
До 

Любомир Христов 

кмет на Община Шумен 

чрез 

Борислав Беджев 

Председател на Общински съвет Шумен 

 

П И Т А Н Е 

от Бисерка Йовчева 

Общински съветник при  

Общински съвет Шумен, 

от група „За Шумен” 

 

ОТНОСНО: Състоянието на улица „Асен Златаров“. 

Уважаеми г-н Христов, 

 

 От години достъпът с моторни превозни средства до жилищните блокове на улица 

„Асен Златаров“ 15, 16 е силно затруднен. До момента има изграден път, който освен, че е 

изключително тесен и на места стръмен е и повреден на много места – отворили са се 

огромни дупки и качването с каквото и да е превозно средство до блоковете е 

предизвикателство и за най-добрите водачи. Около самите блокове дупките са още по-

големи. По информация от живеещите там граждани, таксиметровите шофьори често 

отказват да превозват клиентите си до там, особено през зимата.  

В блоковете живеят много млади семейства с малки деца, както и възрастни хора, за 

които придвижването пеша е много трудно, особено през зимата и в тъмната част на 

денонощието. 

От друга страна, с построяването на общежитието до тези блокове, беше затворен 

изходът към главния път до Пети километър.  Използването на този изход би улеснило 

много живущите, както при излизане извън града, така и по пътя към града и това би била 

добра алтернатива на стръмния и тесен път към блоковете, който съществува сега. 

Известно ми е, че група граждани са се обръщали към Вас за съдействие за ремонт на 

пътя или за изграждане на нов път до блоковете и съответно за изход към главния път. Аз 
лично съм поставяла този проблем пред Вас в неформален разговор. 

 В тази връзка имам следното питане: 

1. Предвидени ли са средства за ремонт на съществуващия път или за 
изграждане на друг до блоковете 15 и 16 на улица „Асен Златаров“? 

2. Разглеждан ли е вариант за възстановяване на пътя, свързващ улица „Асен 

Златаров“ с главния път към Пети километър и какви са възможностите за това? 

 

 

 

С уважение:.................................. 

/Б. Йовчева/ 

Общински съветник 

от група „За Шумен” 

10 ЮЛИ 2019 г. 

гр. Шумен 

 


