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Важни проекти за развитието на 
Община Пловдив

Част 1

Публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен
общински дълг от Община Пловдив
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Важни обекти, за които Община Пловдив може да кандидатства за финансиране по Фонд за градско развитие за Южна

България по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. с инвестиционен проект „Подобряване и модернизация на

градската среда в Пловдив“:

•Пробив „Модър – Царевец“

•Пробив „Водна палата“

•Изграждане на нов мост над река Марица

•Реконструкция на ул. „Царевец“

•Реконструкция на бул. „Хаджи Димитър“

•Разширение и реконструкция на бул. „Марица – север“

•Реконструкция и разширение на ул. „Кукуш“ от надлез „Родопи“ до бул. „Македония“

•Реконструкция и рехабилитация на ул. „Митрополит Панарет“

•Туристически информационен център

•Естетизация и рехабилитация на подлез „Баня старинна“

•Многоетажен паркинг
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Основни цели на проектите: 

1) Благоустрояване на физическата среда, и подобряване

на свързаността на зоните в гр. Пловдив посредством

изграждане, реконструкция, естетизация и модернизация

на инженерната инфраструктура

2) Подобряване на екологичните характеристики на

територията чрез възстановяване на зелени площи,

създаване на условия за използване на алтернативни

маршрути и методи за придвижване /използване на

велосипедни маршрути/ в рамките на града;

3) Създаване по-добра свързаност на функционали зони,

осигуряващи възможности за отдих, спорт и

оползотворяване на свободното време;

4) Повишаване на потенциала за развитие на туризма,

като водещ сектор в региона;

5) Осигуряване на достъпна архитектурна среда и

повишаване на възможностите за социално включване;

6) Повишаване на инвестиционната атрактивност и

подпомагане балансираното икономическо развитие на

града и региона.

ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ, СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ И ЕКОЛОГИЧНАТА СРЕДА

КОНКРЕТНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТИТЕ СА НАСОЧЕНИ КЪМ:
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Настоящите проекти са насочени към подобряване качеството на градската и жизнена среда чрез изграждане на нови 

транспортни връзки между териториите на Пловдив за постигане на балансирана система от обществени пространства, 

ключови за градския социален и културен живот. Реализирането на обектите на интервенция ще допринесе за подобряване

качеството на живот, жизнената и работната среда за жителите и посетители на града.

Община Пловдив полага системни и целенасочени усилия за изграждане и поддържане на туристическата инфраструктура, 

свързана с културно-историческото минало, а също така и на обслужващата/съпътстващата инфраструктура на туристическия

сектор. През последните години бяха социализирани голяма част от археологическите паметници на града и това даде

съществен тласък за развитие на културния туризъм.

Обектите са част от изпълнението на общия устройствен план и с облекчаването на транспортния поток по възловите за града 

кръстовища ще се намалят съществено фините прахови частици, които са предпоставка за подобряване качеството на въздуха.
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1. Пробив „МОДЪР – ЦАРЕВЕЦ“

Проектът „Модър – Царевец“ е една от най – важните теми за 
жителите в гр. Пловдив. 

Свързването на ул. „Модър“ и ул. „Царевец“ чрез подлез под жп 
линиите ще разтовари трафика и движението около едни от най 
- натоварените кръстовища, а именно това на бул. „Коматевско
шосе“ с бул. „Александър Стамболийски“ и това на бул. „Христо 
Ботев“ с бул. „Никола Вапцаров“. С изграждането на новата 
пътна артерия „Модър – Царевец“ ще се допринесе освен за по -
бързото придвижване между район „Южен“ и район 
„Западен“ така и за подобряване качеството на въздуха. 
Обектът е един от най-значимите, тъй като е свързан с 
планираното изграждане на транспортен възел, който да 
свързва бул. „Александър Стамболийски“ с ул. „Цар Симеон“, 
като по този начин ще се осъществи връзка между район 
„Западен“, район „Южен“ и район „Тракия“.
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1. Пробив „МОДЪР – ЦАРЕВЕЦ“

ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ:

На 19.08.2020 г. Община Пловдив е сключила договор за
изпълнение на обекта „Инженеринг /проектиране,
строителство и упражняване на авторски надзор/ за
обект: „Подлез между ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ и
комуникационно решение за ул. „Царевец“ и ул.
„Модър“/ в участъка от бул. „Коматевско шосе“ до бул.
„Хаджи Димитър“/ след открита процедура по реда на ЗОП
с фирми „ДРАГИЕВ И КО“ ООД и „МОСТКОНСУЛТ“ ООД.

