
 
 

Оперативна програма 
“Регионално развитие” 2007-2013 

www.bgregio.eu  
Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално 

развитие, Държавния бюджет на Република България 
и бюджета на Община Пловдив 

 
 
 

 
 
 

ИНТЕГРИРАН ПЛАН 
ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 

НА ГРАД ПЛОВДИВ 
 

КОМПЛЕКСНИ ПРОЕКТИ В ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
НА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ 

С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

София-Пловдив, януари 2013 



 
 
В зоната се разработват следните комплексни проекти: 
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Изграждане на обект 
„Комуникационно-транспортен 
пробив”, свързващ бул. „Васил 
Априлов” и бул. „Македония”,под 
ЖП ареал „Централна гара” и 
изграждане на подземни публични 
пространства.Реконструкция, 
рехабилитация, градско обзавеждане 
и изграждане на Туристически 
информационно-приемен център на 
обект „Предгаров площад” с 
благоустрояване на озеленени площи 
от бул. „Хр. Ботев”  

Публично / 
Финансов 
инструмент/
НПО/ПЧП 

По Приоритетна ос 1, 
Подприоритет 2 на 
ОПРР за 2014-2020/ По 
Приоритетна ос 4 на 
ОПРР за 2014-2020 

Община 
Пловдив
/ НКЖИ
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Изграждане на обект „Южна 
тангента” от бул. „Коматевско шосе” 
до възел „Родопи” и развръзки с бул. 
„Македония” с подземното ниво на 
преминаване под ЖП ареала, 
паркиране и рехабилитация 
(реконструкция) на второстепенни 
транспортни връзки от прилежащи 
територии по улици: "Петър 
Динеков", "Кукуш", "Бачо Киро" , 
"Одрин". Озеленяване и 
социализация на междублокови 
пространства и други общински 
терени. 

Публично / 
Финансов 
инструмент 

По Приоритетна ос 1, 
Подприоритет 2 на 
ОПРР за 2014-2020 

Община 
Пловдив 
/ НКЖИ

 
Границите на проектите са показани в следващата карта 
 



 
 
 

ОПИСАНИЕ НА КОМПЛЕКСНИТЕ ПРОЕКТИ 
 
 
 



КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ  1 
 
ИЗГРАЖДАНЕ  НА  ОБЕКТ:    „КОМУНИКАЦИОННО  ‐ТРАНСПОРТЕН  ПРОБИВ,  СВЪРЗВАЩ 
БУЛ.”ВАСИЛ  АПРИЛОВ”  И  БУЛ.  „МАКЕДОНИЯ”  ПО ЖП‐АРЕАЛ  ‐  ЦЕНТРАЛНА  ГАРА  И 
ИЗГРАЖДАНЕ  НА  ПОДЗЕМНИ  ПУБЛИЧНИ  ПРОСТРАНСТВА.  РЕКОНСТРУКЦИЯ, 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ,  ГРАДСКО  ОБЗАВЕЖДАНЕ  И  ИЗГРАЖДАНЕ  НА  „ТУРИСТИЧЕСКИ, 
ИНФОРМАЦИОННО‐ПРИЕМЕНЕН  ЦЕНТЪР”  НА  ОБЕКТ  „ПРЕДГАРОВ  ПЛОЩАД”  С 
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ ПО БУЛ. „ХР.БОТЕВ” 
 
  Обектът попада в зона от вида (Зона  на  публични функции с висока обществена 
значимост).  Съгласно  методическите  насоки  за  изработка  на  ИПГВР  и  конкретната 
разработка на изпълнителя на ИПГВР ‐ Пловдив за   избор на зони за въздействие при 
идентифициране  на  Зоната  за  публични  функции  с  висока  обществена  значимост  са 
използвани  7  критерия  приложени  върху  територия  с  най‐голяма  концентрация  на 
функция  при  която  въздействието  ще  има  най‐голяма  обществена  значимост. 
Критериите са: 

 Преобладаваща  част  от  сградния  фонд  са  сгради  с  административни  и 
обществени функции 

 Липсващи  или  лошо  състояние  на  съществуващите  системи  на  техническата 
инфраструктура, улици , тротоари и линейни настилки 

 Липсващи  или  недостатъчно  развити  елементи  на МОПТ  (редовни  маршрутни 
линии и свързаната с тях инфраструктура 

