
ЧРЕЗ

АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  ПЛОВДИВ

ДО

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ,

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ПИТАНЕ

ОТ ВЛАДИМИР ТЕМЕЛКОВ,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ ППГОС „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

Пловдив е изправен пред голямо предизвикателство -  предстоящото изграждане на пробив 
под кръговото кръстовище на бул. „Цар Борис III Обединител“ е бул. „Марица“ -  юг до Бодната 
палата. Очаква се строително -  монтажните работи в тази част на града да започнат след два -  три 
месеца, когато се одобри проектът на съоръжението.

Трафикът в Пловдив става с всеки ден все по-натоварен, особено на основните артерии в широкия 
център, а със затварянето на възловото кръстовище до Панаирния мост за цяла година ще се 
наложат много сериозни промени на целия транспорт, включително и на градските автобуси.

Организацията на движението в центъра на Пловдив през този период ще бъде тест за 
възможностите на общинската администрация и в частност на общинското предприятие 
„Организация и контрол на транспорта“ .

За да не нараства напрежението, подготовката за пренасочвнето на трафика от кръстовището до 
Водна палата по други булеварди трябва да започне по-рано, за да бъде прецизиран всеки детайл. 
Подготовката в тази сложна ситуация включва много по-оперативно и гъвкаво управление на 
трафика, дежурства на полицейски патрули, които да регулират движението, пренастройване на 
светофарите и своевременното уведомяване на граждани за обходните маршрути и графика на 
строително -  монтажните работи.

Ако тези условия не се изпълнят, ще се стигне до голям транспортен хаос в града.

Възниква още един въпрос -  дали електронната система за управление на трафика, въведена преди 
повече от шест години по транспортен проект, е в състояние да регулира трафика в зависимост от 
натоварването. До този момент участниците в движението не са почувствали осезаема полза от 
инвестираните милиони в тази придобивка.



Проблемите с трафика в Пловдив са много сериозни, а при изграждането на пробива до Бодната 
палата те неизбежно ще се задълбочат.

С оглед на горното, 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. Каква е готовността на община Пловдив за организацията на движението в района на 
Бодната палата и кои пътни връзки ще поемат трафика, имайки предвид предстоящите 
строително-ремонтни дейности около пробива под Бодната палата?

2. Съобразени ли са промените в трафика с гражданите, които живеят в района, както и с 
училища, около които се създават големи тапи в сутрешни и следобедни часове, когато 
родители вземат и карат децата си към училище?

3. Колко по-рано ще се информират гражданите за предстоящите промени в движението?

4. Предвижда ли се поставянето на патрули на КАТ или полиция, основно в пиковите часове, 
които да регулират трафика по ключовите места?

5. Ще бъдат ли пренастроени светофарните уредби на ключови кръстовища като на бул. „6- 
ти септември“ с бул. „Цар Борис III”, както и на следващи невралгични кръстовища?

6. Как Центърът на управление към ОП „ОКТ“ регулира сигнализацията на кръстовищата към 
настоящия момент с оглед на реализирания преди години проект?

7. Към днешна дата какъв е щатният персонал в ОКТ и по-конкретно в частта за управление 
на трафика? Каква функция изпълняват служителите, какво е работното време и какви са 
възнагражденията на членовете на екипа? Има ли доклад за извършена работа в последните 
6 или 12 месеца?

8. Кога ще започне строителството на пробива до Бодната палата и в какъв срок трябва да 
бъде завършено?

С уважение:

>в/


