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    П  И  Т  А  Н  Е 

 

    ОТ ДАНИЕЛА РУСЕВА – общински съветник, 

    избрана с листата на Реформаторския блок 

 относно достъпа на майки с колички и на 

инвалиди до подлеза на ж.п. гарата 

 

     Уважаеми господин Кмете, 

 

   Получих сигнал от майки на малки деца, които ме информираха, че 

живеят в Тракийския квартал и най-прекият достъп до градската градина 

или до   бул. „Славянски” за да разходят децата си е през подлеза на ж.п. 

гарата. Стъпалата на подлеза обаче не са пригодени за детски колички, 

което ги затруднява значително. Подходите за колички, независимо дали 

детски или инвалидни са много тесни и фактически по тях те не могат да 

преминават.  Конструкцията на детските колички вече е в по-друг вид – 

отпред има по-малка широчина  между колелата, а задните колела са с по-

голяма широчина между тях. Инвалидна количка през тези подходи 

въобще не може да премине.  Понякога майките се опитват да спуснат по 

бордюрите само двете – по-тесни колела на количката, но при това тясно 

място, оставено между двата бордюра е много трудно движението на 

самите майки. Това създава  риск от препъване или изпускане на детската 



количка. На изпратените ми снимки, които прикрепям към това питане, 

майката е снимала точно и начина по който е разположен крака в този 

улей и неудобството за стъпване. 

    Отделен е и въпросът, че много често влаковете спират на втори 

коловоз. Използването на подлеза  с оглед на безопасността на хората е 

задължително. Нито инвалиди, нито майки с малки деца могат да 

преминат  през тези тесни бордюри, предназначени за колички. 

   Ж.п. гарата е основно обществено място в града. Осигуряването на 

нормален достъп на хората, слизащи  от влаковете, както и преминаващи 

от Тракийския квартал към централната част на града е задължение на 

администрацията и е съблюдаване на техните основни човешки права – 

правото на достъпна среда и свободно, безпрепятствено . 

 

    С оглед на гореизложеното, отправям следното питане към Вас? 

1. Ще се ангажира ли кметът на общината с корекция на 

съществуващите или изработване на изцяло нови подстъпи, 

осигуряващи спокойно преминаване на майки с детски колички и на 

хора с инвалидни колички през подлеза на ж.п. гара Шумен. В какви 

срокове ще стане това? 

2. В случай, че подлезът на ж.п.гарата не е общинска собственост, а е 

собственост на някоя от държавните структури, осигуряващи 

железопътния транспорт , ще сигнализира ли кметът тези институции 

и ще настоява ли пред тях те да бъдат решени? 

                Прилагам: 

                Шест броя снимки 
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