
До
Здравко Димитров 
кмет на Община Пловдив

1 Щ, МЯ

Чрез
Александър Държиков 
Председател на 
Общински съвет -  Пловдив

П И Т А Н Е
Правно основание
чл. 80, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
Пловдивски общински съвет, вр. с чл. 33, зл. 1, т. 4 от ЗМСМА

От
Веселка Христамян, Веселина Александрова, Владимир Славенски и Добромира Костова
общински съветници от
ППГОС „Демократична България -  Обединение"

Относно
Зони с компроментирана настилка в пешеходни зони на Гребна база Пловдив и създаване на 
предпоставки за травматични инциденти за гражданите, които използват тези алеи.
Липсващи пътни знаци за обозначаване и регулиране на движението с МПС в участъци на кв.Южен в 
Пловдив.

Уважаеми г-н Димитров,

В обществените ни приемни на общински съветници се увеличиха питанията от граждани на Пловдив, 
включително и писмени такива, във връзка с решение на следните, визирани проблеми:

Трайно нарушена и не възстановени зони от настилката, в рамките на пешеходни и вело-участъци на 
алеите покрай Гребен канал, наличие на открити части от арматури от зони в рамките на настилката и 
риск от травматични инциденти за жителите на Пловдив, които плзеат за отдих, движение и спорт 
посочените алеи. Споменатите дефекти са в резултат на инвестиция по дейност за поставяне и 
премахване на временно, ограждащо съоражение по време на Световното първенство по гребане през 
2021г. и липсата на последващи мероприятия по изравнително възстановяване на компроментираните 
участъци и рехабилитация на настилката.

Па този посочен проблем има отговор на Община Пловдив на електронен, граждански сигнал с входящ 
номер 22НЕТ 387/10.02.2022г., но нищо повече.

Сигнали получихме и от живеещи в кв.Южен, във връзка с налични към момента условия, за 
предпоставки, за инциденти и риск от нарушена пътна безопасност в квартала при на улиците "Григор 
Пърличев" и "Дойран". Причината е липсващи пътни знаци за регулиране на трафика, на МПС, както и 
зачестилите наложени санкции на граждани, заради липсата на обозначаване нз правила и организация 
на движението в този участък .Има изпратен граждански сигнал до институциите, но регулация на 
движението, на МПС, чрез пътни знаци в споменатите участъци не е извършена до момента на срещата 
ни с граждани от района.

Във връзка с гореизложеното, моля да да получим отговор на следните въпроси:



1.Kora и в какви срокове Община Пловдив ще извърши нужното възстановяване на компрометираните 
участъци на асфалтовото покритие на пешеходните зони около Гребен канал?

2.Каква е прогнознатз, експертна оценка на разходите по това възстановяване?

3.Предвидени ли са трайни, екологично съобразени ограждения, на зони в Гребната база и ако да, на 
кои зони и по какъв метод ?

4.Кога ще се поставят пътните знаци:
Б-3 за предимство на улица "Григор Пърличев спрямо трафика от улица "Дойран'’?
В-21 за забранен десен завой от ул.Григор Пърличев"
Д-4 за еднопосочност на улица "Дойран"?

Желаем да получим отговорите на въпросите в установения законов срок и в писмена форма.

С уважение,

Веселина Александрова Веселка Христамян Владимир Славенски Добромира Костова


