
ОБЩИНА - РУСЕ 

ОП „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” 
________________________________________________________________ 

 

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА МЕСЕЦ 

МАЙ 
 

І. Извършени ремонтни работи по улици, тротоари и др., както следва: 

 

І.1. Подготовка и асфалтиране на дупки със студен асфалт по ул. „Потсдам“ и ул. 

„Трети март“. 

 - студен асфалт – 150 кг. 

І.2. Подготовка за асфалтиране, разстилане на камък и валиране на част от паркинг до 

бл. „Вит“ и бл. „Лом“. 

- асфалт – 21,5 т. 

І.3. Подготовка и асфалтиране на дупки по ул. „П. Каравелов“, ул. „Ангел Кънчев“ и по 

алеята на бл. „Некрасов“ на ул. „Борисова“. 

І.4. Подготовка и асфалтиране на дупки по ул. „Киев“, ул. „Будапеща“ и ул. „Скопие“. 

 - асфалт – 7,5 т. 

І.5. Запълване на фуги с фугираща машина по ул. „Пристанищна“, ул. „Д. 

Басарбовски“.  

 - битумен мастик – 153 кг. 

І.6. Ремонт на шахта на ул. „Щип“ – разбиване на бетон около нея и бетониране. 

 - бетон – 0,5 м3. 

І.7. Подготовка и асфалтиране на дупки по ул. „Д. Басарбовски“ и в района на „ЦЮР-2, 

бл. 2. 

 - асфалт – 3,500 т. 

І.8. Подготовка и асфалтиране на дупки в района на „ЦЮР“-2. 

 - асфалт – 4 т. 

І.9. Разстилане на фракция, валиране и асфалтиране пред бл. 30 в кв. „Дружба 3“. 

 - фракция 15-25 – 20 т. 

 - минералбетон 0-60 – 10 т. 

- асфалт – 119,4 т. 

І.10. Запълване на фуги с фугираща машина на пътен възел „Охлюва“. 

 - битумен мастик – 510 кг. 

І.11. Запълване на фуги с фугираща машина по ул. „Н. Й. Вапцаров“ и др. 

 - битумен мастик – 255 кг. 

І.12. Запълване на фуги с фугираща машина по ул. „Васил Левски“. 

 - битумен мастик – 1275 кг. 

І.13. Ремонт на тротоар на ул. „Муткурова“ №36, запълване на яма и нареждане на 

плочки. 

 - фрезован асфалт – 500 кг. 

І.14.Разстилане на фрезован асфалт в местност „Нови Халваджи“. 

 - фрезован асфалт – 89 т. 

І.15. Подготовка фрезоване и асфалтиране на дупки в района на пътен възел „Охлюва“ 

и паркинга пред бл. 33 в кв. „Дружба 3“. 

 - асфалт – 5 т. 

І.16. Подготовка и асфалтиране на дупки в кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“. 

 - асфалт – 18 т. 



І.17. Демонтиране на стар асфалт, разстилане на камък и валиране, нареждане на 

градински и пътни ивици, бетониране на същите на тротоара на ул. „Поп Богомил“. 

- фракция 15-25 – 10 т. 

 - минералбетон 0-60 – 50 т. 

 - пътни ивици – 10 бр. 

 - градински бордюри – 20 бр. 

 - бетон – 0,75 м3 

І.18. Подготовка и запълване на дупки с асфалт по ул. „Цар Освободител“, ул. 

„Българска морава“, ул. „Иларион Макариополски“, в кв. „Долапите“ и кв. „Средна 

кула“. 

 - асфалт – 7,5 т. 

І.19. Запълване на дупки със студен асфалт по ул. „Хан Аспарух“. 

 - студен асфалт – 75 кг. 

І.20.Запълване на яма с фрезован асфалт, асфалтиране и бетониране на ул. „Хан 

Аспарух“ №28. 

 - фрезован асфалт – 10 т. 

- бетон – 0,75 м3 

 - арматурна мрежа – 15 кг. 

