
ДО: Здравко Димитров, км ет на град ПлобдиВ 
ЧРЕЗ: Председателя на Общински съвет -  Пловдив

Общински съвет-ЛлобдиВ
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ОТ: Добромира Костова и Веселина Александрова - Общински съветници о т  ППГОС 
"Демократична България - Обединение"

ОТНОСНО: Документи 3а обект „Пробив на Водна палата"

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: На основание на чл. 17, т .  5, чл. 80, ал. 1 и ал. 2, cm Правилника 3а 
организация и дейностите  на Пловдивски Общински съвет и чл. 33, ал. 1, т .  4 о т  
ЗМСМА.

Уважаеми господин Кмет,

Преди дни бе направена „първа копка" на обект „Пробив на Водна палата". 
О бектъ т  е със сериозно обществено внимание и същевременно липсва публична 
информация 3а същия. Изграждането на обекта ще има многобройни последици за 
плоВдивчани и предвид значителния обществен интерес, отправяме към Вас 
следните въпроси:

1/ Има ли влязъл в сила проект за изменение на ПУП-ПУР, съответно  о т  кога е в 
сила? П редставете влезлия В сила ПУП-ПУР, Ведно с забележките на ЕСУТ.

2/ Към момента на разглеждане на горепосочения ПУП-ПУР, била ли е внесена и 
разгледана на Експертен съвет експертна оценка на картотекираната 
расти телност?  Моля да ни бъде предоставено копие о т  протокол на ЕСУТ о т  
Въпросното събитие.

3/ На кои дати на свои заседания ЕСУТ при Община Пловдив е обсъждал 
съдържанието на изработения проект, с какви заключения? П редставете 
протоколите.
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41 Обявен ли е проектът  на заинтересованите лица? Представете протоколи, 
удостоверяващи обявяването. Представете и самия проект ведно с цялата преписка 
по имота.

5/ Проведени ли са обществени обсъждания и ако да, представете протоколите 
о т  тях, ведно с постъпилите възражения, ако има такива.

Б/ С кои компетентни органи е съгласуван проектъ т  3а изменение на ПУП-ПУР7 
Представете протоколи и становища.

7/ Каква дълготрайна декоративна дървесна расти телност  ще бъде премахната 
при реализацията на проекта? ПредстаВете заповедта 3а премахване заедно с 
фитосанитарната оценка към решението.

8/ Издадена ли е заповед на компетентен орган 3а създаВане на временна 
организация на движението по улица Асен Златаров?

Очакваме отгоВор на Въпросите и копия на документите 8 законоВ Срок и в писмена 
форма.

С уважение:

Веселина Александрова Добромира Костова


