
     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: Изпълнение на решение за ремонтни дейности по селата с бюджет 

120 000лв. 

 

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: 

 

С решение № 646 по протокол № 28 от 25.01.2018г. на Общински съвет – Шумен 

беше приет бюджета на община Шумен за 2018-та година. С т. 32 от решението беше 

гласуван разход в размер на 120 000лв. за извършване на текущи ремонти по малките 

населени места на територията на община Шумен. Съгласно решението следваше в 

срок от 15.03.2018г. кметовете на населените места да проведат обществено обсъждане, 

на което да се вземе решение кои благоустройствени мероприятия да се извършат с 

бюджета на всяко населено място. В срок от 31.03.2018г. следваше Вие като кмет на 

общината да изготвите списъци с обектите по кметства и да ги представите на 

общинския съвет. Този срок е изтекъл преди 3 месеца, а информация в Общински съвет 

– Шумен все още не е внесена. 

 

Освен това от публикация в сайта на община Шумен и в медиите през м. март т. 

стана ясно, че се предвиждат над 2,5 млн.лв. за текущи ремонти на улици, тротоари  и 

детски площадки на територията на общна Шумен през тази година. Според думите на 

зам.-кмета инж. Боян Тодоров  по-голямата част от 200 000лв, предвидени за ръчно 

кърпене на дупки по улиците, ще бъдат насочени към селата. Списък на улиците, 

предвидени за кърпене по селата обаче не е представен.  

 

 



Ето защо питам: 

1. Кои обекти по населените места ще бъдат ремонтирани с одобрения разход 

от бюджет 2018-та  в размер на 120 000лв.? Моля представете списък по 

населено място, обект и разход. 

2. По кои от обектите ремонтите дейност за извършени или започнати? 

3. В какъв срок ще започнат ремонтите дейности по останалите обекти?  

4. В кои села се предвижда ръчно кърпене на дупки по улиците и на кои улици? 

5. Каква част от тях са извършени и кои предстои да бъдат извършени?  

 

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 


