
ЧРЕЗ
Г-Н АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЛОВДИВ 
ДО
Г-Н ЗДРАВКО ДИМИТРОВ,
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

П И Т А Н Е  
от
Златин Велев -  общински съветник от ППГОС на ПП ГЕРБ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

На основание чл. 80 и сл. от Правилника за организацията и дейността на 
Пловдивски общински съвет, неговите комисии и взаимодействието е общинската 
администрация, приет с решение № 175, взето с протокол № 10 от 09.07.2020 г. на ОбС -  
Пловдив, отправям следните питания по отношение ремонтни дейности в район 
„Източен“:

I. Свързани е изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Подобряване на 
градската среда в Зона е потенциал за икономическо развитие "Гладно поле" на 
територията на район „Източен“ -  улиците „Ген. Радко Димитриев“, „Богомил“, „Тодор 
Гатев“, бул. „Санкт Петербург“ :

1. На какъв етап е изпълнението на линейните графици по всички обособени 
позиции, като бъде обяснено защо и на какво основание беше допуснато спирането на 
изпълнението за неопределено време строителство в обектите, което изключително 
затрудни трафика и качеството на живот на жителите на почти половината от район 
„Източен“? Кога се очаква да завършат окончателно изпълнението на дейностите по всяка 
една от обособените позиции? Кога ще бъде извършен ремонтът на пропадналата отсечка 
на вече ремонтирания бул. „Санкт Петербург“ до спирката пред магазин МЕТРО 
(пропадането на настилката е от 19.08.22 г.) и съобразен ли е този ремонт с предстоящото 
празнично пазаруване (справка -  задръстванията миналата година). За сравнение -  
ремонтът и реконструкцията на сходни обекти в район „Източен“ (отделните етапи в парк 
„Каменица“, ул „Източен 12-18“, „ул. Зефир‘, ул. „Бр. Свещарови“, ул. „Босилек“, ул. 
„Лотос“, паркинг на ул. „Преспа“ и др.) отнеха на районната администрация около 3 
месеца.

2. В каква степен на завършеност ще бъде предадена прилежащата инфраструктура 
-  свързване на тротоарната настилка с озеленени площи, огради, благоустроени площи -  
частна общинска собственост?

3. Ще бъдат ли възстановени контактните зони, които пострадаха при 
извършването на ремонтните дейности? Бяха разрушени паркоместа, градинки, 
премахвани бяха пейки, дървета и декоративна растителност. От особена важност е да се 
предвидят средства в районния или общинския бюджет за премахване на т.нар. „кални 
петна“ в кв. Гладно поле около ул. „Ген. Радко Димитриев“ и да бъдат изградени наново 
зелените площи и да бъдат предвидени паркоместа.

4. Ще бъдат ли предвидени средства за възстановяване на довеждащата 
инфраструктура до обектите на реализация, която основно пое товара на тежката техника 
и към момента е със сериозни поражения -  дупки, разрушена настилка и т.н.?

II. Колко от средствата по договора за Ремонтни дейности и изграждане на 
паважни, калдъръмени, тротоарни, алейни, асфалтови и площадни настилки на 
територията на Район „Източен“, Район „Северен“ и Район „Тракия“ на стойност 2 500 000 
лв. са разходвани на територията на район „Източен“ и за кои обекти?
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III. На какъв етап е реализацията на заложените е Бюджет 2022 парк и детска 
площадка в ПИ 56784.555 на ул. „Тодор Влайков“, за която бяха предвидени 480 000 лв. и 
спортна площадка в ПИ 56784.528.545 на ул. „Ст. Шишков“ и ул. „Месемврия“ на 
стойност 250 000 лв.? Напомняме, че за тези имоти район „Източен“ имаше идеи за 
реализация на парково пространство и детски площадки още с бюджета за 2020 г„ което 
намерение беше отклонено от общинската администрация с идеите първо обектът да се 
реализира от ОП „Паркове и градини на тройно по-висока цена, а с последващите бюджети 
- от самия първостепенен разпоредител, но вече трета година няма резултат.

С уважение,