І.21. Подготовка и запълване на дупки на моста между кв. „Средна кула“ и кв. 

„Долапите“. 

 - студен асфалт – 200 кг. 

І.22. Подготовка и асфалтиране на част от моста между кв. „Средна кула“ и кв. 

„Долапите“. Асфалтиране на дупки по ул. „Сини вит“ в кв. „Средна кула“. 

 - асфалт – 5 т. 

І.23.Подготовка и асфалтиране на дупки по улицата пред бл. „Лебед“ и бл. „Жерав“ в 

кв. „Здравец изток“ и бул. „България“. 

 - асфалт – 7,5 т. 

І.24.Запълване и валиране на дупки с турбо машина по ул. „Иван Ведър“. 

 - фракция 4-8 – 4 т. 

 - емулсия – 400 кг. 

І.25. Транспортиране на фрезован асфалт от гаража до гр. Мартен. 

 - фрезован асфалт – 30 т. 

 

 Звено „Поддръжка на сгради общинска собственост“: 

 

1. Извършени ремонтни дейности в ДГ „Звездица“: 

- монтаж на мивки и тоалетни чинии; 

- лепене на фаянс; 

- направа на стълбища, площадка и рампа; 

- боядисване на стени и тавани; 

2. Извършени ремонтни дейности в КПП в посока София: 

- боядисване, шпакловка на стени; 

- полагане на силиконови мазилки; 

3. Ремонт на покрив и тераса в сградата на „Приют за безстопанствени животни“. 

4. Полагане на теракот в ДГ „Зора“. 

5. Шпакловка, боядисване и направа на окачени тавани в три от стаите в сградата 

на ОП „Комунални дейности“. 

6. Направа на куфари и ремонт на Общински Детски център. 

 

 



II. Полагане хоризонтална пътна маркировка - 1641.53 м2 

 

 

  Съгласно Приложение 1 

 

III. Изработване и монтаж вертикална пътна сигнализация. 

 

III.1. Изработване пътни знаци /ПЗ/ и съоръжения за монтирането им: 

III.1.1. ПЗ със скоби за закрепване до 0,52 м2  – 24 бр., от 0,52 м2 до 1.60 м2  -  бр.; 

III.1.2. Стойки за ПЗ –3.0 м – 30 бр., 3,5 м – 15 бр., 1,5 м- 40 бр. / ; 

III.1.3. Реперни стълбчета – 7 бр. 

 

III.2   Монтаж вертикална пътна сигнализация в гр. Русе. 

III.2.1. ПЗ със скоби за закрепване до 0,52 м2  – 20 бр. 

III.2.2. Реперни стълбчета – 7 бр. 

 

V. Изработване, ремонт и монтаж парапет стандартен тръбен /нисък и висок тип/, 

антипаркингови стълбчета, сфери, реперни стълбчета и изкуствени неравности  

 

V.1. Монтаж антипаркингови стълбчета и сфери – ул. „Добри Немиров“ - 4 бр. антип. 

стълбчета, отремонтиране увредени от транспортен вандализъм антипаркингови 

стълбчета по тротоарите на улиците – „Чипровци“, „Шипка“, „Петрохан“ и „Згориград“ 

– 92 бр., ул. „Антим“ при бензиностанцията – 4 бр. с пети; 

V.2. Отремонтиране от ПТП с Протокол парапет заграждения бул. „Скобелев“- Парк 

на Възрожденците – 10 л. м.; 

V.3. Монтиране парапет поцинкован, продължение на съществуващ – бул. „Христо 

Ботев“ с/у изход магазин „Кауфланд“ – 20 л. м.;   

V.4. Демонтиране „изкуствена неравност“– бул. „Цар Освободител“ и монтиране на 

ново място, поради наличие на големи дупки в асфалта, отремонтиране и монтиране 

нови „изкуствени неравности“  – съгласно Приложение 2;  

V.5. Монтиране парапет стандартен висок тръбен бул. „Потсдам“ – 80 л. м.  

