
 
До Кмет гр. Шумен 

чрез Председателя на Общински съвет 

 

ПИТАНЕ 
 

от Добрин Чайлев, общински съветник 
 

 

ОТНОСНО: Мерки за безопасност 

 

Уважаеми г-н кмет, 

 През март-април 2016г предложих на общинските съветници да излезем с РЕШЕНИЕ: 
 ОбС да възложи на кмета на община Шумен да създаде временен екип от експерти: 
юристи, финансисти и служители на полицията, които да подготвят създадаване и 
узаконяване на звена като общинска полиция и доброволни отряди на територията на 
община Шумен, както и да намерят удачна финансова формула за успешно изпълнение на 
функционалните им задължения! 
 Това не се случи. 
 Проблемите в Шумен са от различно естество! Може би най-важния е грижата за хората и 
опазване на тяхното здраве! До голяма степен тази грижа зависи от самите тях. Един такъв 
проблем е пресичането на пътни артерии на червен светофар от самите пешеходци. Те 
нарушават Закона за Движение по Пътищата (ЗДП) и попадат под неговите „удари“, и би 
следвало да получат съответната санкция. Но това въобще не е така. Този проблем го 
наблюдавам от години и отправянето на забележка към нарушителите от съвестни граждани е 
единственото което те могат да предприемат. И не само, че не се забелязва намаляване на тези 
нарушения, но и самите те стават все по-чести и по-нагли, групово и масово. Предоставям ви 
снимки на стотина пешеходци заснети само в рамките на час-два. Те нарушават ЗДП и излагат 
на риск както себе си, така и водачите на МПС. Камерите и системата за сигурност която преди 
месеци гласувахме да се изгражда на територията на общината само ще регистрира 
нарушенията. Ние няма да знаем техните имена и адреси на които да предоставим съответната 
санкция. По мое мнение личния пример, часовете в училище и приказките в семейството не 
дават нужния резултат. То е видно. Убеден съм, че могат да се намерят механизми и способи за 
налагане на глоби, защото това е най-подходящата форма за прекратяване на този вид 
нарушения! Не би следвало да се примиряваме и да подминаваме с мотиви като „Това не е от 
моята компетенция или правомощия“ ! 
 
 Моето питане към вас е следното за което желая да получа писмен отговор: 
 Какви активни мероприятия ще предприемете вие и администрацията, за да се ограничи и 
санкционира този вид нарушения? 
 
 
 Приложение: Слайд шоу със снимки които ще предоствя на сесията на 29.06. 
 
 
02. 06. 2017                                                                          С Уважение: ........................ 


