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Д О К Л А Д Н А    ЗА П И С К А 

 

от Наталия Стефанова – Общински съветник ПП „НФСБ“ 
 

ОТНОСНО: Ремонт на Общинска улична мрежа в гр.Шумен ул. „Дедеагач“ №13 

 

Уважаеми Господин Председател на Общински съвет, 

 Уважаеми дами и господа Общински съветници, 
 

 Във връзка с постъпила молба за съдействие и събрана подписка от живущите в гр. 

Шумен, ул. „Дедеагач“ №13 вх.1, вх.2, вх.3, вх.4 и вх.5, които заявяват, че улицата пред 

входовете на жилищния им блок спешно се нуждае от ремонт. Условията за предвижване са 

неадекватни и опасни. Образуваните ями са дълбоки, това затруднява преминаването на 

автомобилите на живущите, както и таксита. Последните години масово се отказват поръчки 

на таксита именно поради тази причина. Налага се същите да спират на централната улица и 

това затруднява по възрастното население, както и болните. Между ул.“Дедеагач№13 и 

между №11 има изградена детска площадка, стигайки до нея деца и родителите са 

принуждавани да прескачат образувалите се ями. Особенно трудно е преминаването на майки 

с детски колички. Многократно устно Общинска администрация е поемата ангажимент за 

съдействие на гражданите. Към момента състоянието на пътната настилка е в окаяно 

състояние още повече, че предвид дъждовното време ямите се пълнят с вода и шофирите 

немогат да преценях тяхната дълбочина. По данни на живущите в района пътна настилка не е 

полагана от 1971год. Поради тази причина се налага спешен ремонт на отсечката която е с 

дължина около 150 метра и ширина около 10 метра. Считам, че Община Шумен би могла да 

задели нужните средтва за полагане на асфалтовата настилка. Към докладната записка 

прилагам и подписка на жителите от петте жилищни входа. Предвид горе посоченото 

предлагам Общински съвет да приеме следното: 

 

      РЕШЕНИЕ: 

 

1. Община Шумен да задели необходимите средства за неотложен ремонт на отсечката пред 

блоковото пространство на ул. Дедеагач №13 вх.1,вхл2,вх.3,вх.4 и вх.5 за ремонт на 

Общинска улична мрежа. 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Наталия Стефанова 


