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    П  И  Т  А  Н  Е 

 

   От ДАНИЕЛА РУСЕВА – общински съветник 

   при Общински съвет Шумен 

 

 

   Господин кмете, 

 

   Вчера / 13.02.2022 година/ ми се наложи да водя група чужденци от 
различни държави до историческите обекти във Велики Преслав. Гледката 
на завоя след Дивдядово, преди Белия баир е потресаваща. Всички храсти 
са окичени с безброй много найлонови торбички. В ивицата срещу борсата 
за строителни материали, от дясната страна на пътя по посока Велики 
Преслав, има образувано голямо сметище от строителни отпадъци. Каква е 
ползата, че водим хора, които да оценят нашето историческо наследство, 
когато по пътя до там се натъкваме на такива гледки, от които аз лично 
потънах от срам. Преди няколко сесии Ви зададох въпроса за изкорубената 
автобусна спирка срещу „Кай груп”, покрай която минават всички 



пътуващи от град Плиска и Мадарския конник за да се включат в главния 
път от Варна за София. Отговорът на питането ми бе в стил, че тази спирка 
не се използва и няма да бъдат предприети необходимите действия за 
поправянето й. В същото време в Народното събрание се предлага отново 
и дано този път бъде приет  Закон за старите български столици. Според 
мен, не са необходими значителни средства за да се почисти и да се 
отремонтират така занемарените съоръжения.Просто е необходим по-
голям контрол върху тези, които ще извършват дейностите. 

   За сесията ще подготвя снимки на местата, за които  пиша по-горе за да 
бъдат видени от всички съветници и от администрацията „красивите” 
гледки. 

    Питането ми в тази връзка е следното: 

1. Като кмет на Шумен, притеснява ли Ви и дразните ли се от тази 
ужасна мръсотия на входните артерии за града ни? 

2. Ще бъдат ли предприети необходимите мерки за почистване от 
торбичките и другите отпадъци, евентуално за глобяване на тези, 
които са създали нерегламентираното сметище за строителни 
отпадъци на входно-  изходната артерия на Шумен от Дивдядово по 
посока на Велики Преслав? 

3. Повторно отправям питане за ремонтиране на спирката срещу „Кай 
груп”, която може да бъде реконструирана с по-здрави материали, а 
не с тези, които първоначално предложих, като имах идея за 
рекламиране на туристически обекти в града ни? 

С УВАЖЕНИЕ: 

  /Даниела Русева/ 