 

V. Поддържане светофарни уредби. 

 

V.1 Подмяна дефектирали лампи ниски и високи светофарни секции – 12 бр.; 

V.2 Демонтиране и подмяна с отремонтирани транспортни броячи в СУ „Кауфланд“ и 

СУ  „Мария Луиза“;  

V.3 Отремонтиране, тест и монтаж транспортни броячи – 2 бр.; 

V.4 Отремонтиране от ПТП с Протокол СУ „ДМД“- демонтаж огънато рамо, монтаж 

нов захранващ кабел, секции LED тройни – 2 бр., пуск СУ в нормален режим на работа; 

V.5. Преработване резервна управляваща платка за контролер СУ „Печатница Дунав“ и 

монтиране, с цел въвеждане ВОБД по бул. „Липник“ за строително монтажни 

дейности; 

V.6. Проучвателни дейности относно възможност за монтаж СУ „Бягащ пешеходец“ на 

кръстовище -  ул. „Стефан Стамболов“- ул. „Арда“- ул. „Огоста“; 

V.7. Текуща поддръжка СУ – отстраняване повреди – 6 бр. 

 

V. Ремонтни, монтажни и възстановителни дейности: 

 

V.1. Монтиране вертикална ПС: 



 

           -   транспортен и човешки вандализъм –  нова стойка на  ПЗ  „Г9+С 4.3” –  

кръгово движение бул. „Цар Освободител“, пребетониране ПЗ „Д17“- бул. „Тутракан“ 

изход на тролейбуси, както и ПЗ „Д24“- ул. „Рига“ с/у бл. „Албена“, нови ПЗ „Б3“ и 

„Г9+С 4.3“- кръгово кръстовище ул. „Ф. Станиславов“- бул. „В. Левски“, 

пребетониране ПЗ „В1“ и „В4“- к-ще ул. „Бозвели“- ул. „Борисова“.  

 

            -   за обозначаване инвалидно паркомясто - ПЗ „Д21”- по 1 бр, на ул. „Г. С. 

Раковски“, кв. „Чародейка“ Юг, ул. „Г. Карамаждраков“, бл. 106, вх. Г. 

 

            -   за забрана престой и паркиране и с репатриране –  ПЗ „ В27“- 2 бр. по ул. 

„Тинтява“, от бул. „Г. Делчев“ и от ул. „Троян“, ПЗ „В27+ Т17“ – бул. „Васил Левски“ 

при изход от сервиз за газови уредби, ПЗ „Т17/П/“- ул. „Т. Икономов“- преди спирка 

посока Център, както и на ул. „Николаевска“ - 2 бр. при бившия родилен дом.  

 

- за постоянна организация на движението по бул. „Липник“ /участък 

м/у бул. „Цар Освободител“ и ул. Пробив Кауфланд/ - ПЗ „А19, Д24, В21, В23“- по 1 

бр., както и ПЗ “Б2+Г2“ и „В27+В26/40/“ по 1 компл. 

 

V.2. Заваръчно монтажни дейности по: 

- изработване скоби за ПЗ – 60 бр. и 20 бр. рогатки за стълбове УО; 

- демонтиране стълб увреден от ПТП с Протокол – п. в. Дунав мост; 

- изработване паркови стълбове за УО – 10 бр.; 

- изработване и монтаж капак на опасна шахта ул. „Любен Каравелов“ – 2 кв. м., 

както и отремонтиране капак на шахта к-ще бул. „Цар Освободител“- ул. „Оборище“ – 

1кв.м.; 

- отремонтиране рамка линеен отток бул. „Цар Освободител“ – с/у ПГ по 

строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“; 

- ремонт увреден стълб за УО / 12 м./, от ПТП с Протокол от бул. „Тутракан“ – 

вход от Румъния, с последващ монтаж; 

- отремонтиране ограда от ПТП с Протокол – бул. „Цар Освободител“ в кръгово 

движение – 2,5 л. м. ; 

- премахване стърчащи болтове останали от демонтаж павилион „Лафка“- бул. 

