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Относно: Сигнал за некачествен ремонт на тротоар на ул. „Хемус“№19А

УВАЖАЕМА ДАМИ И ГОСПОДА,

По постъпилия в районната администрация Ваш сигнал с вх. № РСЛ22—ЕВОО- 
1171/04.08.2022 г., относно некачествен ремонт на тротоар на ул. „Хемус“№19А, даваме 
следните пояснения:

Приложеният към сигнала документ №3 (снимка с насъбрала се вода по време на 
валеж в пространството между обособените зелени площи и захранващите ел. табла и 
сградата на ул. „Хемус“№19А) показва пределно ясно, че всички алеи/пътеки около блока 
са с компрометирани настилки, без необходимите надлъжни и напречни наклони и самите 
те, в състоянието в което са, създават условия за навлизане на водата в основите на 
сградата.

Без да има законово или нормативно определение за приоритет, във връзка с 
мащабите и възможностите, приоритет за поддържане и ремонтиране има публичната 
общинска собственост пред частната, като се акцентува на обществената значимост на 
улиците, алеите, тротоарите -  предимно зони около училища, детски градини и зони с 
интензивен автомобилен трафик. В тази връзка, участъците показани в документ №3 от 
сигнала са общинска частна собственост и за своевременното им ремонтиране Етажйата 
собственост би трябвало да прояви инициатива и желание за самоучастие в ремонтните 
работи, срещу което да получи безвъзмездно най необходими материали за ремонта.

В процеса на проучване и подготовка на предстоящите ремонтни дейности бе 
констатирано, че съществуващата дървесна растителност ще създаде проблеми при 
изпълнението на тротоарната настилка предвид високо стоящи корени, разкъртили и 
изместили тротоарните плочки около дървесните гнезда. С оглед запазването на 
съществуващата растителност се наложи да се задигне нивото на тротоарната настилка с 
около 3 см и се разширят максимално дървесните гнезда. Всичко това доведе до проблема 
описан в сигнала. Тъй като ремонтът не е приключил, ще бъдат коригирани нивата при 
преходите към входовете на блоковете чрез понижение нивото на тротоарната настилка, с 
което водата от тези преходи ищйе^^тача към уличното платно.

С УВАЖЕНИЕ,
ГЕОРГИ ИЛЙЕВ, 
КМЕТ НАТАЙОН „СЛ

Писмото се Издава в един щдзеинилен екземпляр- за подателя (за класиране в район „ Слатина ”-СО). До 
адресата се изпраща чрез СЕОС и не носи хартиен носител.
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