 Неизградени, неблагоприятни, необзаведени или в лошо състояние елементи на 
средата (зелени площи, зони за отдих, улично или алейно осветление) 

 Незадоволително състояние на сградния фонд с административни и обществени 
функции 

 Ниска степен на енергийна ефективност на сградния фонд 

 Среда с нарушени екологични параметри 
  Комплексният проект създава възможности за използване финансовите ресурси 
на няколко оперативни програми… 

 Регионално развитие 

 Транспорт 

 Околна среда 
  Комплексният  проект  е  сбор  от  твърди  и  меки  мерки.  Ще  бъдат  използвани 
финансовите ресурси: бюджетите на Общината, Републиканския и ЕС ‐ Структурните и 
Кохезионните  фондове,  Национални  програми  и  много  важно  ‐  възможности  за 
инвестиции  на  частни  и  юридически  лица,  други  източници  ‐  финансови  и 
инженерингови инструменти, като „Джесика” и др. С този комплексен проект ще могат 
да  се  приложат  принципите  и  за  комплексно  финансиране,  ще  се  използват 
възможностите на ПЧП.Бързото развитие на  транспортната инфраструктура е основно 
условие  за  създаване  и  поддържане  на  висок  икономически  растеж  ,  за  баланс  в 
развитието и е предпоставка за привличане и резултатно използване на инвестициите. 
Приоритет  в  транспортната  политика  на    ЕС  и  Р  България  е  модернизацията  и 
развитието  на  транспортната  инфраструктура,  което  означава  оперативна 
съвместимост  и  цялостно  подобряване  на  транспортната  свързаност,  водещи  до 
повишена  конкуретноспособност  в  частност  в  полза  на  българската  икономика  и 
привличане  на  международен  транспортен  трафик,  предоставяне  на  качествени 
транспортни  услуги  на  населението и  бизнеса,  сигурен безопасен  транспорт.    Част  от 
приоритетните проект, които ще бъдат финансиране по ОП”Транспорт” или както вече 



ще  се  нарича  програмата  за  периода  2014‐2020  г.  „Транспорт  и  транспортна 
инфраструктура”  са  направленията  в  посока  изграждането  на  цялостното жп  и  пътно 
направление  в  посока  изток‐запад  през  южна  България,  сръбска  граница  ‐  София, 
Пловдив, Бургас/Свиленград ‐ турска, гръцка граница. 
  Представеният  в  ИПГВР  ‐  Пловдив  проект  отговаря  изключително  на 
изискванията  за  интермодално  обслужване  на  пътници,  товари  и  съвместяване  на 
различните  видове  транспорт.  Този  обект  има  изключителния  шанс  да  бъде  изцяло 
финансиран  по  ОП  ‐  Транспорт  и  транспортна  инфраструктура  в  полза  на  община 
Пловдив  и  гражданите  на  Пловдив  и  региона  без  дори  участие  в  съфинансиране  от 
страна на Общината. По    смисъла на интермодалното обслужване и  съвместяване на 
различните  видове  транспорт  чрез  комплексния  проект  ще  се  финансират 
реконструкцията  ,  модернизацията  не  само  на  съоръжения,  а  сгради  прилежащи 
площи,  предгаров  площад,  целия  ареал  на  жп‐гара  Пловдив.  Реконструкцията  на 
ареала и съвместяването на функции съвпада изцяло с вижданията на ЕС за развитие 
на градските жп‐ареали и се очаква и тази идея на интегрирания план да получи висока 
оценка и одобрение за финансиране. 
  Предпроектните проучвания и заданията за проектиране, част от задълженията 
по ИПГВР ‐ Пловдив ще дадат възможност още през 2014 г. да се усвоят средства по ОП 
„Транспорт” и да се гарантира бюджетирането за следващите 7 години. 
  Проектът е съставен от няколко подобекта: 
  1.1.  Комуникационно‐транспортен  пробив  свързващ  бул.  „В.Априлов”  и  бул. 
„Македония”  под  жп‐ареал  на  Централна  гара  ‐  Пловдив  и  изграждане  на  публични 
подземни пространства 
  1.2.  Реконструкция,  рехабилитация,  градско  обзавеждане  и  изграждане  на 
туристически  ‐  информационен  център  на  обект  „Предгаров  площад”  с 
благоустрояване и озеленяване по бул. „Христо Ботев”. 
  Първостепенен по значение за развитие на зоната е подобект 1.1. , който ще се 
изгради предимно чрез ОП „ Транспорт „ . Проектът за подземно преминаване е пряко 
приложение на ОУП ‐ Пловдив и инвестиционните намерения на НК”ЖИ” с подземното 
преминаване ще се активират връзките между двете части на града, разделени до сега 
от  жп‐ареал  Пловдив.  Изпълнението    ще  допринесе  за  увеличаване  на  пътнико‐
потоците и броя на преминаващите. Ще се увеличат броя на услугите и връзките между 
различните видове транспорт ‐ железопътния, масовия градски транспорт, автобусния 
междуселищен транспорт и включително и връзка с аерогара ‐ Пловдив, в т.ч. чекиране 
на багаж.  
  Изграждането  на  подземната  връзка  включва  самото  транспортно  съоръжение 
със  съответните  спирки  на  МГТ,  пешеходни  връзки  с  пешеходния  жп‐подлез  и  към 
двете  автогари  „Север”  и  „Родопи”,  пешеходен  достъп  до  различни  публични 
пространства,  включително  автомобилен  паркинг  ,  багажни  помещения,  обекти  на 
общественото  обслужване,  като  ресторанти,  търговия  ,  хотел,  връзка  с  обекти  за 
административно обслужване и информационен център, връзка с предгаров площад.  
  Това  ще  предизвика  необходимостта  от  реконструкция  на  двете  автогари  ‐ 
„Родопи” и „Север” , собственост на „Хеброс бус” ООД, реконструкция на бул. „Христо 
Ботев” за подземно‐пешеходно преминаване от автогара „Север” към спирките на МГТ 
в  подземното  подлезно  преминаване  и  връзка  с  пешеходния  подлез  на  жп‐гара 
Пловдив  , в т.  т. и към автогара „Родопи”, ремонт и реконструкция на съседни улици, 
(ул.  „Д‐р  Н.Ковачев”,  бул.  „Христо  Ботев”,  бул.  „В.Априлов”,  бул.  „Руски”,  бул.  „Иван 
Вазов”, ул. „Димитър Талев”, бул. „Македония”) промяна организация на движението, 
ремонтни  дейности  на  подземната  инженерна  инфраструктура,  ел.,    Ви  К,  канал, 



