трасета на уличната мрежа са съгласно инвестиционния проект по част 
Постоянна организация на движението; 
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 Състоянието на общинската пътната настилка е добра , на места е изцяло рехабилитирана, 
а отделни части предстои да бъдат. Пътните банкети се поддържат чисти и окосени с 
техника на общината. 

Ш
ум

ен
  

Общинската пътна мрежа осигурява възможности за достъп до всички населени места в 
рамките на общината. Гъстотата на пътищата с общинско значение е 0,211 км/км2, което 
значително надвишава средните показатели за страната (0,165 км/км2), Североизточния 
район на планиране (0,179 км/км2) и Шуменска област (0,164 км/км2). Състоянието на 
пътните настилки се определя от обема на инвестициите за рехабилитация, модернизация и 
изграждане на пътни отсечки. Ограничените финансови ресурси за ремонт и поддръжка 
водят до бързо влошаване на функционалните характеристики на пътя и рефлектират като 
цяло в качествените параметри на общинската транспортна инфраструктура. На 
територията на град Шумен има 153 км градска улична мрежа, изцяло покрита с трайни 
настилки, от която 90% са асфалтирани и 10% павирани. Уличната мрежа в селата е 142 км. 
Към дата 22.01.2020г състоянието на пътната настилка, хоризонтална и вертикална 
маркировка на територията на община Шумен е добро. 

 

 
2.2.4      Състояние и сигнализация на кръстовища, пешеходни пътеки, спирки на градския 

транспорт, подлези и надлези по общини, извършени инвестиции 
 
               

Велики 
Преслав 

За ремонти и поддръжка на вертикалната и хоризонталната сигнализация за 2019г.  Община 
Велики Преслав е вложила приблизително 24500 лв. Състоянието на хоризонталната 
маркировка и вертикалната сигнализация на населените места на община Велики Преслав 
към момента е задоволително. Дейностите по освежаване/ 2 пъти годишно/ се възлагат на 
фирма-изпълнител и се финансират бюджетно. За 2019г.са усвоени 15000 лв., които са 
крайно недостатъчни за изпълнение на изискванията по Наредбите  №2 и №18. Текущото 
поддържане на Републикански път II-74, преминаващ през Велики Преслав е чрез 
съфинансиране от АПИ. За текущ ремонт и зимно поддържане общината получава 22365 лв.  

Венец В общината състоянието на пешеходните пътеки е добро. Вертикалната и хоризонталната 
сигнализация по пътищата е съгласно постоянна организация на движение. 

Върбица Лошо е състоянието на пътната настилка, сигнализация и маркировка, банкети по 
Републикански път III-7304/.Ежегодно се опреснява маркировката на пешеходните пътеки и 
се вподновява сигнализацията на кръстовищата на територията на общината. 
Извършваните годишни инвестиции са около 2 500лв. Общо извършените звършени 
инвестиции са 6 225306лв сДДС. 

Каолиново Възстановени са липсващи пътни знаци от кръстовища. Пешеходните пътеки са обозначени 
с хоризонтална и вертикална маркировка. 
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Каспичан 

Пешеходните пътеките отговарят на изискванията на Наредба №2 от 17.01.2001 г. за 
сигнализация на пътищата с пътна маркировка, като са поставени надпис „Погледни“.Добро 
е състоянието на пешеходните пътеки. Пешеходните пътеките отговарят на изискванията 
на Наредба №2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, като са 
поставени надпис „Погледни“, за който през отчетна година е закупен шаблон, поставени са 
необходимите пътни знаци Д-17 и А18 и пешеходните пътеки отговарят на размерите. 
 Добро е състоянието на автобусните спирки. След решение на Общинската комисия по 
безопасност на движението по пътищата са монтирани нови автобусни спирки на 
ул.“Ал.Стамболийски“, гр.Каспичан и са поставени необходимите пътни знаци. На 
автобусната спирка, намираща се на ул.“Мадарски конник“, кръстовище с ул.“Димитър 
Благоев“са монтирани колчета ограничаващи паркирането.  

