
     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: СПРЕНИ ПАРКОМАТИ  

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: 

От половин година вниманието на всички нас е казуса с паркоматите в т.нар. Синя зона в 

гр. Шумен. По различни поводи (искане за спиране на паркоматите с решение на Общински 

съвет – Шумен, разгледано през м. ноември, питане отправено от мен до Вас през м. 

февруари т.г.) имахте повод да заявите позицията си по темата. Накратко тя бе следната: 

- През м. ноември 2018-та година, изразена на сесия на Общински съвет – Шумен тя 

звучеше приблизително такава: „Искам да уверя всички общински съветници, че 

всичко, което е трябвало да направим от страна на администрацията, ние сме го 

направили. Заложили сме първо в обществената поръчка първо изискване в 

обществената поръчка към паркомати, които да отговарят на изискванията на БДС и 

на законите, които са в страната. Изпратили са ни писмо, изпратихме и писмо до 

фирмата изпълнител, получихме и писмо - отговор, в което изпълнителния директор 

ни уверява, че ще спази всички изисквания, съгласно Наредба 18 до 31.03.2019-та 

година“ … „Имаме уверението на фирмата вносител, че тя ще спази срока до 31 

март (2019-та година). Ако не го спазят, аз ще разпоредя спиране на паркоматите. 

Това устройва ли Ви?“  

- През м. февруари 2019-та година, изразена отново на сесия на Общински съвет – 

Шумен: „Ние сме ги спряли, не са ги запечатали НАП, за да предотвратиме, да няма 

последствия, затова сме ги запечатали ние, общината. Изпратили сме до фирмата 

писмо с вчерашна дата, че ще заведеме ако е необходимо и дело, но ще искаме 

паркоматите да бъдат и да отговарят по изискванията, които са в 

момента…Направили сме запитване до министъра Горанов и ще спазиме това, което 

е изискване“  

 

 



В тази връзка моя въпрос към Вас е следния: 

1. Спазен ли е срока, който Вие поставихте и който срок казахте, че фирмата 

изпълнител е поела ангажимент да въведе/пригоди паркоматите в законоуставените 

норми, а именно до 31.03.2019г., в който паркоматите да бъдат пуснати в действие, 

съобразно действащото законодателство.  

2. В случай, че паркоматите все още не могат да бъдат използвани от гражданите, 

каква е причината за това и чия е отговорността за това, че те не работят след 

31.03.2019г.? 

3. Какъв е отговора на министър Горанов в поставеното от Вас запитване относно 

паркоматите? 

4. Какви действия са предприети от Ваша страна за ангажиране на отговорност към 

фирмата-изпълнител за това, че се достигна до така създалата се ситуация, а именно 

това удобство, което искахте да създадете на гражданите и за което община Шумен е 

заплатила стотици хиляди левове, да не може да се използва от тях вече месеци 

наред от гражданите?  

 

И накрая, за пореден път задавам въпроса: 

5. За чия сметка ще бъдат разходите за въвеждане на паркоматите в 

законоустановените изисквания?  

Моля за конкретни отговори на така поставените въпроси.  

 

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 – общински съветник/  


