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    П  И  Т  А  Н  Е 

 

   От ДАНИЕЛА РУСЕВА – общински съветник 

   при Общински съвет Шумен 

 

 

   Господин кмете, 

 

   В медиите, бе публикувана информация, относно Ваш призив до 
директорите на детски градини и ясли  да икономисват електрическа 
енергия. Безспорно, цената на енергията през последните месеци се 
увеличи драстично. Икономии трябва да се правят, но в никакъв случай, 
това не трябва да бъде за сметка на децата. Според мен, гледната точка на 
Община Шумен, трябва да бъде насочена към намиране на нови, 
модерни, иновативни решения за това, електрическата енергия, 
използвана от детските заведения, социалните домове и 
административните сгради да бъде по-евтина и съобразена с изискванията 
за зелена енергия. 



   Добри примери в това отношение са Областна администрация в град 
Пловдив, които са взели решение да изработят фотоволтаична инсталация 
за собствени нужди, с мощност 70 kWp , разположена върху покрива на 
сградата на администрацията, което ще доведе до значителна икономия 
от сметките  за ток и придобиване на дълготраен актив. Четох подобен 
пример и с една по-малка община в нашия район Смядово, които ще 
решат въпроса за уличното осветление със соларни панели, разположени 
върху уличните лампи. 

   Мисля, че преди години, в село Белокопитово, бе  създаден подобен 
пилотен проект, но не ми е известно, добрата практика в тази посока да е 
продължила. 

   Важно е също, да се направи ревизия на  осветителните тела и те да 
бъдат заменени с LED  осветление, навсякъде, където е възможно това да 
стане с ресурсите на общината. Хубаво е да се помисли и за зарядни 
станции за електромобили, енергията в които се добива от 
фотомолтаичните централи. 

   С оглед на гореизложеното, отправям следното ПИТАНЕ към Вас, като 
кмет на общината: 

1. Адмирирам усилията за газификация на множество обекти, които са 
публична общинска собственост. Но въпросът ми е, има ли планове 
Община Шумен да влезе още по-осезателно в 21 век – векът на 
„зелените”, като даде добър пример на всички граждани в полза на 
чистия въздух, природата и пестенето на средства за енергия, както и 
на енергиен ресурс? 

2. Проучвани ли са възможностите за изграждане на фотоволтаични 
централи на покривите на Община Шумен, Младежки дом, на 
местата, където има подходящи покриви на общински училища и 
детски заведения? Ако са извършвани такива проучвания, какви са 
резултатите от тях и има ли готови финансови параметри за 
изграждането им? 

3. Направена ли е ревизия на осветителните тела, които се ползват в 
общинските структури – сградата на общината, общинските 
предприятия, училища, детски заведения, улично осветление? Колко 



от тези осветителни тела са с енергоспестяващи LED светлини?  
Можете ли да посочите, като процентно съотношение за отделните 
обекти, общинска собственост, какъв процент от осветителните тела 
са заменени с по-икономични и съхраняващи природен ресурс? 

4. Готова  ли е Община Шумен да изготви план за постепенно 
завършване на процеса на използване на зелената енергия в сградите, 
общинска собственост, в какъв срок може да се изготви такъв план и 
възможно ли е  стъпки в тази посока да бъдат заложени в бюджета за 
2022 година? 

 

С УВАЖЕНИЕ: 

  /Даниела Русева/ 


