
Lг3
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИА ОБЩИИСКИ СЪВЕТ - ГР. РУСБ 

Г-Н ИВО ПАЗАРДЖИЕВ 

ДО 
КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ 

Г-Н ПЕНЧО МИЛКОВ 

ПИТАИЕ 

От 

CTAHHMHP СТАНЧЕВ 

. 
Общински съветник от групата на местна коалиция СДС 

/СДС, ДБГ, ССД, БНД, ДИЖЕНИЕ 21/ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИИ КМЕТ, 

1. В интернет пространството беше изнесена информация за изктпочително лошото 

състояние на тротоарните настилки до и под моста на Товарна гара, където минава 

пешеходния трафик между кв. Здравец и кв. Възраждане. Гражданите са 

изложили оплаквания, че липсват тротоарни плочи, а в тьмната част от деня било 

опасно да се минава по тях, като имало случаи на падания и травми. Общината 

носи отговорност по Закона за задълженията и договорите ако бъдат причинени 

вреди, като в последните три години многократно е осъждана да заплаща 

обезщетения на граждани претьрпели вреди от травми. Последният случа.й беше 

осъждане за 25 000 лв. Пред вид липсата на ремонтни дейности на тротоарите под 

моста на Товарна гара през този кметски мандат, отправям следното питане: 

Кога г-н Милков ще предприемете необходимите действия за възстановяването 

им в състояние, годно за придвижване без риск от травми? Кога ще извършите 

необходимият ремонт вместо постоянно да убеждавате в интернет гражданите как , 
работите в тяхна полза и трябва ли някой да осъди Общината за голяма сума за 

претьрпени вреди, за да ремонтирате посочените тротоари? 

2. Защо като стопанин на пътя по силата на закона не сте предприели необходимите 

действия, за да бъде обезопасен учасrька от ул. „Плиска", в района на ресторант 

„Париж", където ВиК е извършило изкоп по протежение от 200 метра? Защо не 

осъществявате контрол, въпреки че Общината като собственик на пътя отговаря 

по Закона за задълженията солидарно с ВиК в случай на причинеин вреди? Hpu 
мокро, хлъзгаво или заледяване на пътното платно е възможно да се случи 

инцидент и кола да пропадне. Трябва ли някой да осъди Общината за голяма сума 
за претьрпени вреди, за да се погрижите за безопасносrга на русенщ3? 

Желая, Вашият отговор да ми бъде предоставен в писмен вид на с 

на Общинския съвет. 

18.01.2023 г., Подпи 
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