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УТВЪРДИЛ:
Г-Н ЗДРАВКО ДИМИТРОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ЧРЕЗ
ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

ДО
Г-ЖА ДОБРОМИРА КОСТОВА 
Г-ЖА ВЕСЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА 
Г-ЖА ВЕСЕЛКА ХРИСТАМЯН 
Г-Н ВЛАДИМИР СЛАВЕНСКИ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  ПЛОВДИВ

ОТГОВОР НА ПИТАНЕ 
ОТ

ПЛАМЕН РАЙЧЕВ -  ЗАМЕСТНИК - КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с Ваше питане № 22X11 -  40/15.09.2022 г. на Общински съвет -  Пловдив 
и вх. №220БС - 272/16.09.2022 г. на Община Пловдив и на основание чл.84, ал. 1 от 
Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация Ви уведомявам :

По въпрос 1: Има ли проектна документация по всички части за 
реконструкцията на ул. „Даме Груев“ към дата 31.07.2022г. и ако отговорът е „Да“, 
по заложените параметри ли е реализирана реконструкцията на обекта?

За реконструкцията на ул. „Даме Груев“ в участъка от Транспортен възел „Родопи“ 
до бул. „Македония“ към 31.07.2022год. има одобрена проектна документация. 
Реконструкцията се извършва съгласно одобрения проект.

По въпрос 2: Какви са причините за отлагането на пусковия срок на ул. „Даме 
Груев“ ?

Договорът за строителство има определен срок. При възникване на непредвидени 
обстоятелства или неблагоприятни климатични условия се съставят Акт обр.10 за спиране 
на строителството и Акт обр. 11 за продължаването му, съгласно Наредба №3 за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството.

Изпълнението на СМР по обществена поръчка с предмет „Инженеринг /проектиране, 
строителство и авторски надзор/ за обект: „Реконструкция на ул. „Даме Груев“ в участъка



от транспортен възел „Родопи” до бул. „Македония“ е спирано поради следните 
обстоятелства:

Съгласно Акт обр. 10 от 23.12.2021 год. за установяване състоянието на строежа 
при спиране на строителството, строителството е спряно поради неблагоприятни зимни 
условия за извършване на СМР.

Неосигурено финансиране, поради забавяне на приемането на бюджет за 2022 год.
По въпрос 3: Изпълнена ли е препоръката на Съвета по озеленяване към 

проекта за реконструкция на ул. „Даме Груев“, за поетапна реконструкция и 
запазване на растителността, там където фитосанитарното състояние го позволява?

В част: „Паркоустройство и благоустройство“, неразделна част от проектната 
документация, се предвижда запазване на растителността там където тя не се засяга от 
предвидения по проект по-голям габарит на улицата. Ширината на улица „Даме Груев“ се 
разширява от съществуващите 6,Ом. до 11,0-12,Ом.

По въпрос 4: Какво предвижда проекта за озеленяване за отсечката между бул. 
“Македония“ и ул. “Охрид“ и спрямо него ли е изпълнено трасето на първи етап от 
реконструкцията на ул. “Даме Груев“ ?

Проектът за озеленяване в участъка от бул. „Македония“ до ул. „Охрид“ предвижда 
засаждане на 31 броя 7-9 годишни фиданки.

По въпрос 5: В нарушение ли е „свиването“ на тротоара под 3 метра от южната 
страна на изпълнената вече отсечка между бул. „Македония“ и ул. „Охрид“, което 
елиминира възможността за реализация на улично озеленяване?

Ширината на тротоарите от бул. „Македония“ до ул. „Охрид“ е 3,0м, съгласно 
одобрения проект.

По въпрос 6: Каква сума е изплатила Община Пловдив до момента за ремонта 
на ул. “Даме Груев“ ?

До настоящия момент на изпълнителя са изплатени финансови средства в размер на 
2 933 737,48лв. с ДДС.

С уважение.
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