
До г-н Любомир Христов 

Кмет на Община Шумен 

Чрез г-жа Ася Аспарухова 

 Председателя на Общински съвет Шумен 

 

ПИТАНЕ 
От Евгения Михова- общински съветник от „БСП за България“ 

 

Относно: Косене на тревни площи и обработване за кърлежи 

 

 Уважаеми г-н Христов, 

 

 Със затопляне на времето хората използват повече местата за игра и  разходка. В 

последните дни в социалните мрежи  зачестиха коментарите за изоставане с косенето на 

тревата и обработването й за кърлежи.  

 Наясно съм, че общината работи по въпроса, но явно изостава.  

Във връзка с интереса на граждани имам следното питане: 

1. Има ли график за косене и обработване на площите срещу кърлежи и ако да - спазва ли  

и кога се очаква да бъде изпълнен? 

2.  Към 8 май 2021 г. в социалните мрежи са подадени сигнали за следните места: 

- Ул. "К. Фичето" №2, 4, 6, както и много места в северната част на квартал; 

„Тракия“/до „Хавана“/; 

- Ул. “Добруджа“№ 9; 

- Ул. “Любен Каравелов“ № 40 -42 градинката на стъпалата спирката преди 

Икономически техникум; 

- Площадка над Виенска градина до църквата „Св. Вознесение“; 

- Около „Безистена“; 

- Ул. “Вичо Папазов“; 

- Ул. “Владайско въстание“№ 5,18,20,22 пред блоковете и зад тях; 

- Около НЧ “Тодор Петков“; 

- Детските площадки до ул. "Христо Генчев"; 

- Ул.“ Скобелев“№ 44, детската площадка; 

- Срещу СВА  до зала „Арена  от моста надолу по реката; 

- Ул. ,,Марица" № 14; 

- Ул. „ Владайско въстание“ по цялото протежение между двете платна; 

- Детска площадка до кръговото до МБАЛ; 

- Бул. „Плиска“; 

- Протежението на река „Поройна“ особено около моста към кв.“Тракия“; 

- От паметника на Свободата нагоре по стъпалата / на места има окосено, но не е 

обработено, според граждани/  и др. 

Вероятно  част от тях ще бъдат обработени до сесията на Общински съвет, но все пак, моля да 

отговорите кога ще бдат окосени и третирани против кърлежи. 

 

 Евгения Михова 

Общински съветник от „БСП за България“ 