Никола 
Козлево 

Задоволително. 

Нови пазар 

Извършен е анализ на състоянието на хоризонталната пътна маркировка и вертикална 
сигнализация, съгласно Генералния план за организация на движението, одобрен със Заповед 
№1373/19.12.2016г. на Кмета на община Нови пазар. Обновени са 576кв.м. хоризонтална 
маркировка. Закупени са 60бр. пътни знаци, които са монтирани, като е обезпечена 
безопасността на движението. Състоянието на кръстовищата, пешеходните пътеки и 
спирките е задоволително. Инвестиции: обновени са 576 кв. м. хоризонтална маркировка. 
Почистени са 3 122 кв. м. банкети и канавки. 

Смядово В община Смядово състоянието пешеходните пътеки са задоволителни.  Сигнализацията  на 
кръстовищата по рехабилитаните трасета на уличната мрежа са съгласно проект по 
Постоянна организация на движението. 

Хитрино Съществува сигнализация на кръстовищата по общинската пътна мрежа. 

Шумен  
Към дата 22.01.2020г. състоянието на пътната настилка, хоризонтална и вертикална 
маркировка на територията на община Шумен е добро. Вложените преки инвестиции в 
пътната инфраструктура за 2019г. са на стойност от 1 004 093.75 лв. с ДДС. Изградени са 
два нови спиркови заслони и за основно ремонтирани 8 броя съшествуващи.През м. юли и м. 
август 2019г., бяха положени над 1000 кв. м. хоризонтална маркировка и бяха подновени 
пешеходните пътеки, предимно в близост до училища и детски учебни заведения в 
съответствие с всички изисквания  на НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на 
пътищата с пътна маркировка и БДС-16102 „Светофари, пътни знаци и маркировка“, 
включително полагане на надпис „Погледни“ и използване на светлоотразителни перли. През 
същия период бяха подменени или ремонтирани  над 200 бр. пътни знаци от различни групи, а 
над 100 бр. пътни знаци бяха почистени от клони или други предмети, затрудняващи 
видимостта към съответния знак.Въведена е автоматизирана система за управление и 
контрол на трафика в работата на светофарните уредби с цел подобряване на градската 
мобилност. 

 

 

 

 
2.2.5      Дължина и състояние на велоалеите по общини, извършени инвестиции 
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община Велики Преслав няма изградени велоалеи 

община Венец няма изградени велоалеи 

община Върбица няма изградени велоалеи 

община Каолиново няма изградени велоалеи 

община Каспичан няма изградени велоалеи 

община Никола Козлево няма изградени велоалеи 

община Нови пазар няма изградени велоалеи 

община Смядово няма изградени велоалеи 

община Хитрино няма изградени велоалеи 

община Шумен  няма изградени велоалеи 

 
2.2.6      Състояние на прилежащата около учебни заведения и детски градини по общини 

от гледна точка на безопасността на движението (места за пресичане и паркиране; 
предпазни огради; ограничения на скоростта; осветеност; извършени инвестиции)  

 
     

Велики 
Преслав 

Състоянието на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация на населените 
места на община Велики Преслав към момента  е задоволително. Дейностите по 
освежаване/ 2 пъти годишно/ се възлагат на фирма-изпълнител и се финансират бюджетно. 
За 2019г. са усвоени 15000 лв., които са крайно недостатъчни за изпълнение на изискванията 
по Наредбите  №2 и №18. Текущото поддържане  на  Републикански път II-74,преминаващ 
през Велики Преслав е чрез съфинансиране от АПИ. За текущ ремонт и зимно поддържане 
общината получава 22365 лв. 

Венец Направени са инвестиции за изграждане на съоръжения за ограничаване на      скоростта пред 
училищата и детските градини. 

Върбица 

Поддържа се съгласно  изискванията на нормативните уредби. В проекта за организация на 
движението са съблюдавани всички действащи в момента нормативни документ – Наредба 
№2 за сигнализацията на пътищата с пътна маркировка, Наредба №18 за сигнализация на 
пътищата с пътни знаци, Закона за движение по пътищата и Правилника за приложението 
му. 