телекомуникации ще се направи рехабилитация на засегнати публични пространства в 
т.ч. нови озеленявания. Ще се засегне терена на автогара „Родопи”,  което е отчетено 
при  проектирането  на  обекта,  но  изпълнението  на  подлезното  транспортно 
преминаване  задължително  ще  предизвика  необходимостта  от  нови  инвестиционни 
вложения на „Хеброс бус” ООД. Ще се изгради паркинг във връзка с достъпността до 
услугите  на  жп‐транспорта.  Активирането  на  територията  с  посещаемост    налага 
преразглеждане на функциите на сгради и съоръжения попадащи в територията на жп‐
ареал  ‐  Пловдив  и  към  момента  с  различна  собственост.  Ще  е  необходимо  да  се 
извърши реконструкция на пешеходен подлез, сградния гаров комплекс. Значима част 
от  този  проект  е  създаването  на  подходяща  по  пространствено  и  художествено 
въздействие  и  изпълнена  с  присъщи  и  необходими  обществени  функции 
градоустройствена рамка, въздействаща и на жп‐арела ‐ Пловдив и на бул. „Хр.Ботев” . 
Рамката  ще  съответства  на  високия  клас  и  значимост  на  жп‐гара  Пловдив,  като 
транспортен жп‐ възел от национално и международно значение. Тези нови функции 
на сградите с обществена значимост са предмет на инвестиционния интерес на частни 
и юридически лица, с чиито инвестиции ще се подобри качеството на средата и ще се 
осъществи  замисъла  за  „Зона  с  публични  функции  с  висока  обществена  значимост”. 
Новите  функции  ще  предизвикат  проекти  за  изграждане  на  нова  градска  среда 
,благоустрояване  на  публични  пространства,  елементи  на  градското  обзавеждане  и 
озеленяване. 
  За  възстановяване  качествата  на  средата ще  се  използват  възможностите  и  на 
ОП”Околна среда”. 
  Активно ще се работи по програма Регионално развитие чрез приоритетни оси 
„Градско  развитие”,  „Опазване,  популяризиране  и  развитие  на  културното  природно 
наследство, енергийна ефективност, техническа помощ”. 
  Основното  инженерно  съоръжение  ще  се  финансиране  предимно  от 
ОП”Транспорт”. 
  Подобект  1.2.  Реконструкция,  рехабилитация,  градско  обзавеждане  и 
изграждане на туристически ‐ информационен център на обект „Предгаров площад” с 
благоустрояване и озеленяване по бул. „Христо Ботев”. Ще бъде изграден върху терени 
публично‐общинска и частна държавна собственост. В основата му са:  
  1.2.1. предгаров площад с туристическо‐информационен център  
  1.2.2. благоустрояване и озеленяване на бул. „Христо Ботев” 
  С  изпълнение  на 1.2.1.   ще  се  постигне  създаване  на  публично  пространство  с 
комфорт  за  високата  обществена  посещаемост  и  активност  и  услуги  от  градско  и 
регионално  значение.  Приемният  туристически  център  има  пряко  отношение  към 
развитието  на  туристическия  бизнес  и  повишаване  посещаемостта  до  обектите  от 
културно‐историческия  пакет  на  услуги.  Реквизитите  на  предгаровия  площад  имат 
отношение  към  услугите,  които  предоставя  жп‐гара  Пловдив  като  транспорт, 
информираност,  хотелиерство, обществено хранене,  търговия, достъпност на средата, 
обществена  безопасност,  развлечения.  Предгаровият  площад  е  възлов  за  регулиране 
връзките с масовия градски транспорт и пешеходството. 
  Чрез  изграждането  на  1.2.2.    ще  се  повиши  качеството  на  средата  около  жп‐
ареал Пловдив. Ще се  подобрят екологичните параметри, ще се внедрят елементи на 
градския дизайн, ще се ремонтират тротоари , ще се използват подходящи настилки за 
изграждане  на  територия  с  единен  художествен  образ,  повишени  екологични 
параметри,  висока  наситеност  на  обществените  функции.  Ще  се  преразгледат 
възможностите  за  изграждане  на  допълнителни  паркоместа  с  цел  улеснението  на 
достъпа към жп‐гара Пловдив. 