„Бозвели“ и от пейка пл. „Свобода“; 

- отремонтиране портални врати в кв. „Долапите“ – на Училище и Гробищен 

парк; 

- изработване врата за втори етаж на КПП - Варна. 

- за затваряне пропадане на асфалтовото покритие на мост към кв. „Долапите“ – 4 

кв. м.; 

- за изработване няколко броя опитни матрици за полагане „щампован асфалт“; 

- за изработване нови шаблони за полагане ХПМ по инвалидни паркоместа – 4 бр. 

 

V.3. Поддръжка Горивна инсталация „Старо сметище“: ежеседмично посещение на 

инсталацията с запалване, огледи за повреди и износени елементи с последващо 

отремонтиране и поддръжка. 

 

V. Поддържане улично осветление: 

 

1. Прозвъняване на кабели, възстановяване на връзки в К2 и монтаж на К2 и 

АП – бл. „Берое“ - връзки, бул. „Гоце Делчев“ - търсене късо с-е, връзки на разделки в 



стълб, ул. „Бузлуджа“- връзки в стълб, зад бл. „Ангел войвода“ - подмяна кутия и 

връзки.  

         АП 6 А – 1 бр. ; 

        Кутия К2 – 1 бр. 

 

2. Монтиране и настройка на часовници, настройка на фоторелета, подмяна 

на контактори , ВП и АП ,възстановяване на връзки в ТП, табла и касети. 

ТП Околчица – вдигане предпазител, ТП Свети Георги – вдигане предпазител и 

прехвърляне на друго жило, ТП Околчица – търсене късо съединение, ТП Видима - 

повредено устройство на ЛОГ Сиберия - обърнато на часовник, ТП Мехомия - паднал 

АП - подменен с еднополюсни, ТП Троян – касета-вдигане главен и преработка касета, 

ТП Ивац – вдигане предп. на клон за ул. „Боримечка“, бул. „България“ касета от ТП 

Асен - вдигане 2 бр. АП, ТП Верея - вдигане предпазител за бул. „Гоце Делчев“, ТП 

Олимп - подмяна ВП, ТП Ивац - вдигане предпазител за ул. „Боримечка“, ТП Зора 2- 

вдигане предпазител за ул. „Сливница“ и ул. „П. Берон“, ТП Ерма – вдигане главен 

предпазител за ул. „Йосиф Дайнелов“, ТП Троян – вдигане главен и на клон за ул. 

„Йосиф Цанков“, бул. „Г. Делчев“ и ул. „Троян“, ТП Булаир - вдигнати предпазители и 

в наше табло.  

              АП 16 А - 3 бр., АП 25 А – 6 бр.; 

        ВП 63 А – 1 бр. 

 

3. Подмяна повредени кабели /подземно, в стълб и с обтяжка/ и муфиране. 

Бул. „Скобелев“ – опъване обтяжка, път I-5 – муфиране скъсан кабел от фирма. 

               Опъвателна клема – 2 бр.; 

         Бишоп 10 – 10 бр., 85 – 1 бр., 125 – 1 бр. 

 

4. Сменени ел. лампи и осветителни тела: 

Бл. „Огражден“, кв. „Чародейка“ бл. 114, бл. „Берое“, ул. „Шипка“ и ул. 

„Босилеград“, бул. „Генерал Кутузов“ - обръщало, ул. „Луи Айер“, ул. „Йосиф 

Цанков“, бл. „Странджата“, бл. „Ахелой“, ул. „Мадан“, ул. „Клисура“, спортна 

площадка зад бл. „Клисура“, ул. „Бузлуджа“, бул. „Липник“- подмяна кутии при Бизнес 

център „Авко“, ул. „П. Хитов“, ул. „Доростол“, бл. „Шабла“, ул. „Доростол“, бл. 

