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УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

Улица „Даме Груев“ е една от важните транспортни артерии не само за район „Южен“, 

но и за целия Пловдив, тъй като осигурява връзка между източната и южната част на 

града, а също така и със съседните населени места. След изграждането на пробива под 

Централна гара ул. „Даме Груев“ ще придобие още по-голямо значение като алтернатива 

на ул. „Кукуш“ и „Скопие“, с цел да бъде облекчен интензивния трафик .

Много хора от район “Южен” се свързаха с нас с основателни притеснения относно 

сроковете и начина на изпълнение на ремонта. Всички ние знаем за напрежението на 

живущите в близост, които години наред страдат от състоянието на тази улица, а сега от 

неудобствата, които им създава ремонтът.

Много пъти съм казвал, че тази улица е била символ иа управленското безхаберие. Ние 

от „Съюз за Пловдив“, водехме дългогодишна борба за решаването на проблема. 

Правихме предложения във всеки бюджет в предходните мандати да се заложат средства 
за ремонта. Изключително щастлив бях, когато в първата година от мандата на кмета 

Димитров ние успяхме да го постигнем.

По наше предложение в бюджета на община Пловдив за 2020 г. беше заложена 

качалната сума от 1 млн. лв, но ремонтът не беше започнат поради обжалването на 

процедурата за обществената поръчка.



Договорът за инженеринг -  проектиране и реконструкция - беше подписан в средата на 

2021 г. С него избраната фирма „Парсек груп“ ЕООД пое ангажимент да изпълни обекта 

срещу 7,4 млн. лв. с ДДС и със срок 297 дни, тоест за 10 месеца. Разширението на пътната 

връзка между бул. „Македония“ и надлез „Родопи“ се изпълнява на три етапа -  от бул. 

„Македония“ до ул. „Охрид“, от ул. „Охрид“ до ул. „Тодор Александров“, от ул. „Тодор 

Александров“ до надлез „Родопи“ и бул. „Кукленско шосе“.

Старт на разширението беше даден на 15 декември 2021 г., като първият участък беше 

изцяло затворен. След две седмици строителството беше спряно за цяла зима почти до 

края на март, но и днес на обекта се работи в минимален състав -  по трима, максимум 

четирима строители.

Забавянето на ремонта създава големи затруднения в трафика и поставя под съмнение 

спазването на договорения срок от 297 дни. Сред пловдивчани и особено сред хората, 

които живеят на ул. „Даме Груев“ и в район „Южен“, расте недоволство от бавните 

темпове на строително -  монтажните работи, тъй като са изминали повече от три месеца 

от поетото задължение на фирмата да изпълни обекта за 10 месеца, но дори и първият 

етан на строителството не е завършен, Една от основните причини за бавните темпове на 

работа е забавата на приемането на държавния бюджет и на общинския бюджет и 

респективно забавянето на плащанията към изпълнителя. Това време, обаче следва да 
бъде използвано от общината, за да бъдат решени всички административни процедури.

С оглед на горпото, Ви моля на основание чл. 80 ал.1 и чл.81 ал.2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет -  Пловдив, да получа устен и 

писмен отговор на следващата сесия на Общинския съвет за следното:
1. Поради каква причина беше спряно изпълнението на строително -  монтажните 

работи на ул. „Даме Груев“ ?

2. Какви средства, при какви условия на изпълнението на СМР и в какви срокове 

община Пловдив е задължена да плаща на изпълнителя според сключения договор 
за обекта?

3. Какви са предвидените неустойки в договора за забавяне на сроковете за изпълнение 

и за забавяне на плащанията по договора от изпълнителя към възложителя и 
обратно?

4. При какви обстоятелства работата на обекта може да бъде спряна от изпълнителя?



5. Включена ли е в договора възможността община Пловдив да изиска преминаването 

на строително -  монтажните работи на двусменен режим?

6. Колко имота, включително части от имоти трябва да бъдат отчуждени във втория и 

третия етап на изпълнението на обекта?

7. Има ли техническо решение за излаз на с ул. „Лазо Войвода“ с ул. „Даме Груев“ и 

то съобразено ли е с мнението на живущите?

8. На какъв етап са отчуждителните процедури на ул. „Даме Груев“?

9. Издадено ли е строително разрешение за работа в следващите два участъка от ул. 

.Даме Грз

С уважение: ..

/ЕвелинЖарасков/


