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УТВЪРДИЛ:
Г-Н ЗДРАВКО ДИМИТРОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ЧРЕЗ
ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ
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ДО
Г-Н ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  ПЛОВДИВ

ОТГОВОР НА ПИТАНЕ 
ОТ

ПЛАМЕН РАЙЧЕВ -  ЗАМЕСТНИК - КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛИЧКОВ,

Във връзка с Ваше питане № 22X11 -  18/15.04.2022 г. на Общински съвет -  Пловдив 
и вх. №220БС - 134/19.04.2022 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: Има ли внесени в Община Пловдив възражения срещу 
предложението на Община Пловдив по Приложение № У.4.?

В Община Пловдив са постъпили възражения с вх. №22НЕТ-167/24.01.22г; № 
22СД-38/03.02.2022г.; №22НЕТ339/07.02.22г.; № 22ОБС-57/18.02.22г. и № 22П- 
4823/15.04.2022г., относно обект включен в Програмата за реализация на ПИРО Пловдив, 
в частта му „Интервенции в изграждане на нова спортна инфраструктура“, точка 2.

По въпрос 2: Ако има такива възражения, в какво се изразяват те?
Възраженията са подадени от граждани и представители на Сдружение „Аз обичам 

Пловдив“ в които се изказват несъгласие с включването на проекта за изграждането на 
втори дублиращ гребен канал, като част от проект Еко-парк „Марица“. Против са за 
застрояването на Парк „Отдих и култура“ с заведения, хотели, жилищни сгради и 
унищожаването на зелените площи в зоната около Гребния канал. Към част от 
възраженията са приложени граждански подписки.



По въпрос 3: Известно ли на общинската администрация и на кмета на града, 
че на 29.01.22 г. се е провел протест срещу предложението на Община Пловдив за 
отдаване на Гребен канал на концесия и строителството на втори Гребен канал?

След извършена справка в деловодната система на Община Пловдив се установи, 
че не е заведено заявление от организатора на посочения митинг, съгласно Закона за 
събранията, митингите и манифестациите. Община Пловдив не е издавала разрешение за 
провеждане на митинг на 29.01.2022г. на Гребна база -  Пловдив.

По въпрос 4: Защо след силното гражданско недоволство, предложението е 
включено отново, като част от Програма за реализация на ПИРО на Община 
Пловдив за периода 2021-2027 г.?

През 2021г. Община Пловдив предостави възможност на всички заинтересовани 
страни на територията на общината да предложат дейности и проектни идеи за включване 
в Програмата за реализация на ПИРО за периода 2021-2027 чрез проектни фишове.

Съгласно т.5.1. от Методическите указания за разработване и прилагане на 
плановете за интегрирано развитие на Община /ПИРО/ за периода 2021-2027г., утвърдени 
от Министъра на регионалното развитие и благоустройството -„Общи изисквания към 
подготовката, съгласуването и приемането на ПИРО“ - по заповед на Кмета на Община 
Пловдив е проведено обществено обсъждане на проекта за ПИРО на 30.03.2022г. По 
преценка на работната група постъпилите предложения и препоръки са отразени в проекта 
на ПИРО и са публикувани в Приложения от I -  VI на страницата на общината.

В Приложение V е представен Списък на обекти на интервенции в спортна 
инфраструктура на територията на Община Пловдив, съгласно обработени заявки за 
проектна готовност, подадени от общинската и районните администрации, и получени 
фишове с проектни идеи от заинтересованите страни. Цялата документация на ПИРО е 
публична, включително протоколите от обсъжданията и срещите на работните групи.

Изготвения проект на ПИРО предстои да бъде представен от Кмета на Община 
Пловдив чрез предложение за приемане и одобрение от Общинският съвет -  Пловдив.

По въпрос 5: Смята ли кмета Здравко Димитров да оттегли Гребен канал от 
Програма за реализация на ПИРО на Община

Стартирането на процедура за предоставяне на концесия Гребен канал и 
строителство на дублиращ гребен -канал е от компетенцията на Общински съвет -  
Пловдив.
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Съгласувал:

ГЕОРГИ ТИТфКОВ
Зам. - кмет „ Спорт, младежки дейности и социална политика ” 
Община Пловдив