Каолиново 
Има изградени парапети пред всички училища и ЦДГ. Скоростта е ограничена с пътни знаци, а 
пред ОУ Климент и с изкуствени неравности.Опреснена е маркировката на пешеходни пътеки 
пред училища и ЦДГ 

Каспичан 

Мерките, които бяха изпълнени през 2019 г. за подобряване безопасността на движението 
около учебните заведения и детски градини са:  
• регулиране скоростта на движението от РУ Нови пазар в районите на учебни заведения, 
детски площадки и оживените райони в общината.  
• редовно бе освежавана хоризонталната маркировка - пешеходни пътеки.  
С цел намаляване скоростта на водачите на превозни средства, преминаващи по 
ул.“Димитър Благоев“, гр.Каспичан, в близост до стадион „Локомотив“ и намираща се в 
близост автобусна спирка, е започната процедура и предстои изграждането на изкуствена 
неравност на разстояние от около 20-30 м преди съществуваща пешеходна пътека. На 
посочения участък водачите на превозни средства си позволяват да увеличават и 
превишават допустимата в Закона за движение по пътищата скорост. 

Никола 
Козлево Добро. 
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Нови пазар 
състоянието на прилежащата около учебни заведения и детски градини инфраструктура е 
задоволителна. Инвестиции: обновени са 576 кв. м. хоризонтална маркировка, закупени са 60 
бр. пътни знаци, които са монтирани. 

Смядово В община Смядово състоянието на прилежащата около учебни заведения и детски градини 
от гледна точка на безопасността на движението е задоволително.   

Хитрино   

Шумен  

През м. юли и м. август 2019г., бяха положени над 1000 кв. м. хоризонтална маркировка и бяха 
подновени пешеходните пътеки, предимно в близост до училища и детски учебни заведения в 
съответствие с всички изисквания  на НАРЕДБА № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на 
пътищата с пътна маркировка и БДС-16102 „Светофари, пътни знаци и маркировка“, 
включително полагане на надпис „Погледни“ и използване на светлоотразителни перли. 

 
 
     
2.2.7      Състояние на автогари, ж.п. гари и прилежащата към тях   инфраструктура по 

общини, извършени инвестиции)  

 
        Относно ЖП гари и прилежаща инфраструктура:, на територията в Област Шумен  има 26 

бр. прелези - общински и за общо ползване  4 бр. на жп клонове, като 14 от тях  са с еластична 

гумена прелезна настилка ,,STRAIL”, а останалите 16 бр. с дървена настилка /дюшеме/.  

През изминалата 2019г. са извършени ремонти на прелезите на км. 423+260 по 2-ра жп линия 

намиращ се в с. Хан Крум  и  прелез км.125+403 по 9-та жп. линия  между селата Златна нива и 

Царев брод.  

В момента на територията на област Шумен в експлоатация са следните: 

жп гари: Хан Крум, Шумен, Мътница, Каспичан, Плиска, Хитрино,  Висока Поляна и Смядово; 

жп спирки; Кочово, Дивдядово, Тракия, Мадара Калугерица, Златна Нива, Велино, Каменяк, 

Байково, Дибич, Радко Димитриево, Ивански, Бял бряг и Жълъд. 

Извършени ремонтни дейности за 2019 г. и предвидени такива за 2020 г. 

1. гара Шумен: В момента се изготвя инвестиционен проект по всички части ,обхващащ 

рехабилитация на приемното здание, пероните, пред гаровия площад и ландшафна архитектура. 

Очаквано започване на строителството-през 2020 и 2021 г.  

2. гара Хан Крум: Предстои изготвяне на конструктивна становище, геологично изследване и 

укрепване основите на сградата 

3. гара Каспичан: Извършено е вътрешно преустройство, с обособяване ва вътрешен 

обществен санитарен възел, вкл. и за ЛНП. Подменена е тротоарната настилка от задната страна на 

сградата, оформени са рампи за достъп на ЛНП до всички помещения, направена е топла чакалня.   

