
~бі~
/4z ©/ ,V0?3 

O6LllUHA РУСЕ 

ОБЩИНА ?УСЕ 
Регистрационен ин :: : и дата 

~ О 3~~ 
К СЪВЕТ — РУСЕ 

до -~4У//
ОБЩИНС 

ОТГОВОР 

Иа питане от Траян Тотев, общински съветник от групата на „Патриотите- 

ВМРО" 

Относно: Питане с вх. № 35/09.01.2023 г., внесено от Траян Тотев, общински съветник 

от групата на „Патр#~отите-ВМРО" 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОТЕВ, 

Във връзка с поставените въпроси във Вашето питане с вх. № 35/09.01.2023 г., 
Ви уведомявам следното: 

Въпрос № 1: Какво направи общинска администрация от началото на 

настоящия мандат до днес за цялостната реставрация и консервация на Паметника 

на Свободата в гр. Русе? 

Отговор: 
При извършени предкодни огледи на Паметника на Свободата от експерти на 

общинската администрация, е установено, че голяма част от пълнежа във фугите между 

настилъчните плочи на терасовидната площадка е компрометиран. Образувало се е 

леко слягане на група настилъчни плочи в източната част на площадката. През 

отворените фуги е видно наличие на кухина под слегналите плочи. 
В тази връзка са изготвени количествено-стойностна сметка и обяснителна 

записка за изпълнение на обект: „Текущ ремонт на настилката по стереобата на 

Паметника на Свободата-Русе". Предвидените строително ремонтни дейности 

включват: демонтаж на среднокалибрените оръдия; ръчно изваждане на настилъчните 
плочи; ръчно премахване на остаrьчния материал от фугите; номериране, ръчно 

пренасяне и подреждане на настилъчните плочи на обособени места странично от 

паметника; запълване на каверните под плочите със земна маса; ръчно уплътняване; 
направа на основа под плочите от циментова замазка армирана със заварени мрежи; 
пренареждане на съществуващите плочи със запазване на местоположението им; 
фугиране на плочите; поставяне на оръдията по местата им. Изброените дейности 
попадат в обхвата на чл. 151, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

Паметникът на Свободата, гр. Русе притежава статут на историческа, 
архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност с категория — 
„национално значение", обявена в Държавен вестник бр. 4/1995 г. Обекта попада в 
границите на групов паметник на културата №3 — Ансамбъл пл. „Свобода", със статут 
на недвижима културна ценност, декларирана с писмо на НИПК №4809/16.10.1989 г. 

Съгласно разпоредбите на чл. 151, ал. 2 от ЗУТ, за недвижими културни 

Бъпгария, 7000 Русе, nn. „CбoOoga" б; фаkс: +359 82 83 44 13, e-mai1: mayor@ruse-bg.eu; www.ruse-bg.eu 



ценности, в техните граници и окранителни зони, дейностите по реда на чл. 151, ал. 1 
от ЗУТ, се изпълняват след съгласуване по реда на Закона за културното наследство 
(ЗКН). 

Предвид изложеното, до директора на Национален институт за недвижимо 
културно наследство е изпратена необходимата документация за съгласуване. Със 
становище с изх. №33-НН-244/18.06.2018 г., Министерството на културата отказва да 
съгласува представената документация, с мотива, че е необходимо да се изготви проект 
за извършване на консервационно-реставрационни работи, съобразно Наредба №4 от 
21.12.2016 г. от реставратор, вписан в публичния регисгьр по чл. 165 от ЗКИ. 

Изготвянето на инвестиционен проект и изпълнението на необходимите 
консервационно-реставрационни работи е капиталов разход и като такъв е предвиден в 
инвестиционната програма на Община Русе. 

Иа 08.10.2021 е обявена обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на 
инвестиционени проекти за обекти общинска собственост по обособени позиции", като 
Обособена позиция № 1 е за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически 
проект" за обект: „Консервация и реставрация на Паметника на Свободата", находящ се 
в ПИ с идентификатор 63427.2.413 по kkKP на гр. Русе". 

Иа 02.12.2021 г. е прекратена обявената обществена поръчка в часгга за 
Обособена позиция №1, тъй като не е посrьпила нито една оферта. 

В проекта за бюджет на Община Русе за 2023 г. са предвидени средства в размер 
на 65 280 лв. за изготвяне проект за консервация и реставрация на Паметника на 
Свободата. 

Въпрос № 2: Кога русенци могат да очакват да видят реставриран и 
консервиран паметника и всички елементи, които той включва? 

Отговор: 
През 2010 г. е изготвен проект за укрепване и възстановяване на връзката между 

бронзовата фигура и пиедестала, и обработка на пукнатини по гьнките на тогата на 
фигурата. Ремонтните работи са извършени през 2011 г. 

Периодично са възлагани геодезически измервания и изчисления за 
установяване деформационните процеси на Паметника на Свободата, въз основа на 
които се следят деформациите и отклоненията от вертикалата. 

Необходимосrга и обхвата на консервационно — реставрационни работи за 
Паметника на Свободата ще се определят с проекта, който трябва да се изготви 
съобразно Наредба №4 от 21.12.2016 г. от реставратор, вписан в публичния регисrьр по 
чл. 165 от ЗКН. Въз основа на представените количествено-стойностни сметки, ще се 
бъдат заложени необходимите средства за извършване на консервационно — 
реставрационни работи в капиталовия бюджет на Община Русе. 

Проекrьт подлежи на съгласуване по реда на чл. 83 и 84 от ЗКН. След издаване 
на разрешение за строеж по реда на чл. 148 от ЗУТ, ще се присrьпи към избор на 
изпълнител, който да е вписан в Централния професионален регисrьр на строителя за 
изпълнение на строителни дейности по н:движими културни ценности с категория 
"национално значение", какъвто е и Паме ка на Свободата. 

С уважение 

ПЕНЧОIЙИЛКОВ 
Кмет на Община Русе 


