
 

До 

г-н Любомир Христов  

Кмет на Община Шумен 

 

Чрез 

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев  

Председател на Общински съвет Шумен  

 

П И Т А Н Е  

на основание чл.33 (1), т.4 и (2) от ЗМСМА  

 

от Добромир Драев - общински съветник при Общински съвет Шумен  

 

Уважаеми г-н Христов, 

В предходна сесия внесох докладна записка по проблемите с пешеходните пътеки в община 

Шумен. Видимо проблемът с пешеходните пътеки не е само местен и не само в община Шумен има 

подобен казус. Главният прокурор на Република България разпореди да бъде направена “ревизия” 

на всички пешеходни пътеки в страната и те да бъдат приведени съгласно изискванията на 

нормативните документи - закони, правилници и наредби. Неподдържането на пешеходните 

пътеки е опасно за хората, а в много от случаите те се превръщат в “капан” за пешеходците, защото, 

от една страна, са отредени за преминаване и “подвеждат” преминаващите, че могат да минат 

безопасно, а, от друга, не са означени, маркирани и осветени. В предходната сесия стана ясно, че 

Вие поемате ангажимент по възстановяване, осветяване и маркиране на пешеходните пътеки в 

общината.  

Видимо от трафика на автомобили и пешеходци, в общината има нужда от допълнителни 

решения за намаляване на риска при преминаване на пътното платно и недопускане на ПТП с 

участие на пешеходец. При направено прочуване на по-голямата част на пешеходните подлези на 

територията на града стана ясно, че почти 90 % от тях са неизползваеми поради липса на 

осветление, липса на охранителни камери, невъзможност за влизане с детски колички, отворени 

шахти и други. В тази връзка задавам към Вас следните въпроси: 

1. Общинска администрация направила ли е обследване на пешеходните подлези и колко 

средства биха били нужни за възстановяване на подлезите, за да могат те да бъдат 

използвани по предназначение? 

2. Предвижда ли се на местата с подлези поставяне на предпазни огради за недопускането на 

преминаване на пешеходци? 

3. Предвижда ли се пешеходните подлези да се предоставят за извършване на търговска 

дейност? 

 

С уважение 

Добромир Драев 