4. гара Хитрино: Направен е основен ремонт на покрива и на всички вътрешни помещения.   

ЖП СПИРКИ 

5.Спирка Кочово: Предвижда се направа на метален навес на пътниците, обезопасяване на 

съществуващата сграда, направа рампи и тактилни настилки за хората с увреждания, частичен 

ремонт на перона и изграждане на соларно осветление 

6.Спирка Дивдядово: Предвижда се направа на метален навес на пътниците, обезопасяване на 

съществуващата сграда, направа рампи и тактилни настилки за хората с увреждания, изграждане на 

соларно осветление 

7.Спирка Калугерица: Предвижда се направа на метален навес на пътниците, обезопасяване на 

съществуващата сграда, направа рампи и тактилни настилки за хората с увреждания, частичен 

ремонт на перона и изграждане на соларно осветление. 

 

Лицензираните автогари в област Шумен са 5 броя. Те са разположени в гр. Шумен, гр. Велики 

Преслав, гр. Нови пазар, гр. Върбица и гр. Смядово. Автогара Шумен е първа категория, а всички 

останали са трета категория. Те се стопанисват от „Шумен – пътнически автотранспорт” ООД. 
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Дружеството ежегодно инвестира собствени средства, за да поддържа сградите и прилежащата 

инфраструктура, съгласно изискванията на нормативната уредба. Това от своя страна гарантира 

качествено обслужване, както на пътниците, така и на превозвачите. Осигурени са всички условия за 

обслужване на трудноподвижни лица и майки с деца. 

Общ. Хитрино: в село Хитрино няма автогара в следствие на ж.п. инцидента на 10.12.2016г.        

Общ. Венец: дава оценка“ задоволително“ на този показател.   

Общ. Никола Козлево: Няма автогари и ж.п. гари на територията на общината.          

 

2.3 Състояние на автомобилния парк  
 

 

2.3.1      Състояние на обществения транспорт по общини (наличие, средна възраст, 
географско покритие, свързаност,  извършени инвестиции)  

* Налични автобуси, извършващи обществен превоз на пътници на територията на гр. Шумен, 

Община Нови пазар, Община Велики Преслав, Община Смядово и Община Върбица, собственост на 

„Шумен – пътнически автотранспорт” ООД – Общо 96 бр., включени в Лиценз на Общността № 0034;  

*Средна възраст на автобусите, собственост на „Шумен – пътнически автотранспорт” ООД – 10 

години; 

*Дружеството изпълнява автобусни линии с налични автобуси съответно както следва: 

Вътрешноградски транспорт гр. Шумен – 37 бр., Автогара Шумен – 41 бр., Автогара Нови пазар – 8 

бр., Автогара Велики Преслав – 4 бр., Автогара Смядово – 4 бр., Автогара Върбица – 2 бр.; 

*Дружеството периодично извършва инвестиции с цел стриктно спазване и изпълнение на 

планово техническо обслужване на автобусите, операциите по технологичната карта на 

производителя на превозните средства, както и изпълнение на собствена програма за обновяване на 

автобусният парк. 

Общ. Шумен: Масовият градски обществен транспорт на територията на гр. Шумен се 

извършва от фирма „Шумен - пътнически автотранспорт” ООД, която е изцяло частна собственост. 

Транспортът се осъществява от около 40 бр. автобуси, предимно марка „Отойол”, закупени 2007г., 

стандарт „Евро 3”, пътниковместимост – 40 бр. пътници.Автобуси АКИЯ- 5 бр. стандарт „Евро 5“ и 

автобуси марка Мерцедес 2 бр. стандарт „Евро 6“. 

Общ. Хитрино: Обществения транспорт не може да задоволи нуждите на населението в 

общината. 

Общ. Венец: Обществения транспорт се изпълнява съгласно договори за услуга. 

Общ. Смядово: Липсва обществен транспорт на територията на общината 

о 

О 
: 

2.3.2      Състояние на автобуси, извършващи транспорт в системата на училищното и 
предучилищното образование по общини (брой, средна възраст и техническо 
състояние, извършени проверки)  

  

Велики 
Преслав 

Три на брой са автобусите, извършващи превоз на ученици със средна възраст около 12 
години. 