След провеждане на открита процедура по ЗОП е избран и
изпълнител за упражняване на строителен надзор и
изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните
проекти – фирма „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД.
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1. Пробив „МОДЪР – ЦАРЕВЕЦ“

ОТЧУЖДИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ:

От страна на Община Пловдив са реализирани 
необходимите отчуждителни процедури на стойност 
882 305 лв. и са придобити всички засегнати имоти.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ:

Предвижда се изграждането на пътна връзка между 
район „Южен“ и район „Западен“, чрез свързването на 
улиците „Модър“ и „Царевец“ с подлез под двойната ж.п. 
линия София – Пловдив и бъдещата Южна тангента. 
Обектът е в обхват от кръстовището на ул. „Модър“ с бул. 
„Коматевско шосе“ до кръстовището на ул. „Царевец“ с 
бул. „Хаджи Димитър“.  
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1. Пробив „МОДЪР – ЦАРЕВЕЦ“ СТОЙНОСТ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ 

НАДЗОР 

9 581 000 лв. без ДДС

11 497 200 лв. с ДДС

СТОЙНОСТ – СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

52 708 лв. без ДДС

63 249,60 лв. с включен ДДС

ОБЩО ЗА ОБЕКТА

9 633 708 лв. без ДДС

11 560 449, 60 лв. с ДДС
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2. Пробив „Водна палата“
Кръстовището при Водната палата между булевардите „ Цар 
Борис III Обединител“ и бул. „Марица – юг“ е едно от най –
натоварените в град Пловдив. Достигането на капацитета си, 
като пропускателна способност, кръстовището дължи освен на 
високата транспортна интензивност на транспортните потоци по 
двата булеварда особено по бул. „Цар Борис III Обединител“. С 
изграждането на този обект ще се облекчат задръстванията, 
които започват от кръстовището на бул. „Цар Борис III 
Обединител“ с бул. „Шести септември“ и продължават до 
кръговото кръстовище на  бул. „България“ до Панаира. 

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ:

За обекта има проектна готовност, която предвижда подлез с 
прилежащи локални връзки от двете страни на пробива. 
Общата дължина на пътния възел е 540 м., в която се включват 
49м подлез и 179,50 м. подходи. Началото на реконструкцията 
при пътното решение започва при км. 0+060 и завършва при км. 
0+600. Конструкцията на подходите и подлеза е разположена в 
ситуационна права с изключение на последните 9 м. на 
източния подход, който попада в хоризонтална крива с радиус 
400 м. и централен ъгъл 6,202 градуса.
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2. Пробив „Водна палата“

Пътният възел е развит с помощта на централна ос и 
четири помощни, за разработването на локалните 
връзки. Кръговото кръстовище за втори етап е 
проектирано със собствена ос, разположена по външния 
кръг. Диаметърът на вътрешния кръг е 24 м., а външния 
диаметър е 41 м. Ситуационните оси на връзка 1 и връзка 
2 са проектирани по десните бордюри на бул. „Марица -
юг“.

Главното трасе към входа на подлеза е проектирано с две 
еднопосочни ленти по 3,50 м.

Пътни връзки 1, 3, 4 са еднолентови с широчина от 3,50 
до 8,50 м. (преди кръговото кръстовище).

СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Направена е рекапитулация за изпълнение на 
строителството на стойност 9 200 000 лв. с ДДС
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3. Изграждане на нов мост над р. Марица
с развръзки от бул. „Копривщица“ до бул. „България“

Проектът е част от доизграждането на вътрешния ринг на 
Пловдив. С изпълнението на новия мост ще се осъществи 
функционална връзка между район „Западен“ и район 
„Северен“, а чрез пробива „Модър – Царевец“ – с район „Южен“.

По проект с изграждането му са предвидени развръзки на 
продължението на  бул. “Копривщица“ на запад към бул. 
“България“, в близост до стадион „Марица“.  Идеята е новото 
съоръжение  да продължи до Голямоконарско шосе към 
изхода на града, посока АМ  „Тракия” съгласно новия ОУП.

Съоръжението в голяма степен ще разтовари трафика в 
централната градска част като поеме натоварването от бул. 
„Васил Априлов” и кръстовищата с  бул. „България” и с бул. 
„Шести септември”. 

