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ДО КМЕТА НА СТОЛИЧЕН РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“

Г-ЖА РОСИЛА СТАНИСЛАВОВА
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ

Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ПИТАНЕ
от Карлос Контрера - общински съветник

Относно: извършени ремонтни дейности по текущ ремонт на улици и тротоари от
столичен район „Красно село“;

Уважаема госпожо кмет на район „Красно село“.
В края на м. Май 2021 г. беше огласена информация, че столичен район „Красно
село“ за 2020 г. не е успял да завърши процедурата по избор на изпълнител за ремонт
(текуща поддръжка) на уличната мрежа и тротоарните настилки на територията на района.
В тази връзка отредената за периода сума от 461 684 лв. беше върната изцяло към
Столична община като неусвоена. За 2020 г общата сума съгласно приетия сборен бюджет
на Столична община за поддръжка на уличната мрежа (в т.ч. и тротаори) за районните
администрации възлиза на 10 172 744 лв. От постъпилите отчети за изпълнението става
ясно, че съгласно разпределението между районите средствата са усвоени на 85-90% като
изключение от това са само столичен район „Красно село“ и столичен район ..Младост“.

В проекта за бюджет за 2021 г. утвърдените средства са приблизително същите. В
тази връзка прави впечатление, че и през 2021 г. постъпват множество оплаквания и

сигнали от граждани, че текущата поддръжка на пътната мрежа (най-вече вътрешно
кварталните улици и тротоари) - дейност 606 на територията на район „Красно село“
отново не се извършва с необходимия интензитет и качество. Поради това отправям
настоящото питане с цел изясняване на факти и обстоятелства, които да дадат отговор
поради каква причина не се извършва текуща поддръжка на уличните платна и
тротоарните настилки и през 2021 г.

Уважаема госпожо кмет на район „Красно село“:

1 ./ Сключен ли е договор с изпълнител за извършване на текуща поддръжка на
улици и тротоари, на каква стойност е, кой е изпълнителят и за какъв срок е сключен
договорът?
2 ./ За периода 01.01.2021 г. до 30.00.2021 г. какви ремонтни дейности са извършени
на улици и тротоари по договор/и, сключени от район „Красно село“, по кои улици, какви
квадратури са отчетени, каква е стойността на извършените разходи и колко са
разплатени?

3 ./ За периода 01.10.2021 г. - 31.12.2021 г. какви ремонтни дейности по текуща
поддръжка са предвидени по график, по кои улици и в какви обеми (квадратури,
стойност)?

15.10.2021 г.
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