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На Ваш изх. N-°ОбС-б1 #1/18.01.2023 г 

ОТИОСНО: Питане с вх. N-°Об-01-1 S/18. 01.2023 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИИ СТАИЧЕВ, 

В деловодството на Община Русе е депозирано питане с вх. №06-01-15/18.01.2023 г., 
относно ,,...лошото състояние на тротоарните настилки до и под моста на Товарна
и ,,. . . не сте предприели необходимите действия, за да бъде обезопасен участька от ул. 

„Плиска", в района на ресторант

По отношение на въпроса за тротоарните настилки по ул. „Тулча", Ви уведомявам, 

че Министерство на регионалното развитие и благоустройство отпусна финансови средства 
за ремонт на уличната мрежа, като в списъка попада и визираното от Вас пространство. 
Темата многократно е коментирана на заседанията на постоянните комисии към Общински 
съвет — Русе (ОбС), освен това общинската администрация неколкократно е предоставяла 
информацията в писмен и устен вид на сесиите на ОбС. 

В Община Русе ежедневно постьпват жалби, сигнали и молби от граждани за лошото 
състояние на тротоарни настилки, като ремонти се извършват от Общинско предприятие 
„Комунални дейности" на база графика на предприятието и финансовия ресурс, с който 
разполага. 

Във връзка с поставения въпрос ,,. . .защо като стопанин на пътя по силата на закона 
не сте предприели действия, за да бъде обезопасен участька от ул. „Плиска", в района на 
ресторант „Париж", където ВиК е извършило изкоп по протежение от 200 метра...", Ви 
предоставям следната информация: 
- всички дейности, свързани с подмяна, реконструкция и изграждане на ВиК 
инфраструктура на територията на гр. Русе се изпълняват съгласно одобрени 
инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж. Експлоатационното дружество 
е сключило договори за проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), 
авторски и строителен надзор по време на строителството. Респективно всички участници 
в строителството имат ангажимент да спазват указанията дадени в проектната 
документация, както и всички законови и подзаконови нормативи; 
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т ; 

- за всички учасrьци, по които се извършват СМР и е необходимо въвеждане на временна 

организация и безопасност на движението (ВОБД), от Кмета на Община Русе са издавани 

заповеди, в които е посочен срока на действие на ВОБД; 

- неоспорим факт е, че собственикът на улиците е Община Русе и в случай на образувано 

съдебно производство за предявени щети, следва да се изследват всички факти и 

обстоятелства за причинени вреди вследствие изпълнението на проекта по „Оперативна 

програма „Околна среда". 

С уваженне, 

ПЕНЧО MH'JIKOB 
Кмет на Община Русе 


