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ПИТАНЕ
от

СЛАВИ ГЕОРГИЕВ 
общинския съветник

ОТНОСНО: Извършване на разходи, по строителството и реконструкцията на стадион 
„Христо Ботев“ и стадион „Лаута“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Във вашият мандат, правителството на Република България, отпусна 
37 000 000лв., за довършване строителството на двата пловдивски стадиона, ст. 
„Христо Ботев“ и ст. „Лаута“, като от тях 25 000 000, са за ст. „Христо Ботев“, а 
12 000 000, за ст. „Лаута“. С тези средства, вие поехте ангажимент, че стадионите ще 
бъдат изградени в завършен вид и на тях ще могат да бъдат играни официални 
футболни мачове. Впоследствие, вие направихте няколко последователни изявления, че 
така предвидените средства, не са достатъчни за довършване на ст. „Христо Ботев“, но 
не предоставихте отчет за изразходваните средства, нито за етапа до който е стигнало 
строителството. Междувременно внесохте предложение до Общински съвет, за нови 
2 800 000лв., за ст. „Христо Ботев“, за нови седалки, нов терен и др. разходи. Съвсем 
изненадващо за пловдивската общественост и Общински съвет, вие внесохте и 
предложение в извънреден порядък, за нови 24 000 000 млн. лв. заемни средства, за 
упоменатите два стадиона, по 12 000 000 лв., за всеки. Отново без да приложите 
необходимите отчетни документи, как са разходвани до момента предоставените от 
държавата средства. Вие не внесохте и обосновка, кое и как е поскъпнало като 
материали и труд, за да обосновете изтеглянето на такъв заем. До този момент, 
стойностите по строителството иа двата стадиона, са поскъпнали спрямо 
предварително обявените стойности, съответно за стадион „Христо Ботев“ от 
25 000 000лв., на 39 800 000лв. или с 60%, а тези за стадион „Лаута“, от предварително 
обявените 12 000 000лв., на 26 800 000лв. или с 123%, изцяло противоречащи на 
инфлационните индекси за съответния период.

Поради тези причини Ви отправям следните въпроси:

1.По какъв начин са изразходвани до момента средствата, предоставени от държавата 
за двата стадиона, в размер общо на 37 000 000лв., придружено със съответните 
количествено-стойностни сметки.
2.На какъв етап от строителството се намират двата стадиона, спрямо първоначалните 

проекти, по които се извършват строително-ремонтните дейности на двата стадиона.



3.3а какви точно строително-ремонтни дейности по двата стадиона ще бъдат 
изразходвани средствата от общо 24 000 000лв.. по така предвидения от вас общински 
заем.
4.Какви са гаранциите, чс предоставените до момента от държавата средства и по 
предвидения общински заем, са всички необходими средства за цялостно завършване 
на двата стадиона.

На основание чл.ЗЗ от ЗМСМА и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и 
дейността на Пловдивския общински съвет желая да получа писмен отговор, който да 
бъде устно огласен на заседание на общински съвет Пловдив.

24.10.2022 г.

С уважение,

СЛАВИ ГЕОРГИЕВ 
общински съветник