 
ТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАНИЯ 

  В  рамките  на  ИПГВР  след  изработване  на  ПУП  за  зоната  ще  се  направят 
предпроектни проучвания (ППП) и технически задания за инвестиционни проекти 
  ‐  технически  съоръжения  ‐  транспортно‐комуникационно  подземно 
преминаване 
  ‐  рехабилитация  и  благоустрояване  на  тангиращи  улици  засегнати  от 
транспортното съоръжение 
  ‐  изграждане  и  рехабилитация  на  тротоари,  паркинги  и  зелени  площи  по  бул. 
„Хр.Ботев” 
  ‐ паркинг и пешеходен достъп до подземно транспортно съоръжение и автогари 
  ‐ предгаров площад 
  ‐ информационен център и елементи на градското обзавеждане 
  ‐ енергийна ефективност на съществуващи обществени сгради 
  ‐ паспортизация на обществени сгради 
  ‐ туристически информационен център 
  ‐  реконструкция  на  съществуващи  мрежи  на  инженерната  инфраструктура  , 
засегната от изграждането на подземен транспортен достъп. 
  ‐ заедно с техническите задания за ИП ИПГВР включва на програма с план‐график 
за изпълнение на дейностите обхванати в проекта и бюджет с индикативна стойност за 
необходимите средства, както и източници на финансиране. 
Обхватът на комплексния проект е показан на следващата схема: 

 
Следващите  илюстрации  показват  примерна  обемно‐пространствена  концепция  в 
обхвата  на  този  комплексен  проект.  Концепцията  е  извадка  от  класирания  на  първо 
място  проект  в  националния  конкурс  от  2008  г.,  обявен  от  Национална  компания 
„Железопътна инфраструктура”. 
 