„Ангел войвода“, кв. „Дружба“ 1, бл.3, ул. „Поп Богомил“, ул. „Вихрен фурна „Габи“, 

ул. „Белмекен“ 27, бул. „Липник“, Алея „Момина сълза“ – подмяна капак, бул. 

„Липник“, ул. „Чая“, В Гаража - пункт за ГТП, ул. „Даскал Аверкий“.   

           Улични и паркови осв. тела – 1 бр. нови + 6 бр. отремонтирани;  

     Ел. лампи– 50W– 20 бр., 100W- 3 бр.,70W– 2 бр., 150W– 3 бр.; 

      LED 15 W Тошиба – 9 бр. ; 

     Кабел СВТ 2 х 1.5 мм2 –  7 м.; 

     Кутия К2 – 3 бр.; 

     Капак К2 – наши – 1 бр.; 

     АП 6А – 1 бр.;  

     Рогатка – 1 бр. 

     Сфера ø 400 – стара 1 бр. 

 

5. Огледи обекти за наличност изградено УО или повредени съоръжения 

Бл. „Машпроект“- обезопасяване парков стълб, бул. „Придунавски“- прехвърляне 

контактора на друга фаза, п. в. „Христо Ботев“- вдигане предпазител в касетата на 

завоя, ул. „Й. Цанков“ 40 - касетата не е наша, оглед УО по ул. „Студен кладенец“, ОУ 

„Алеко Константинов“ и ОУ „Олимпи Панов“- огледи за ел. захранване в бъдещето на 



измервателни станции за ФПЧ, бул. „Тутракан“- обезопасяване стълб от ПТП - вход от 

Румъния, бул. „България“ над ул. „Нови сад“- вдигане три паднали предпазителя, 

подмяна АП в кутия, ул. „Йосиф Цанков“- липсва захранване от ТП Обзор, поради 

липса на ВП в касетата - монтирани, последната касета от ТП Асен- вдигане паднали 

предпазители и подмяна с нови АП, път I-5-търсене късо съединение на две места –

прехвърлено на едно жило от касета КПП и късо от касета от ТП Равнец - изключени 4 

бр. стълба – за изкоп, ТП Простор - паднал главен към булардите- гаранционно и 

уведомен изпълнител, пл. „Свобода“- оглед касета, път I-5 – открит скъсан кабел от 

фирма „Преспа инвест“ Свищов- за муфиране, касета път I-5 от КПП – изкоп, рязане 

тръба , връзки, бул. „Липник“- м-н „Мосьо Бриколаж“- прехвърляне на друго жило, 

сграда ОП „Комунални дейности“ - Управление - демонтиране контакти и осветителни 

тела, пл. „Свобода“ пред централен вход Община - обезопасяване стълб и прибиране 

счупено тяло, увредено от паднал клон, път I-5 - ТП Лайка - търсене късо съединение, 

АСИ - Отдел Екология - проверка повредено тяло, Детска ясла 1- подмяна контакт, бл. 

„Беласица“- оглед. 

Наличие на улично осветление - за проектиране и изграждане. 

           ВП 50А – 5 бр., АП 6А – 2 бр., АП 16 А – 6 бр.; 

     Кутия К2 –1  бр. 

 

       6. Монтаж стълбове  

       6.1. бл. Машпроект – стълб 4 м – 1 бр. - ръчен изкоп, разкъртване бетон, 

преместване мястото на корозиралия стълб бетониране. 

                 -  Лампа LED 15 W – 1 бр.; 

                 -  ПО отремонтиран на LED – 1 бр.; 

                 -  Кабел СВТ 2 х 1.5 мм2 – 5 м.; 

                 -  Кутия К2 – 1 бр.; 

      - АП 6А – 1 бр. 

 

       6.2. бул. Тутракан – стълб 12 м. – 1 бр. /отремонтиран- ПТП с Протокол/ 

                   -  Кутия К2 – 1 бр.; 

      -  АП 6А – 1 бр.; 

      -  Капак К2 – 1 бр.; 

                   -  Кабел СВТ 2 х 1.5 мм2 – 20 м.; 

                   -  Лампа 150 W – 1 бр.  

