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ТОДОР ЧОНОВ -  ЗАМЕСТНИК - КМЕТ «ТРАНСПОРТ»

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕМЕЛКОВ,

Във връзка с Ваше питане № 22X11 -  25/11.05.2022г. на Общински съвет -  
Пловдив и вх. №220БС -160/11.05.2022 г. на Община Пловдив и на основание чл.84, ал. 1 
от Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация Ви уведомявам:

Въпрос 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?

Към настоящия момент се разработва работен проект, съгласно договор №22ДГ- 
252/06.04.2022 г., сключен между Община Пловдив и фирма „ИСА 2000“ ЕООД, е 
предмет: „Пробив на Водна палата -  транспортен възел на две нива за връзка на бул. 
„Цар Борис III Обединител“ и бул. „Марица -  юг“ - Инженеринг“. При изготвянето на 
проектната документация ще бъде представена и част „Временна организация на
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движението“, която следва да бъде съгласувана с КАТ и Община Пловдив преди 
започване на строително -  монтажните работи съгласно ЗУТ и действащата нормативна 
уредба.

Въпрос 2: Съобразени ли са промените в трафика с гражданите, които 
живеят в района, както и с училищата, около които се създават големи тапи в 
сутрешните и следобедните часове, когато родителите вземат и карат децата си към 
училище ?

След представяне на проект за временна организация на движението и график за 
времето на строително-монтажните дейности, промените в трафика ще бъдат обсъдени и 
съобразени с живущите в района и училищните ръководства.

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

ОП „Организация и контрол на транспорта“ след запознаване със съгласувания 
проект с ОДМВР, сектор „Пътна полиция“ ще информира гражданите за предстоящите 
промени в движението

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

ОП „Организация и контрол на транспорта“ след запознаване със съгласувания 
проект ще изпрати уведомително писмо до ОДМВР, сектор „Пътна полиция“ за 
осъществяване на контрол, основно в пиковите часове.

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

Неразделна част от проекта за временната организация на движението са и 
одобрените светофарни програми /циклограми/ и организации за кръстовищата, които 
ще бъдат засегнати от ремонта. ОП „Организация и контрол на транспорта“ след 
запознаване с проекта и при необходимост ще пренастрои светофарните уредби на 
ключови кръстовища в това число и на кръстовище: бул. „6-ти септември” с бул. „Цар 
Борис III Обединител”.

Въпрос 6: Как центърът на управление към ОП „Организация и контрол на 
транспорта” регулира сигнализацията на кръстовищата към настоящия момент с 
оглед на реализирания преди години проект?

От 130 бр. светофарни кръстовища на територията на град Пловдив 
присъединени в Центъра на управление на трафика са 73 бр. светофарни кръстовища. 
Седем светофарни кръстовища работят в режим „Местно гъвкаво управление“ /когато 
няма МПС в дадена посока зеления сигнал спира и пуска следващото направление/, 
като операторите могат да променят дължината на зеления сигнал на светофарните 
програми.

Въпрос 7: Към днешна дата какъв е щатния 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 извършената работа в последните 6 или 12 месеца?

Центърът за управление на трафика се ръководи от Специалист „Управление на 
трафика“ - 1 служител с основна заплата 1100 лв. и „ Диспечер“ - 3 -ма служителя с 
основна заплата - 839 лв. Работните смени в центъра са от понеделник до петък от 06.00 
ч. до 15.15 ч. и от 11:00 ч. до 20.00 ч., като в почивни и празнични дни има дежурен 
диспечер с работно време от 8.00 - 17.00 ч.

Специалист „Управление на трафика“ изготвя ежемесечни отчети за свършената 
работа от Центъра за управление на трафика до Директора на ОП „Организация и 
контрол на транспорта“ . За 2021г. е изготвен доклад за извършената работа от центъра



за управление на трафика.
Въпрос 8: Кога ще започне строителството на пробива до Бодната палата и в 

какъв срок трябва да бъде завършено?
Строителството на обекта ще започне след издаване и влизане в сила на разрешение 

за строеж на обекта, което ще се случи непосредствено след одобряване от Община 
Пловдив на изработената проектна документация от проектантския екип на обекта. 
Същата ще бъде съгласувана е всички засегнати експлоатационни дружества, ведомства 
и др.

Срокът за изпълнение на поръчката е 583 календарни дни, като 60 дни са за 
изработване на работен проект, а останалите 523 за извършване на СМР и упражняване 
на авторски надзор на обекта.

Община Пловдив


