
     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: РЕМОНТ НА УЛИЦА В КВ. „ТРАКИЯ“ 

 

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: 

Група граждани ме информираха за това, че на 30.11.2017г. с входирали до Вас в 

качеството Ви на Кмет на община Шумен жалба с приложени …... броя подписи с 

регистрационен индекс ЖГ-00-193, в която са описали два проблема. Първият от тях е 

свързан с искане за ремонтирани чрез запълването им в по-къс срок от време и 

цялостно ремонтиране на улицата при възможност. Става въпрос за улица между 

блокове № 19 и № 21 на ул. „Дедеагач“ в кв. Тракия, която е осеяна с дълбоки дупки, 

които силно затрудняват достъпа на колите към паркинга пред блока. До ден днешен 

тези граждани не са получили отговор от Вас, а косвения такъв откриват в 

представения списък на улици за ремонт през 2018г. от община Шумен, в който тяхната 

не се намира. В случая се касае за отсечка с дължина между 10 и 15 метра, която е 

широка не повече от 3 метра. Това означава, че стойността на ремонта ще бъде 

незначителна спрямо заделената от бюджета сума за ремонти на улици в размер на 

1 200 000лв.  

Също така гражданите са поискали и демонтаж на две гърбици, разположени на 

ул. „Деде агач“ до блок № 21, които има за цел да ограничат скоростта на движение, 

като считат, че няма необходимост от разполагането им, тъй като в близост няма детска 

площадка, болница, училище или друг обект, изискващ поставянето на това 

съоръжение. До момента тези съоръжения стоят, а отговор от Вас няма. 



Ето защо питам в какъв срок се ангажирате да изпълните първото от исканията 

на гражданите, живущи в кв. Тракия на ул. „Деде агач“ № 19 и № 21, а именно да се 

запълнят дупките по улицата между двата блока? 

Също така моля да отговорите и ще бъдат ли демонтирани двете съоръжения за 

намаляване на скоростта по ул. „Деде агач“ до блок № 21? Ако да моля да посочите 

срокове за това, ако не моля да се аргументирате какво налага тези съоръжения да 

бъдат разположени там. 

Прилагам:  

1. Снимки на улицата 

2. Копие от жалба вх. № ЖГ-00-193 от 30.11.2017г.  

 

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 


