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УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 

Териториална съюзна организация /ТСО/ на слепите гр. Шумен 

е част от структурата на Съюз на слепите в България. Към месец 

Януари 2017г. в организацията членуват 210 човека с нулево или 

частично изгубено зрение /над 71% намалена работоспособност/. 



ТСО на слепите се помещава на адрес: гр. Шумен, ул. „Цар 

Освободител“ № 104. В същата сграда се намират: Регионална 

съюзна организация на слепите – гр. Шумен  СКХЗУ „Светлина“ 

Шумен, както и Център за социална рехабилитация и интеграция на 

лица със зрителни увреждания. 

Всекидневно сградата се посещава от съюзни членове, които 

получават различни социални услуги, консултации, съдействие пред 

институции и др. Освен това ТСО на слепите е място за 

осъществяване на социални контакти. 

Един всекидневен и същевременно много сериозен проблем, с 

който постоянно се сблъскват хората със зрителни увреждания, е 

проблемът за достъпността на окръжаващата ги градска среда. 

Желанието на незрящите хора за повече движение и за повече 

социални контакти твърде често се възпрепятства от големия брой 

труднопреодолими и съвсем не безопасни препятствия, които те 

срещат при своите опити за самостоятелно придвижване в града, в 

който живеят. Между незрящите, които редовно посещават сградата, 

периодично се възражда дискусията за това на какви условия трябва 

да отговарят светофарите, за да бъдат наистина полезни за онези от 

тях, които имат волята и решимостта да се придвижват 

самостоятелно по улиците на Шумен. 

Озвучените светофари са от изключителна важност за човека 

със сериозни зрителни затруднения, а липсата на звуковата 

сигнализация на светофарите по кръстовищата създава сериозно 

объркване за пресичащите незрящи хора. На много от възловите 

кръстовища в гр. Шумен озвучаването на светофарните уредби 

просто е изключено и лесно би могло да се възстанови, а там където  

липсва или е повредена озвучителната уредба би следвало да се 

приложи Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане 

на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за 

населението, включително за хората с увреждания (01.07.2009 г.) на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в 

частност чл.11, като би улеснило достъпността, както за хората с 

нарушено зрение, така и за всички граждани на града. 



С оглед на гореизложеното, предлагам на Общински съвет 

Шумен да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

• В срок до 30.04.2017г. Кметът на общината да възложи на 

съответните специалисти от Общинска администрация да 

изготвят технически и финансов анализи, относно 

възможността за възстановяване или изграждането 

озвучаване на светофарните уредби по начин 

съответстващ и  непротиворечащ на Наредба №1 „За 

Поддържане и опазване на обществения ред на 

територията на Община Шумен“, в частност Чл.3 

Относно нивото и силата на шума, за светофарни 

уредби, при които е повредена или липсва озвучителна 

уредба. 

• В срок до 30.04.2017г. да се възстанови озвучаването на 

светофарните уредби по начин съответстващ и  

непротиворечащ на Наредба №1 „За Поддържане и 

опазване на обществения ред на територията на Община 

Шумен“, в частност Чл.3 Относно нивото и силата на 

шума – за светофарни уредби, при които звуковата 

сигнализация е изключена. 