 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ 3 
 
ИЗГРАЖДАНЕ  НА  ОБЕКТ:  „ЮЖНА  ТАНГЕНТА”  В  УЧАСТЪК  ОТ  БУЛ.  „КОМАТЕВСКО 
ШОСЕ” ДО ВЪЗЕЛ „РОДОПИ” И РАЗВРЪЗКИ С БУЛ. „МАКЕДОНИЯ” И С ПОДЗЕМНОТО 
НИВО  НА  ПОДЛЕЗНО  ПРЕМИНАВАНЕ  ПОД  ЖП‐АРЕАЛА,  ПАРКИРАНЕ  И 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ,  РЕКОНСТРУКЦИЯ  НА  ВТОРОСТЕПЕННИ  ТРАНСПОРТНИ  ВРЪЗКИ  ОТ 
ПРИЛЕЖАЩИ  ТЕРИТОРИИ  ПО  УЛ.  „ПЕТЪР  ДИНЕКОВ,  „КУКУШ”,  „БАЧО  КИРО”  И 
„ОДРИН” . ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ. 
 
  Обектът попада в зона от вида (Зона  на  публични функции с висока обществена 
значимост).  Съгласно  методическите  насоки  за  изработка  на  ИПГВР  и  конкретната 
разработка на изпълнителя на ИПГВР ‐ Пловдив за   избор на зони за въздействие при 
идентифициране  на  Зоната  за  публични  функции  с  висока  обществена  значимост  са 
използвани  7  критерия  приложени  върху  територия  с  най‐голяма  концентрация  на 
функция  при  която  въздействието  ще  има  най‐голяма  обществена  значимост. 
Критериите са: 

 Преобладаваща  част  от  сградния  фонд  са  сгради  с  административни  и 
обществени функции 

 Липсващи  или  лошо  състояние  на  съществуващите  системи  на  техническата 
инфраструктура, улици , тротоари и линейни настилки 

 Липсващи  или  недостатъчно  развити  елементи  на МОПТ  (редовни  маршрутни 
линии и свързаната с тях инфраструктура 

 Неизградени, неблагоприятни, необзаведени или в лошо състояние елементи на 
средата (зелени площи, зони за отдих, улично или алейно осветление) 

 Незадоволително състояние на сградния фонд с административни и обществени 
функции 

 Ниска степен на енергийна ефективност на сградния фонд 

 Среда с нарушени екологични параметри 
  Комплексният проект създава възможности за използване финансовите ресурси 
на няколко оперативни програми… 

 Регионално развитие 

 Транспорт 

 Околна среда 
  Комплексният  проект  е  сбор  от  твърди  и  меки  мерки.  Ще  бъдат  използвани 
финансовите ресурси: бюджетите на Общината, Републиканския и ЕС ‐ Структурните и 
Кохезионните  фондове,  Национални  програми  и  много  важно  ‐  възможности  за 
инвестиции  на  частни  и  юридически  лица,  други  източници  ‐  финансови  и 
инженерингови инструменти, като „Джесика” и др. С този комплексен проект ще могат 
да  се  приложат  принципите  и  за  комплексно  финансиране,  ще  се  използват 
възможностите на ПЧП. 
  Проектът е съставен от няколко подобекта: 
  3.1.  Изграждане  на  обект Южна  тангента  от  бул.  „Коматевско шосе”  до  възел 
„Родопи” и връзка с бул. „Македония”. 
  3.2.  Рехабилитация  (реконструкция  на  второстепенни  транспортни  връзки  от 
прилежащи територии по улици „Петър Динеков” , ул. „Кукуш”, „Бачо Киро”, „Одрин”  
  3.3.  Озеленяване  и  социализация    на  междублокови  пространства  и  други 
общински терени.  