Венец 

На територията на общината се използват 3 бр. 33 местни автобуса за специализиран 
превоз на деца, общинска собственост, техническо състояние – отлично. Ежегодно се 
изпълнява общ технически преглед на автобусите. 

Върбица 

Лошо общо състояние на автобусите извършващи транспорт в системата на училищното и 
предучилищното образование, които са 5 на брой със средна възраст 13г. Поддържат се в 
добро техническо състояние.  

Каолиново 1 автобус на 15 години и 6 автобуса на 12 години – ще се извършва поетапна подмяна. 
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Каспичан 
На територията на община Каспичан се ползва един брой автобус за специализиран превоз 
на деца, общинска собственост.  

Никола 
Козлево 

В изправност / 5 броя автобуси /.  Средна възраст – 7.6. 

Нови пазар 

Автомобилния парк, собственост на община Нови пазар се поддържа в изправност , като 
всички автомобили са преминали технически прегледи. Община нови пазар има сключен 
договор с външен изпълнител, който осъществява транспорт в системата на училищното и 
предучилищното образование. Автобусите са в изправност и са преминали годишен 
технически преглед съгласно наредба № Н-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за 
проверка техническата изправност на пътните превозни средства.  

Смядово 

На територията на община Смядово се ползва един брой 16 местен автобус за 
специализиран превоз на деца, общинска собственост  на възраст 2год., техническо 
състояние – отлично. Ежегодно в началото на всяка учебна година се извършва общ 
технически преглед на автобуса. Един 55 местен със сключен договор с „Пътнически 
автотранспорт“ ООД – гр. Шумен.  

Хитрино дали са оценка „добро“ относно този показател 

Шумен  

Училищният транспорт се осъществява от 12 бр. специализирани автобуса със средна 
възраст 10г. За безопасното извършване на превозите на деца и ученици  тези превозни 
средства са подложени на ежедневен пред пътен контрол. 

 
  

  Междуинституционално взаимодействие 
 

 
2.4.1      Роля на заинтересованите страни   

Областен отдел „Автомобилна администрация“гр.Шумен, като част от държавна структура с 

контролни фукции извършва контрол над товарни автомобили, извършващи обществен превоз на 

товари, контрол над товарни автомобили, извършващи превози за собствена сметка, контрол над 

товарни автомобили, извършващи превози на опасни товари, контрол над автомобили извършващи 

обществен превоз на пътници, контрол над таксиметрови превоз на пътници, контрол на пунктове за 

периодична проверка на техническото състояние на ППС, контрол на учебните центрове, 

осъществяващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособностза управление на МПС, 

контрол над нелигитимни и нерагламентирани превози на пътници и товарина територията на 

областта. Организиране на съвместни проверки със служители на РУ на МВР, ОПУ, Дирекция 

„Инспекция по труда“ и териториални данъчни структури. 

За периода 01.01.2019г до 30.12.2019г. са съставени 363бр. АУАН, издадени са 362бр. 

Наказателни постановления, с с обща сума на наложените глоби са 213580,00лв. 

Обърнато е особенно внимание през 2019г. на техническото състояние, оборудването както и 

валидността на документите на водачите и автобусите 

През м.Април и м.Септември служители на Областен отдел „Автомобилна 

администрация“гр.Шумен са извършени проверки на автобуси, превозващи деца и/или ученици. 

Съвместно с служители на сектор ПП към ОД на МВР Шумен през м. Септември са извършвани 

крайпътни проверки на автобуси, извършващи превоз за собствена сметка на деца и/или ученици и 

специализиран превоз деца и/или ученици.   

Извън рамките на националните кампании в ОД МВР Шумен на регионално ниво се провеждат 

специализирани полицейски операции съобразно конкретната оперативна обстановка, с насоченост 

както следва: 

Засилен контрол в малките населени места за установяване на водачи на МПС които са под 

въздействие на алкохол или други упойващи вещества, установяване на неправоспособни водачи или 

такива, които управляват моторни превозни средства без регистрация или неотговарящи на 
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законовите изисквания. Оказва се превантивно положително въздействие върху обществото. 

