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        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 Лили Петрова и Веселин Пенчев- общински съветници от групата на БСП 

 

ОТНОСНО : Почистване на улици и тротоари в района около РУМ, ул. 

Владайско въстание, бул. Велики Преслав и пресечните им. 

 

Уважаеми г-н Христов, 

Граждани – живущи в района около РУМ, булевард Велики Преслав, ул. 

Владайско въстание и пресечни на тях са инициирали събирането на подписка срещу 

почистващата фирма на тази територия, а именно „РТК ЕООД“. Чрез нас в качеството 

ни на общински съветници те искат да отправят няколко въпроса към общинска 

администрация, свързани със системното НЕ почистване на града, разнасянето на 

различни неприятни миризми и боклуци, „газенето в есенни листа“ и „балета върху лед“ 

– последните две ситуации, се налага да преодоляват ежедневно. Голямо притеснение в 

тях съществува и заради оглавяването на негативни класации в национални медии – 

„Шумен сред градовете с най – мръсен въздух“, а знаем, че една от мерките за справяне 

с това, е именно: системното почистване и миене на уличните платна и тротоари, което 

липсва. Също така огромно недоволство буди и факта, че от близо две години тротоарите 

не се почистват и обработват под никаква форма и собствениците на жилища са длъжни 

освен пред домовете си, да чистят и квадратура в обем надвишаващ задълженията им на 

съвестни граждани. Всички тези обстоятелства налагат задаването на въпросите по – 

долу и приканват към прилагане на бързи решения за справяне с посочените проблеми, 

което е във вашите компетенции като контролиращ орган! 

 Към момента подписи от граждани в подкрепа на изложените факти 

продължават да се събират и ще бъдат приложени, ако не бъдат предприети 

своевременни мерки! 

 

Възползвайки се от правото си на питане отправяме следните въпроси към Вас: 

 

1. Какви мерки ще предприемете срещу системното неизпълнение на задълженията 

от страна на „РТК“ ЕООД за поверения и горепосочен район? 

2. Защо не се почистват пространствата около контейнерите, което е предпоставка за 

разнасяне на боклуци и зарази? 
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3. Ще бъдат ли измити улиците и кога, тъй като подобна дейност на територията на 

посочения район не е извършвана в рамките на годината? 

4. Предприети ли са някакви мерки и ако да какви за намаляване нивото на ФПЧ и 

подобряване на атмосферния въздух към този момент? 

5. Кой е отговорен за почистване на тротоарите в посочения район и защо няма 

наложен контрол върху посоченото бездействие в това отношение? 

 

 

Приложение: 

Подписка  - 11 страници; 

Жалба; 

Снимков материал. 

                                                             С уважение: 1. 

        

                                                                                     

2. 

 


