
До: г-н Здравко Димитров, кмет на гр.Пловдив

Чрез: г-н Александър Държиков, Председател на Общински съвет-Пловдив

От: Общинските съветници от ППГОСДемократична България"- Веселка Христамян, 
Александрова, Добромира Костова, Владимир Славенски

Ееселина

Относно: Реконструкция и ремонт на ул.”Даме Груев" и сроковете на въвеждане в експлоатация, на обекта

Правно основание: чл.80, ал.1 и ал.2, чл,83 от Правилника за организацията и дейноф а на Пловдивски 
Общински съвет, вр. с чл.ЗЗ, ал.1, т.4 от ЗМСМА

Уважаеми господин Кмет,

t аВ обществените ни приемни на общински съветници постъпват питания от граждани 
връзка с реализирането на проекта за ремонт на ул."Даме Груев," спазването на зало>{! 
проектната документация и сроковете на въвеждане в експлоатация на обекта.

Във връзка с това, молим да да получим отговор на следните въпроси:

1.Има ли одобрена проектна документация по всички части за реконструкция на ул. 
дата 31.07.2022г. и ако отговорът е "Д а", по заложените параметри ли е реализирана 
обекта?

ул

Пловдив, във 
ените параметри в

."Даме Груев” към 
реконструкцията на

2.Какви са причините за отлагането на пусковия срок на ул."Даме Груев"?

3. Из пълнена ли в препоръката на Съвета по озеленяване към проекта за реконструки и 
Груев” ,за поетапна реконструкция и запазване на растителността, там където фитосан 
го позволява?

4.Какво предвижда проекта за озеленяване за отсечката между бул.11 Македония” и ул. 
него ли е изпълнено трасето на първи етап от реконструкцията на улГДаме Груев“?

5.В нарушение ли е „свиването" на тротоара под 3 метра от южната страна на изпълн 
между бул."Македония" и ул “Охрид", което елиминира възможността за реализация hfa 
озеленяване?

б.Каква сума е изплатила Община Пловдив до момента за ремонта на ул."Даме ГруеЕ

Желаем да получим отговорите на въпросите в установения законов срок и в писменг

я на ул."Даме 
итарното състояние

Охрид"и спрямо

ната вече отсечка 
улично

" ?

форма.

I от 2 15.9.2022 г., 15:25 ч



С уважение:

1 .Веселина Александрова 

2Добромира Костова

3.Владимир Славенски

4.Веселка Христамян 

Пловдивв 15.09.2Q22r.

2 от 2 15.9.2022 г., 15:25


