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ПЛАМЕН РАЙЧЕВ -  ЗАМЕСТНИК - КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ’

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ,

Във връзка с Ваше питане № 22X11 -  16/06.04.2022 г. на Общински съвет -  Пловдив 
и вх. №220БС -121/07.04.2022 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: Какъв е графикът за изпълнение на дейностите по проект 
„Реконструкция и продължение на ул. „Богомил” от ул. „Лев Толстой до бул. „Санкт 
Петербург”, като посочите началната и крайната дата за реализиране на проекта.

Община Пловдив изпълнява обществена поръчка с предмет: „Подобряване на 
градска среда в Зона с потенциал за икономическо развитие „Гладно поле” по процедура: 
Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.”- 
град Пловдив“. Работата в частта й по проект „Реконструкция и продължение на ул. 
„Богомил” от ул. „Лев Толстой до бул. „Санкт Петербург”, улично озеленяване и



прилежащи обществени площи“ започва на 26.04.2022 г. със Заповед на Кмета на Община 
Пловдив за въвеждане на временна организация на движението и Акт „Образец 11”. 
Съгласно договора проектът е с продължителност 177 дни, но се изпълнява успоредно с 
проект на „ЕВН -  Топлофикация”, свързан е полагане на нова топлофикационна система 
на улицата (от 16 до 31 май, съгласно техният график), което ще доведе до удължаване 
срока на изпълнение на гореописания проект.

По въпрос 2: Предвидено ли е в този проект поетапно затваряне на ул. 
„Богомил“ в ремонтирания участък или за времето на ремонта ще бъде изцяло 
блокирано преминаването и достъпа до жилищните блокове и търговските обекти?

и
По въпрос 3. Ще бъде ли затворено повече от едно кръстовище едновременно 

по протежение на ул. „Богомил“ от бул.“Източен“ до предвидената връзка с бул. 
„Санкт Петербург“ при реализиране на проекта и за какъв период?

Предвидено е поетапно затваряне на ул. „Богомил”. Първи етап - улицата ще бъде 
затворена от кръстовището е „Лев Толстой” до улицата срещу „ПИК Компютър”, на която 
е разположен Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи е увреждания 
(ЦНСТДМУ) е адрес ул. „Богомил” 110Б. Същата свързва ул. „Богомил” с ул. „Славянска“.

По въпрос 4: Предвидени ли са обходни маршрути за достъп да засегнатите 
жилищни блокове и търговски обекти по време на ремонтните дейности?

Обходен маршрут за достъп до ул. „Лев Толстой” е ул. „Славянска”. Може да се 
ползва и нерегламентираният път, между бул. „Санкт Петербург” и новата цодстанция на 
„ЕВН -  Електроразпределение”, изградена на ул. „Богомил”.

По въпрос 5: Предвидено ли е изграждане и ако отговор е утвърдителен -на  
колко броя паркоместа по този проект?

Поради ограниченият размер на тротоарите, по проект са предвидени 12 бр. 
паркоместа, разположени в бцизост до кръстовището с ул. „Лев Толстой” (изискуемата 
широчина на едно паркомястц е 2,5м.).

С уважение,

ПЛАМЕН РАМЧЕВ
Зам,- кмет „Цтроителствс^ц ир^ес^тции” 
Община Пловдив


