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ПРЕДСЕДАТЕЛ ИА ГРУПАТА ПП „ГЕРБ" 

В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РУСЕ 

ЧРЕЗ 

Г-Н ИВО ПАЗАРДЖИЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИА ОБЩИИСКИ СЪВЕТ - РУСЕ 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДЯКОВ, 

,3 о f. ј,G3г - 

Във връзка с посrьпило питане с вх.№О6.С-51 # 1/16.01.2023 Г. от общински 

съветник Орлин Дяков, и на основание чл.33, ал.1, т.4 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.103, ал.2 във връзка с чл.104 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет — Русе, неговите комисии 

и взаимодействието им с общинската администрация, Ви представям писмен отговор по 

отправените въпроси, както следва: 

Въпрос 1: „Според получената справка, за годините 2019, 2020 и 2021 са 

извършени разходи за текущи ремонти общо в размер на 1 951 806 лева, в т.ч. 

разходи за извършвани текущи ремонти на жилищата - 58 699 лв. Допълнително от 

бюджета на ОП „Управление на общински имоти" са плащани разходите за текущ 

ремонт на етажна собственост, където Общината е в такъв режим. 

3а текущ ремонт за полагащата се общинска част са платени 148 488 лв. Моля, 

да ми бъдат предоставени копия на първичин счетоводни документи, оферти, 

фактури, образци АКТ 19, ведно с приемо-предавателни протоколи към тях, за 

приетата работа за посочения по-горе период". 

Отговор: Приложено Ви предоставяме копия на първични счетоводни документи, 

оферти, фактури, образци АКТ 19, ведно с приемо-предавателни протоколи към тяк, за 

приетата работа относно платени разходи за текущ ремонт на етажната собственост, 

където Общината е в такъв режим, за периода 2019, 2020 и 2021 година. 

Въпрос 2: „След проведената общественя пиръчка колко апартамента ще 

бъдат ремонтирани през 2023 година от упрагвливаните от ОП „Управление на 

общински имоти" фонд за сумата от близо 1 600 00 лева"? 

Отговор: Обектите, които предстои да бъдат ремонтирани през 2023 година от 

управляваният и стопанисван от ОП „Управление на общински имоти" жилищен фонд, 
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попадащи в обхвата на проведената обществена поръчка, са апартаменти и къщи, 

собственост на Община Русе. Изпълнение на ремонтните дейности обхваща ремонт на 

покриви (подмяна на керемиди, улуци, топло- и хидроизолация и други съпътстващи 

дейности), смяна на дограма, подмяна на инстапации (Ел., ВиК), ремонт на санитарни 

възли, ремонт на жилищни пространства. 

Според предмета на договора „Текущи ремонти на обекти, собственост на Община 

Русе", Възложителят може да възлата извършване на ремонт на неограничен брой 

жилищни обекти, съгласно необходимостта от изпълнение на текущи ремонти, в рамките 

на достигане общата стойност на поръчката, в размер на 1333 333,33 лв. без ДДС (един 

милион триста тридесет и три хиляди триста тридесет и три лева и ЗЗст.) и 1 600 000,00 
лева с ДДС, или до изтичане срока на договора, който е сключен за две години. 

Първоначално за ремонт са определени 27 броя общински жилища, като при 

наличие на средства са предвидени още 30 обекта. 

Приложение: съгласно текста; 

С уважение, 

ПЕИЧО МУ~ЛКОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ 