Провеждат се ежемесечно специализирани полицейски операции с насоченост към уязвимите 

участници в пътното движение: пешеходци и велосипедисти. Следи се за извършване на нарушения 

както от водачи на МПС които отнемат предимство на пешеходци, така и за пешеходци които с 

поведението си създават опасности за пътното движение.  

Ежедневно се извършва контрол с наличните технически средства и системи за установяване 

нанарушения, свързани с превишение на скоростните режими за движение на МПС. Работата с тях се 

планира съобразно конкретната пътно - транспортна обстановка, на места с рискови участъци или 

такива с концентрация на ПТП. Контролът е в населените и извън населените места. 

Във връзка е предстоящи празнични дни и ваканции, МОН, чрез РУО, предоставя указания на 

образователните институции в област Шумен, с цел предприемане на превантивни мерки за 

ограничаване на пътните инциденти с деца и ученици, които включват извънредни инструктажи или 

беседи по безопасност на движението по пътищата. 

 

 

 
2.4.2      Изпълнени съвместни инициативи в областта на БДП (общини, областна 

администрация, ОД МВР, ОПУ, Областен отдел на ИААА, РУО, ЦСМП, БЧК и др.)  
 

В ОД МВР Шумен е създадена необходимата организация и е отчетена положителна работа 

във връзка със следните национални кампании и акции на МВР, свързани с пътната безопасност и 

намаляване на пътно - транспортния травматизъм: 

- Акция "Ваканция. Да пазим живота на децата на пътя", в която са включени всички структурни 

звена на ОД МВР Шумен. Във връзка с това е създадена организация за провеждане на СПО с 

насоченост към отделните участници в  пътното движение. Акцентирано е върху контрол над 

водачи на МПС неосигуряващи предимство на пешеходци, както и пешеходци пресичащи на 

неопределените за това места. 

- Акция "Децата тръгват на училище - да ги пазим на пътя" - създадена е необходимата 

организация за провеждане на територията на всички структурни звена на ОД МВР Шумен. 

Акцентирано е над поведението на водачи, отнемащи предимство на пешеходци. Създадена е 

организация за посещение в учебните заведения за провеждане на беседи с деца от всички 

възрастови групи по безопасност на движението. 

- Акция "Зима" - създадена е необходимата организация и проведена традиционната за страната 

акция съгласно разпоредените изисквания и етапи за провеждане, обхваната е територията на 

цялата ОД МВР Шумен. 

- През годината са организирани и проведени съгласно график на ГДНП СПО по линия на 

ТИСПОЛ, относно спазване на скоростни режими; алкохол, наркотици и неправоспособност; 

контрол над товарни автомобили и автобуси; контрол над пешеходци и отнемане предимство 

на пешеходци. 

През последните години шуменската полиция реализира редица инициативи – „Шофирайте 

разумно! Животът е с предимство“, „Да пазим нашите деца“. През септември 2019 година ОДМВР- 

Шумен стартира инициатива по пътна безопасност „Видими на пътя“. Всички първокласници в 

областния град получиха светлоотразителни аксесоари – жилетки с надпис „Видими на пътя“. Целта 

на инициативата бе да заостри вниманието на водачите в региона и да бъдат по-бдителни и 

внимателни, когато видят деца до и край пътното платно. Поставени на раниците или дрехите 

светлоотразителните жилетки увеличат разстоянието, от което децата могат да бъдат забелязани на 

тъмно и на недобре осветени места. Полицейски служители от областната дирекция изнесоха кратки 

беседи по пътна безопасност в училищата в града, по време на които всички първокласници 

получиха своя подарък. Кампанията се реализира с любезното съдействие на фирма „Алкомет“ АД 
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Шумен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 ГОДИШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА ЗА 2019 Г. 