  От първостепенно значение за развитието на зоната е и подобект 3.1. „Южна 
тангента”, който ще се изгради по ОПРР. Самият подобект 3.1. съдържа в себе си още 
няколко обекта за които следва описание. 
  Изграждането  на  „Южна  тангента”  със  задължителните  две  връзки  с  възлите 
„Родопи”  и  „Коматевски  възел”  се  явява  връзката  от  направление  запад  към 
направление  изток:  на  „Пещерско шосе”  през ЖК  ”Христо  Смирненски”,  ЖК”Модър” 
северно  от  ЖП  ‐  ареала  на  гр.  Пловдив  и  връзка  с  възел  „  Родопи  „  .  Тя  навързва 
основни направления  север  ‐ юг,  което е важно за осъществяване на организация на 
движението  свързано  с повишаване на екологичните параметри на жизнената  среда, 
осъществяване на идеята  за изчистване на центъра на  града от  товарни  автомобили, 
бързи и лесни връзки в различните градски направления: 
  1. Модър ‐ Царевец 
  2. Коматевско шосе 
  3. Бул. „В.Априлов” ‐ бул. „Македония” 
  4. Кукленско шосе, бул. „Родопи” и бул. „Найчо Цанов” 
  В участъка от „Кукленско шосе” до възел „ Родопи „ , трасето на 
 „ Южна тангента „ засяга основно терените на ЖП‐ареала. 
  Основната  връзка  Север  ‐  Юг  „В.  Априлов”  ‐  бул.  „Македония”  съгласно  ОУП 
преминава през жп‐терените и източно от приемната на жп‐гара ‐ Пловдив. 
  Бул.  „Васил  Априлов”  преминава  подземно  под  кръговото  кръстовище  на 
Централна  гара,  под  жп‐коловозите,  под  автогара  Родопи  и  южна  тангента  и  се 
включва в бул. „Македония”. 
  Връзките  на  това  подземно  съоръжение  с  южна  тангента  се  осъществяват  с 
полудетелина. 
  Друг  съществен  принос  с  комплексно  значение  за  градското  развитие  е  ,  че  с 
осъществяването на тази връзка, ще отпадне необходимостта от „Бетонов мост”, като 
това направление ще бъде поето от южна тангента и възел Родопи. По този начин ще 
може  да  се  изгради жп‐участъка Пловдив  от  направление  сръбска  граница  ‐  София  ‐ 
Пловдив  ‐  турска/гръцка  граница  в  съответствие  със  съвременните  норми  за  жп‐
транспорт;  ще  се  създадат  условия  за  изграждане  на  интермодален  терминал,  за 
контейнерни  товари  при  гара  Тодор  Каблешков.  Неоспорим  е  приносът  на 
изграждането на южна тангента за града,  за ареала и за икономическото развитие на 
България  в  частност  ЮЦР  с  възможността  да  се  включим  в  международните 
транспортни  пътнически  и  товарни  коридори.  Заедно  с  изграждането  на  южната 
тангента като съпътстващи обекти ще се изгражда градоустройствена рамка от сгради, 
зелени  обеми  и  публични  пространства,  паркинги,  подземни  гаражи  свързани  с 
обслужването  на  различните  видове  транспорт  и  търговските  и  други  обществени 
обекти,  премахването  на  бетоновия  мост  ще  облекчи  движението  конкретно  и  от 
северната  страна  на  жп‐ареала  ‐  бул.  „Христо  Ботев”,  което  ще  бъде  успокоено; 
пешеходната достъпност в този участък също ще се повиши. 
  Предлагаме доразвитието на възел „Родопи” 
  1. Връзка с бул. „Цар Борис ІІІ Обединител ‐ юг през терените на „Чистота” 
  2. Връзка на бул. „Найчо Цанов” с „Кукленско шосе”. 
  3. Развитие на връзка „Южна тангента” с „Коматевски възел” върху територията 
на кв. „Модър”  .  това налага  задължително изменение на ПУП‐ПРЗ в  токущо приетия 
план  на  кв.  „Модър”,  но  е  необходимо  условие  и  единствен  възможен  вариант,  ако 
искаме да използваме последната възможност града да получи правилно транспортно 
развитие,  да  използва  създадените  огромни  вложения  в  два  транспортни  възела  за 
съжаление  с  недоизпълнени  участъци;  в  действителност  да  се  извършат  действия, 



които  допринасят  за  чистотата  на  въздуха  и  повишаване  качествата  на  жизнената 
среда. 
 
  Подобект  3.2.  Рехабилитация  (реконструкция  на  второстепенни  транспортни 
връзки от прилежащи територии по улици „Петър Динеков” , ул. „Кукуш”, „Бачо Киро”, 
„Одрин” . Обектът е подходящ за финансиране по ОПРР. 
  Неминуемо  осъществяването  на  обект  „Южна  тангента”  с  всичките  й 
подусловия  налага  рехабилитация  на  прилежащи  улици  и  улични  пространства. 
Обектът  ще  включва  подмяна  на  настилки  по  тротоари  и  улични  платна,  улично 
озеленяване,  създаване  на  места  за  паркиране  на  автомобили  по  улици  и  в  улични 
разширения, енергоспестяващо осветление и елементи на градски дизайн, като част от 
уличното  обзавеждане.  В  този  проект  целта  е  не  само  ремонтиране  на  улиците 
засегнати от основното строителство, но и изграждане на цялостна завършена зона, в 
която  и  главните  и  второстепенните  улици  имат  характеристиките  на  качествена 
градска среда. Ще се изпълнят изискванията за достъпност на средата, възможност за  
достъп  на  хора  в  неравностойно  положение  и  от  различни  социални  групи, 
подобряване  качеството  на  улиците  допринася  за  постигане  на  добри  екологични 
параметри, по‐безопасни условия за придвижване. 
 
