
     ДО Г-Н ЛЮБОМИР ХРИСТОВ, 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 
ЧРЕЗ Г-Н БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 

 

 

ПИТАНЕ 

 

ОТ ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ГРУПАТА НА БСП 

ОТНОСНО: ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 

 

Уважаеми г-н Христов, 

На основание чл. 119 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация град Шумен, във връзка със сигнал, подаден до мен в качеството ми на 
общински съветник, бих желал да отговорите на следното питане: 

Днес, 15.01.2018г. около 9:30 часа сутринта шофирах по ул. „Добри Войников“ в 
участъка пред Радио Шумен. Пред мен се движеше високоприходим автомобил на 
охранителна фирма. Видях, че същия се опитва, но не може да спре, вледствие на което 
предприе спасителна маневра и зави към тротоара и благодарение на бордюра успя да 
спре. Аз се движех с около 5 км/ч. и задействах незабавно спирачната уредба на 
автомобила ми, колелата на на същия блокираха, но той не спря, а стана неуправляем – 
като шейна. В крайна сметка моя автомобил се спря в джипа пред мен. Когато слязохме 
от колите и двамата водачи се зачудихме защо никой не е обработил улицата – все пак 
по тази улица минават и автомобилите на пожарната. Нямаше и следва от обработване 
против заледяване, нито пък беше минавала снегопочистваща техника. Под ниската 
снежна покривка на улицата имаше изключително хлъзгав лед. Малко след това, тъй 
като нагоре по улицата имаше спрял друг автомобил, дойде и служител на РДПБЗН, 
помолен от водача на този автомобил да го издърпат с пожарна. Служителя на РДПБЗН 
каза, че не може да му помогне, тъй като и автомобилите на пожарната не могат да се 
движат по тази улица, защото е заледена. Попитах го дали са се обадили в общината, за 
да сигнализират и да потърсят Вашето съдействие, на което той ми отговори, че са го 
направили. Попитах го какъв е резултата, какво са им казали – а той мълчаливо ми 
посочи ледената улица и вдигна рамене. 

Считам, че не е нормално, при сигнали от страна на метеорологичните служби 
през цялата изминала седмица, че предстоят снеговажели в цялата страна, че днес, 
15.01.2018г. ще е ден с минусови температури през цялото денонощие, да не са взети 



каквито и да било мерки. От публикациите в местните медии виждам, че ситуацията в 
останалата част на града не е по-различна. Оплакаха ми се граждани и от други части 
на града, че на много места улиците на чистени изобщо, а под тънката снежна покривка 
е силно заледено. 

Моето питане към Вас е каква е причината ул. „Добри Войников“ в участъка й 
от Пожарната до ул. „Съединение“ в гр. Шумен да не бъде почистена и обработена 
против замръзване на 15.01.2018г., коя е фирмата, която отговоря за почистването на 
улицата, както и какви действия ще предприемете по ангажиране на отговорността на 
фирмата, която отговоря за почистването на улицата?  

Прилагам: Снимки  

Моля на основание чл. 122 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация град Шумен да ми предоставите писмен отговор. 

     
        

   С Уважение: ............................... 
Веселин Пенчев 