Мярка Пери
од на 
изпъ
лнен
ие  

Финан
сов 
ресур
с  

Източник 
на 
финансира
не  

Ефект   Индикатор 
за 
изпълнени
е  

Отговорн
а 
институц
ия  

Статус 
на 
изпълне
ние на 
мярката   

Озеленяван
е и 
ландшафтно 
оформяне 

по РПМ на 
територията 
на област 
Шумен 
 

 30153
,28лв. 

Републиканс
ки бюджет 

 Изпълнени 
 дейности 

Областно 
пътно 
управление 
- Шумен 

изпълнен 

Земни 
работи 

(подравня
ване на 
банкети, 
попълване 
на банкети 
с материал 
на 
възложите
л или 
изпълните
л, направа 
на насип от 
скален 
материал, 

почистване
,оформяне 
и ремонт 
на окопи, 
полагане/
демонтаж  
на 

елементи 
за обл. 
окоп , 
ръчни и 
машинни 
изкопи , 

 15491
22,95

лв. 

Републиканс
ки бюджет 

Подобрено 
състоянието 

и 
безопасност
та на пътна 
мрежа  

Километри 
пътна мрежа 

с почистени 
и 
профилиран
и банкети и 
канавки 

Областно 
пътно 

управление 
- Шумен 

изпълнен 
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почистване 
водостоци) 
 

Асфалтови 
дейности 

(ръчно и 
машинно 
изкърпване 
на 
асфалтовата 
настилка, 
машинно 

полагане, 
студено 
фрезоване 
на 
изкуствени 
неравности, 
изкърпване 

със студена 
смес  и 
печмастик,р
азваляне на 
същ.настилк
и , 
обработкиа 

пуснатини, 
полимерни 
добавки към 
асф. смеси) 
 

 453057
2,54лв. 

Републиканс
ки бюджет 

 Изпълнени 
 дейности 

Областно 
пътно 

управление 
- Шумен 

изпълнен 

Хоризонталн

а 
маркировка 
 

 827803

,25лв. 

Републиканс

ки бюджет 

 Изпълнени 

 дейности 

Областно 

пътно 
управление 
- Шумен 

изпълнен 

Вертикална 
сигнализаци
я 
 

 264008
,3лв 

Републиканс
ки бюджет 

 Изпълнени 
 дейности 

Областно 
пътно 
управление 
- Шумен 

изпълнен 

Ограничител
ни системи 
 

 802157
,3лв. 

Републиканс
ки бюджет 

 Изпълнени 
 дейности 

Областно 
пътно 
управление 
- Шумен 

изпълнен 

Допълнител
ни дейности  
(почистване 

на регули от 
кал, 
облициван 
окоп до 
50%, 
свлачища и 
срутища, 

съдове за 
смет, 
укрепване с 
габиони, 
охрана,рабо
тна ръка и 

 361657
,19лв. 

Републиканс
ки бюджет 

 Изпълнени 
 дейности 

Областно 
пътно 
управление 

- Шумен 

изпълнен 
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механицзац
ия, ремонт 
оградна 
мрежа, 
дъждоприем

ни шахти,) 
 

Почистване 
на 
банкетите и 
земните 
канавки от 

ниска и 
храстовидна 
растителнос
т, 
почистване 
и 
профилиран

е на 
необлицова
ните земни 
канавки 
 

посто
янен 

Съглас
но 
утвърд
ен 
общин

ски 
бъджет
/кмет 

Общински 
бюджети 

Осигурява 
необходими
ят просвет 
на пътното 
платно 

Изпълнени 
 дейности 

Общини на 
територията 
на област 
Шумен 

Изпълнен  

Опресняван
е на 
вертикална 
и 
хоризонталн
а 
маркировка 

посто
янен 

Съглас
но 
утвърд
ен 
общин
ски 
бъджет
/кмет 

Бюджетни 
средства , 
съфинансир
ане от АПИ 

 Брой на 
възстановен
ите 
предупредит
елни пътни 
знаци 
 

Общини на 
територията 
на област 
Шумен 

изпълнен 

Обезопасява
не на 
пешеходни 
пътеки 

посто
янен 

Съглас
но 
утвърд
ен 
общин
ски 
бъджет
/кмет 

Общински 
бюджети 

Осигурена 
безопасност
та на 
ползване на 
пешеходнит
е пътеки, 
отворени за 
обществено 
ползване и 
по улиците 
в 
населените 
места на 
област 

