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ДО 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИНЖ. КРАСИМИР МИНЧЕВ 

ГР.ШУМЕН 

 

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

ОТ ГРУПАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ  НА  ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ“ 

 

ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО И ПРЕБАЗИРАНЕ НА ПОЧИСТВАЩАТА 

ТЕХНИКА ОТ КВ. БОЯН БЪЛГАРАНОВ В ГРАД ШУМЕН 

 

              

  УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

              В жилищната територия  на кв.“Боян Българанов“  в гр. Шумен, в 

съседство с множество жилищни блокове и къщи е разположена база- 

автопарк , в който се паркират тежка почистваща техника и други МПС-та, 

собственост на Община Шумен. Ежедневно от ранните до късните часове 

на деня тази техника, локализирана на това място смущава живущите, 

както от шума, който се вдига, така и от „миризмите“, които се сеят на тази 

гъсто населена територия и обкръжаващата жилищна среда. 

              Предложението ни за смяна на паркинг за камионите и тежката 

техника в кв. Боян Българанов, който е общинска собственост се базира на 

оплакванията на живущите в квартала, като се подкрепя с видео-материал, 

заснет на 31.07.2020 година в гр. Шумен, кв. Боян Българанов в ранните 
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часове от 5:48 ч. до 5:56 часа. Самата техника видимо изисква време за 

подгряване и пречи на живущите особено лятото при  отворени прозорци в 

ранните часове, като нарушава тяхното спокойствие.  

     В тази връзка молим да бъдат взети мерки от Вас относно  системното 

нарушение на чл. 3 (1) от Наредба No 1 за поддържане и опазване на 

обществения ред на територията на Община Шумен и чл.16а ал.3 от  

Закона за защита от шума в околната среда от ОП „Чистота“. 

     Относно горепосочените съображения на основание чл.33 ал.1, т.2 от 

ЗМСМА предлагаме следното, 

 

                                                     РЕШЕНИЕ: 

1. В срок до 30.10.2020 година да се предприемат незабавни действия за 

промяна местоположението и се предостави друг паркинг за  

почистващата техника от страна на Общинска администрация 

Шумен,  който е отдалечен от жилищните блокове и къщи в града, 

след извършване на съответни  спешни мерки и съгласуване с   

компетентни органи и комисии. 

 

    Приложение: Видеозапис на диск. 

                                                                             

               ВНОСИТЕЛИ : 

 

1. ……………………         
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