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    П  И  Т  А  Н  Е 

 

   ОТ ДАНИЕЛА РУСЕВА – общински съветник 

   от МК   ДБГ / БНД, ЕНП, ССД, Глас народен и НДСВ/ 

 

 

   Уважаеми господин кмете, 

 

    Преди  около две години, бе извършено преасфалтиране на улица 
„Цветан Зангов” в Шумен. Това е улица, която свързва две основни пътни 
артерии на територията на град Шумен – ул. „Ришки проход” и бул. 
„Мадара” и на нея са разположени множество производствени компании 
и такива за предоставяне на услуги. Първоначално, при извършване на 
ремонта, канализационните шахти са били асфалтирани заедно с 
поставения асфалт на улицата. След това, вероятно поради оплакване, са 
били изпратени работници, които ръчно са разкопали шахтите, като са 
премахнали положения върху тях асфалт. Сега обаче тези шахти стърчат 
над асфалтовото покритие. Тези стърчащи шахти, от една страна създават 



опасност от пътно-транспортно произшествие, а от друга страна, 
дъждовната вода не влиза в тях, а минава покрай тях. Крайният резултат е, 
че издълбава пътя и той в момента е пропаднал, след асфалтиране преди 
две години. Не зная кой е изпълнителят на този обект, но в тази връзка 
отправям следното 

     П И Т А Н Е: 

 

1. Потърсена ли е отговорност от изпълнителя на обекта ул. „Цветан 
Зангов”,  в рамките на гаранционната отговорност за да си поправи 
той некачествено извършения ремонт? 

2. Считате ли, че контролът от страна на инвеститора, община Шумен, 
следва да бъде още по-строг в случаите на некачествено изпълнение 
на възложена поръчка? 

3. Считате ли, че следва да се търси съответната отговорност от 
изпълнителя, който ако не  поправи за своя сметка в определен от 
общината срок некачествено ремонтирания участък, да му бъде 
потърсена съдебна отговорност за причинените на общината вреди, в 
следствие на некачественото изпълнение, или договорна 
отговорност? 

4. Бихте ли изпратил комисия от експерти, която да установи изложените 
от мен по-горе недостатъци на ремонта на ул. „Цветан Зангов”, след 
което, моля, да бъда уведомена за резултатите от проверката и за 
предприетите действия за поправяне на ремонта.  

 

ИЗГОТВИЛ: 

     /Даниела Русева/ 

 

   

 