Шумен 

Брой на 
обезопасени
те 
пешеходни 
пътеки в 
населените 
места на 
област 
Шумен 

Общини на 
територията 
на област 
Шумен 

изпълнен 

Организира
не и 
провеждане 
на беседи с 
децата и 
учениците 

от детските 
градини и 
училищата в 
областта с 
участието 
на 

кампа
ниен 

н/п Бюджета на 
общините, 
РУО-Шумен, 
МБАЛ-
Шумен 
Съфинансир

ане от 
неправителс
твени 
организации 

Повишаване 
на 
информиран
остта и 
знанията на 
децата и  

учениците 
за 
правилата 
на 
безопасност 
на 

реализиран
и 
инициативи 
– 
„Шофирайте 
разумно! 

Животът е с 
предимство“
, „Да пазим 
нашите 
деца“. 

Кметовете 
на общини, 
началник 
РУО-Шумен, 
управител 
на МБАЛ-

Шумен, 
началник 
сектор ПП 
при ОД 
МВР-Шумен, 
директори 

изпълнен 
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представите
ли на сектор 
ПП при 
ОДМВР – 
Шумен, 

специалисти 
от МБАЛ 
Шумен, 
психолози 

движението на училища 
и детски 
градини 

Изготвяне 
на план за 
реакция и 

оказване на 
спешна 
медицинска 
помощ при 
възникване 
на ПТП 
съвместно с 

МБАЛ – 
Шумен АД, 
БЧК-Шумен 
и здравните 
пунктове на 
ЦСМП в по-
малките 

населени 
места на 
областта 

26.09
.2019
г. 

н/п Бюджета на 
МБАЛ-
Шумен АД, 

БЧК-Шумен 
и ЦСМП-
Шумен 

Намаляване 
на пътния 
травматизъм 

и броя на 
загиналите 
и ранените 
при ПТП в 
резултат на 
съкращаван
е на 

времето за 
реакция и 
оказване на 
спешна 
медицинска 
помощ на 
пострадалит

е при ПТП 

Изготвен  
план 

Всички 
участници в 
пътното 

движение 

изпълнен 

Почистване 
и изрязване 
на храсти, 

дървета и  
др., които 
са в 
габарита на 
пътя 

посто
янен 

 Бюджетни  
средства 

Осигуряване
обходимави
димост на 

пътното 
платно 

Изпълнени 
 дейности 

Община 
Велики 
Преслав 

 

Опресняван
е на 

хоризонталн
а 
маркировка 
и 
поддържане 
на 
вертикалнат

а 
сигнализаци
я 

март- 
септе

мври 

 Бюджетни 
средства , 

съфинансир
ане от АПИ 

 Изпълнени 
 дейности 

Община 
Велики 

Преслав 

 

Обезопасява
не на 
пешеходни 
пътеки  

посто
янен 

  предотвратя
ване на  на 
инциденти , 
особено 

около 
учебни 
заведения 

Обезопасен
и 
пешеходни 
пътеки 

общини  

 

Обща оценка на изпълнението: ДОБРО 
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РАЗДЕЛ 4 ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДАБДП 

Да се завиши работата с децата, които предстои да отговарят на изискванията да станат 

водачи на МПС. 

Да се провеждат теоретични и практични занятия с най-малките деца и запознаването 

им с правилата за движение по пътищата като пътници, като пешеходци  и като 

велосипедисти. 

Да се извършват съвместни проверки с Автомобилна администрация, АПИ и служителите 

от ТОЛ системата за контрол на товарните автомобили. 

 

 

 

 

Изготвил: инж. Стоянка Михайлова – Младши експерт в Дирекция АКРРДС на Областна 

администрация – Шумен 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал: инж. Петко Шаренков - Заместник областен управител – Шумен/ 

Председател на ОКБДП Шумен 

 

 


