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УТВЪРДИЛ:
Г-Н ЗДРАВКО ДИМИТРОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

I

ЧРЕЗ
ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

ДО
Г-Н СЛАВИ ГЕОРГИЕВ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  ПЛОВДИВ

ПЛАМЕН РАЙЧЕВ -  ЗАМЕСТНИК - КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с Ваше питане № 22ХП -44/26.10.22г. на Общински съвет -  Пловдив и 
вх. № 220БС - 306/27.10.2022 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: По какъв начин са изразходвани до момента средствата, 
предоставени от държавата за двата стадиона, в размер общо на 37 000 000лв., 
п р и др уж ен о със съответните количествено-стойносгни сметки.

По въпрос 2: На какъв етап от строителството се намират двата стадиона, 
спрямо първоначалните проекти, по които се извършват строително-монтажните 
дейности на двата стадиона

По въпрос 3: За какви точно строително-монтажни дейности по двата стадиона 
ще бъдат изразходнани средствата от общо 24 000 000 л в ., по така предвидения от вас 
общински заем.

По въпрос 4: Какви са гаранциите, че предоставените до момента от
държавата средства и по предвидения общински заем, са всички необходими 
средства за цялостни завършване на двата стадиона.

Съгласно предоставена информация с писмо с вх. № 220БС - 306/2/07.11.2022г. от 
г-н Костадин Язов. Кмет на район „Южен“ и като лице, упражняващо контрол на договор 
от сграна на Община Пловдив в изпълнение на заповед № 2 Ю А-1407/1/09.06.2021г. , 
стадион „Локомотив“, гр. Пловдив е разположен в ПИ с идентификатор 56784.540.81, 
общинска публичиа собственост, У ПИ V I-575 обществено обслужване и спортни

ОТГОВОР НА ПИТАНЕ 
ОТ



дейности, кв. 1 - нов по ПУП на ВСИ-МО. ЖК „Тракия“, гр. Пловдив.
Цялостният проект за стадион „Локомотив“ предвижда реализация на пет 

подобекта, които да се изпълняват етапно, според осигуреното финансиране, като всеки от 
тях може да се изпълнява отделно или в комбинация с някой от другите: Подобектите са:

Етап 1: Благоустрояване и инфраструктура;
Етап 2: Северна трибуна „Бесика“ ;
Етап 3; Източиа трибуна ..Спорт клуб“;
Етап 4: Южна трибуна;
Етап 5: Централна трибуна 

Към настоящия момент се изпълнява Договор за „Проектиране и изпълнение на 
строителство, част Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Локомотив“ - град 
Пловдив“, находяш се в град Пловдив. Дейностите по този договор са съобразени с 
Решение на Министерски съвет, с което са осигурени средства в размер на 12 млн. лв.

В изпълнението на горецитирания договор са включени дейности по изготвяне на 
Идеен проект в 5-те фази, разработване на техническия проект за 3 (три) етапа (трибуни), а 
именно: Етап 2 - Северна трибуна „Бееика“; Етап 3 - Източна трибуна „Спорт клуб“; Етап 
4 - Южна трибуна ,.Гости“, както и тяхното изграждане, с което се изчерпва договора.

Към настоящия момент от предоставените 12 мил. лв. са разплатени малко над 
3,9 мил. лв. по строителството на подобект 2, а именно Етап 2: Северна трибуна „Бесика“, 
в т. ч. и проектирането на Идеен проект в 5-те етапа, както и изготвянето на Технически 
проект за 3 (три) етапа.

Строителството е изпълнено, за подобекта е издаден Акт 14, предстои последно 
плащане в размер на 800 хил. лв. и окомплектоване на документите за Държавна 
приемателна комисия и въвеждане в експлоатация на Северна трибуна „Бесика“.

Към настоящия момент се работи и по подобект 4, а именно Етап 4: Южна 
трибуна „Гости“. За тази трибуна, до края на 2022 година се очаква да приключат 
бетоновите работи, като до момента нищо от извършените строително - монтажни работи 
(СМР) не е платено. Очаква се разходите до 31.12.2022 година да възлязат на стойност 2,5 
мил. лв.

За отпуснатите 2,8 мил. лв. от Община Пловдив е проведена обществена 
поръчка и има сключен договор за проектиране във фаза „Работен проект“ на етапи 1 и 5, а 
именно: Етап 1: Благоустрояване и инфраструктура и Етап 5: Централна трибуна. Срокът 
на договора за представяне на същите е 120 дни от датата на подписването му. След като 
проектите бъдат разгледани и одобрени от ЕСУТ - може да се прогнозира стойност за 
двага подобекта, които ще са предмет на нова обществена поръчка по смисъла на Закона 
за обществените поръчки (ЗОП), За изпълнение на дейностите по одобрените проекти за 
подобекти 1 и 5 ще са необходими средства, които до този момент не са предвидени, което 
обосновава осигуряването на 12 мил. лв. чрез поемане на общински дълг.

Предвидените до този момент средства нс покриват цялостното реконструиране и 
изграждане на стадиона, поради което е необходимо допълнителното финансиране с цел 
завършване на целия процес по проектиране и изграждане на стадион „Локомотив“ , гр. 
Пловдив.

Съгласно предоставена информация от инж. Атанас Чилингиров в качеството му на 
ръководител на проект: „Реконструкция, основен ремонт и реновиране трибуните на 
стадион „Христо Ботев'’, УПИ 1 спортен герен, кв.16-нов по плана на кв. „Каменица”, гр. 
Пловдив”, от отпуснатите общо 25 000 000 лв. с ДДС за стадион „Христо Ботев” от 
Община Пловдив, на ДЗЗД „Колежа” са изплатени 18 424 972, 38 лв. с ДДС и са останали 
за разплащане оше 6 575 027, 62 лв. с ДДС. Актувани са още 3 083 496,33 лв. за СМР, 
извършени през м. октомври 2022 г., които към настоящия момент все още не са 
разплатени.



Дейностите, извършвани към настоящия момент на стадион „Христо Ботев“, сс 
намират на Етап1 и са отразени в новото разрешение за строеж, което влиза в сила от 8-ми 
ноември 2022 г.

Обемът и видовете строително-монтажни работи, които ще бъдат извършени и 
финансирани с 12 милионния заем (с ДДС), ще бъдат ясни, след влизане в сила на новото 
разрешение за строеж и след изработката на новото КСС.

С уважение, j
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