  Подобект 3.3. Озеленяване и социализация  на междублокови пространства и 
други общински терени.  
  Проектът е подходящ за финансиране по ОПРР. Има възможност за използване 
на  средства  чрез  ПЧП,  както  и  привличане  на  НПО  за  привличане  на  средства  и 
осъществяване на този проект. 
  С  проектът  ще  бъде  създадена  качествена  жизнена  среда  в  публични 
пространства. Ще бъдат  направени детски  площадки, ще  се  рехабилитират  публични 
пространства  за  нуждите  на  озеленяването,  отдиха,  развлеченията  за  повишаване 
качеството  на  живот  на  пребиваващите  в  зоната.  Публичните  пространства  ще 
отговарят на изискванията за достъпна среда , на безопасност на тяхното ползване; ще 
се  използва  енергоспестяващо  осветление.  В  тези  места  е  подходящо  да  се  ползват 
елемнти  на  градския  дизайн  ,  като  пейки,  беседки  и  други,  проектирани  заедно  с 
елементите  на  градския  дизайн  от  подобект  3.1.  и  подобект  3.2.  ,  за  да  се  изгради 
цялостен  художествен  образ  на  зоната.  В  това  число  чрез  мерки  по  енергийна 
ефективност да се оформят калканни стени по блокове за постигане на въздействаща 
градоустройствена  рамка.  Отчитайки  фактът,  че  този  подобект  попада  в  зона  с 
публични функции с висока обществена значимост е важно  предложените дейности за 
социализация  на  публичните  пространства  да  отговаря  на  високите  изисквания  на 
публичния характер на зоната. 
    Резултатите от изграждането на трите подобекта зависят от съчетаването 
на интересите на Общината, държавата и частни инвестиции. Използваните финансови 
ресурси,  основно  по  двете  програми  ОПРР  и  ОПТ  са  шанс  на  гр.  Пловдив  да  реши 
проблеми с 40‐50  годишна давност. Наличието на концесионна процедура за жп‐гара 
Пловдив  показва  и  възможен  частен  интерес  ,  който  да  съчетае  и  съфинансира  и  с 
други средства крайния резултат. 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАНИЯ 
 

  В  рамките  на  ИПГВР  след  изработване  на  ПУП  за  зоната  ще  се  направят 
предпроектни проучвания (ППП) и технически задания за инвестиционни проекти 



  ‐  технически  съоръжения  ‐  „Южна  тангента”  и  връзка  с  транспортно‐
комуникационно подземно преминаване 
  ‐  рехабилитация  и  благоустрояване  на  тангиращи  улици  засегнати  от 
транспортното съоръжение 
  ‐  изграждане  и  рехабилитация  на  тротоари,  паркинги  и  зелени  площи  по  бул. 
„Хр. Ботев” и по улици  „Бачо Киро”, „Петър Динеков”, „Кукуш”. 
  ‐ паркинг и пешеходен достъп до подземно транспортно съоръжение и автогари 
  ‐ обществен паркинг 
  ‐ елементи на градското обзавеждане 
  ‐ озеленяване на публични пространства 
  ‐  енергийна  ефективност  на  съществуващи  обществени  сгради  и  на  публични 
пространства 
  ‐ паспортизация на обществени сгради 
  ‐ доизграждане на транспортен възел „Родопи” 
  ‐ доизграждане на транспортен възел „Коматевско шосе” 
  ‐  реконструкция  на  съществуващи  мрежи  на  инженерната  инфраструктура  , 
засегната от изграждането на подземен транспортен достъп. 
  ‐ заедно с техническите задания за ИП ИПГВР включва на програма с план‐график 
за изпълнение на дейностите обхванати в проекта и бюджет с индикативна стойност за 
необходимите средства, както и източници на финансиране. 
 
Обхватът на проекта е показан на следващата схема: 
 

 
 
Следващите илюстрации показват изгледи по трасето на тангентата. 
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