 

7. Подмяна лампи и улични осветители в населени места Община Русе.                                

 

      7.1. с. Николово – вдигане АП в ТП 2 и в ТП 12. 

 

      7.2. с. Ястребово – подмяна лампи. 

                   -  Лампа 50 W –2  бр. ; 

                   -  Лампа LED 15 W – 2 бр.; 

 

      7.3. с. Червена вода –вдигане  и подмяна АП в ТП 2. 

      - АП 25А – 2 бр. 

 

      7.4. с. Семерджиево – подмяна лампи. 

                  -  Лампа 50 W – 5 бр. ; 

                  -  Лампа LED 25 W – 13 бр. /техни/; 

                  -  Лампа LED 15 W – 5  бр.  



 

      7.5. гр. Мартен – подмяна лампи. 

                   -  Лампа 50 W – 7 бр.; 

                   -  Лампа LED 15 W – 5 бр.; 

                   -  Лампа LED 17 W –  24 бр. /техни/; 

                   -  Кабел ПВО 6 мм2– 30 м. ; 

             -  Опъвателна клема –5 бр.; 

             -  Отклонителна клема – 2 бр. 

 

7.6. кв. Средна кула – вдигане предпазител на клон в ТП Багряна. 

                    - УО стар отремонтиран – 1 бр.; 

                    -  Лампа 50 W – 1 бр.; 

        -  Рогатка – 1 бр. 

 

      7.7. кв. ДЗС – разплитане мрежа и вдигане на паднал предпазител на клон. 

 

      8.  Монтиране УО подарени на Община Русе - ул. „Инжeнер Бъркли“ и ул. „Руй 

планина“ – 10 бр. УО LED, от Община Ботевград /подменени натриеви осветители/.   

 

      9.  Отремонтиране съоръжения – паркови осветители– 50W – 8 бр., улични 

осветители – 

  – 50W – 3 бр. 

 

V.  Поддържане радиоточки: 

 

1. Възстановяване на прекъснати жила, установяване и отстраняване на къси            

съединения и лош контакт по радиомрежата. 
Бл. „Орфей“, вх. А, ет.3 - лош контакт, ул. „Видин“ 10 – муфиране кабел, бл. „Д. 

Полянов“ вх. Д,  ет.2 - късо съединение, за бл. „Пелистър“- повреден захранващ кабел, 

ул. „Петрохан“ 64 - лош контакт, бл. „Крали Марко“, вх. Ж, ет. 1 – повредена 

инсталация, ул. „Згориград“ 64 – лош контакт, бл. „Цитадела“, вх. Е, ет. 5 - късо 

съединение, бл. „Българка“ – инсталация за ремонт, бл. „Петър Вичев“, вх. Б, ет.3 -

муфиране жило, бл. „Българка“- ремонт канална мрежа, бл. „Ахелой“, вх. В, ет. 5 -

повреден дросел, бл. „Верила“ вх. В ет.4 - лош контакт, ул. „Вардар“ 8 - муфиране 

кабел, бл. „Българка“- ремонт инсталация, кв. „Чародейка“, бл. 306, вх. Г, ет.1 - 

повреден апарат, лош контакт за кв. „Здравец“, бл. 23, вх. Б, ет.2 и ул. „Панега“ 2, ет.2, 

бл. „Българка“, вх. А, ет. 1 - ремонт канална мрежа, бл. „Венера“, вх. Б, ет.6 - 

прекъснато жило, за бл. „Мелник“ – муфиране прекъснат кабел, ул. „Чавдар войвода“ – 

лош контакт, за бл. „Пеликан“ – линейна повреда, бул. „Скобелев“- муфиране повреден 

захранващ кабел, ул. „Щип“ 1 подмяна кабел, за бл. „Варна“ – повредена АК, ул. „Сяр“ 

10 – лош контакт, както и за бл. „Ангел войвода“, вх. Б, ет.3, подмяна кабел за ул. 

„Олимпи Панов“ 6, бл. „Антон Иванов“, вх. Б, ет.7 – лош контакт, бл. „Росица“, вх. А, 

ет.8 - повреден апарат, ул. „Панега“ 12- лош контакт, ул. „Петрохан“ 54 - муф. кабел, 

ул. „24-ти май“- муф. жило, бл. „Българка“, вх. А, ет.1 - отремонтиране инсталация, бл. 

„Бреза“, вх. Б, ет.4 – късо с-е, ул. „Ниш“ 50 – повреден кабел, ул. „Доростол“ 35, вх. А, 

ет. 1 – подмяна кабел, бл. „Ана Вентура“, вх. Б, ет.5 - късо с-е, бл. „Цитадела“, ет.4, вх. 

Г и ул. „Велес“ 5 – лош к-т, за бл. „Комаров“- повреден кабел, ул. „Боримечка“ 22 – 

лош контакт, бл. „Ния“, вх. А, ет.3- късо с-е в мазето, бл. „Антон Иванов“, вх. Б ет.7 – 

скъсано жило в мазето на вх. А. 

                                Кабел ППВР 2х 0.75 мм2 –  90 м.  



 

2. Подменени изгорели абонатни съпротивления и трансформатори. 
Бл. „БДЖ“ – прекъснато съпротивление, също и за бл. „Мелник“, вх. А, ет.9, бул. 

„Скобелев“ 34, ет.1 - прекъснато съпротивление, бл. „Ния“- повреден дросел, както и за 

бл. „Беласица“, вх. А, бл. „Лале“ ет.2 - прекъснато съпротивление, както и за ул. 

„Обзор“ 20, бл. „Шар планина“, вх. А, ет. 5 – подмяна предпазител на АТ, бл. „Янтра“, 

вх. А, ет.2 - прекъснато съпротивление, бл. „Явор“, вх В, ет. 5 - прек. съпротивление, 

ул. „Кръстец“ 48 - повреден дросел, бл. „Мелник“, вх. А, ет.7 - прек. съпротивление. 

                      

3. Ремонтни дейности в населените места на Община Русе. 

 

        3.1. кв. „Средна кула“ - ремонт на радиомрежата – ул. Зеленика 8 /Вианови/- лош 

контакт, ул. „Сини вир“ 64 - подмяна кабел. 

                                Кабел ППВР 2 х 0.75 мм2 – 30  м.  
 

        3.2. кв. „Долапите“ – ремонт на радиомрежата – ул. „Говедарци“1 /Иванови/ - 

лош контакт. 

 

        3.3. с. Сандрово - ремонт на радиомрежата – ул. „Марица“17 /Мария/ - прекъснато 

жило, ул. „Любен Каравелов“ 3 /Севдалин/- прекъснато съпротивление, ул. „Добруджа“ 

16 /Йордан Георгиев/ - прекъснато съпротивление, ул. „Георги Бенковски“ 28 /Георги 

Братоев/ - късо съединение, районът около ул. „Бузлуджа“ – муфиране кабел, ул. 

„Райко Даскалов“ 31/Димитрина Георгиева/- лош контакт.  

 

3.4 с. Червена вода - ремонт на радиомрежата – ул. „Баба Тонка“ 2 /Дамянова/-

лош контакт, ул. „Райко Даскалов“ 2 /Елка/- лош контакт, ул. „Васил 

Петлешков“ 7, 47 късо съединение, ул. „П. Д. Петков“ 30 и ул. „Странджа 

планина“7 - муф. кабел, ул. „Филип Тотьо“ 1 /Елена Маринова/- прекъснато 

съпротивление, ул. „Бунар Хисар“ /Виолета/- муфиране кабел, ул. 

„Сливница“2 - късо съединение.   

 

 

 