С реализирането на проекта трафикът ще  бъде отведен в посока 
запад и пътят от Пазарджик, заедно с Голямоконарско шосе, ще 
се разгърне в  район „Западен” и оттам чрез „Модър - Царевец” 
в район Южен, което ще разтовари трафика от Централна 
градска част.
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3. Изграждане на нов мост над р. Марица
с развръзки от бул. „Копривщица“ до бул. „България“

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ :

Община Пловдив е провела процедура по реда на ЗОП и е 
сключен договор 13ДГ500/26.04.2013 г. за изпълнение на 
проектирането на обекта. След одобрението на проекта в 
идейна фаза, от страна на Община Пловдив са предприети 
действия по процедиране на ПУП – ПУР по одобреното трасе. 
След приключването на отчуждителните процедури е 
продължено проектирането във фаза „Технически проект“. Към 
настоящия момент Община Пловдив не разполага с одобрен 
технически проект.

ОТЧУЖДИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ:

Реализирани са необходимите отчуждителни процедури на 
стойност 122 240 лева за придобиване на всички засегнати 
имоти.

Към момента Община Пловдив няма издадено Разрешение за 
строеж за обекта. Не е провеждана процедура по ЗОП за избор 
на изпълнител за СМР.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

Новият мост ще е с дължина 245 метра и широчина 30 метра, 
като са предвидени по две платна за движение в двете 
посоки, тротоари, велоалеи. Ще се реализират подходящият 
тип кръстовища при връзката с бул. ”Марица – юг” и с бул. 
“Марица - север“, съобразно  новото трасе и прилежащото 
съоръжение. 

Новото прилежащо съоръжение е градоустройствено и 
комуникационно, обвързано с действащите планове, и като 
такова следва да се съобрази със следните обстоятелства: 

да удовлетворява функционалните изисквания и 
същевременно да бъде сигурно и дълготрайно; 

да  въздейства със своя добър естетичен вид; 

да бъде предвидено художествено оформление, както и 
енергийно ефективно осветление.

ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ: 30 млн. лв.
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4. Реконструкция на ул. ”Царевец” в участъка от бул. ”Хаджи Димитър” до бул. ”Свобода”
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4. Реконструкция на ул. ”Царевец” в участъка от бул. ”Хаджи Димитър” до бул. ”Свобода”

ЗА ОБЕКТА СЕ ПРЕДВИЖДА ЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ:

I етап - от бул.”Хаджи Димитър” до бул.”Пещерско шосе” 

II етап - от бул.”Пещерско шосе” до бул.”Свобода” 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:

I етап – 7 095 000 лева с ДДС

II етап - 5 070 000 лева с ДДС

Общо I и II етап – 12 165 000 лева с ДДС
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5. Реконструкция на бул. ”Хаджи Димитър“  в участъка от  съоръжение
”Коматевски пътен възел” до ул. ”Царевец”

Бул. „Хаджи Димитър“ играе важна роля в транспортно 
комуникационната система на града, като носител и 
разпределител на транспортните потоци, идващи от 
натоварения бул. „Пещерско шосе“ в посока централна 
градска част. Същият се явява носител на МГОТ в няколко 
различни направления.

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

За изпълнението на реконструкцията на булеварда има 
налична проектна документация. С изпълнението му се цели 
подобряване на технико-икономическите  характеристики на 
улицата, подобряване транспортното обслужване на 
населението, повишаване на безопасността на движението и 
осигуряване достъпна среда за хора с увреждания. С 
подмяната на паважната настилка с асфалтобетонова се цели 
намаляване на шумовото натоварване и количеството на 
фини прахови частици във въздуха. 
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5. Реконструкция на бул. ”Хаджи Димитър“  в участъка от  съоръжение
”Коматевски пътен възел” до ул. ”Царевец”

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ:

Бул. „Хаджи Димитър“ представлява паважна улица с 
дължина 580 м., с две платна по 7 м. и средна 
разделителна ивица 11,6 м.  с обособена пешеходна 
зона. Съществуващата паважна настилка е 
компроментирана и е в лошо състояние. Тротоарната 
настилка е с променлива широчина достигаща до 4,6 м. 
Същата е изпълнена от стари плочи с различна форма и 
размери. Липсва изградена достъпна среда за хора с 
увреждания.

С реализирането на реконструкцията в посочения 
участък, включващ нова подземна и надземна 
инфраструктура  в съществуващия габарит на улицата, без 
да се налагат отчуждителни процедури и оптимално 
запазване на съществуващите дървесни видове, се 
удължава експлоатационна годност на пътната артерия.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ –СТРОИТЕЛСТВО 

5 000 000 лева с ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР

50 000 лева с включен ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ АВТОРСКИ НАДЗОР

20 000 лева с включен ДДС

ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ ЗА ОБЕКТА

5 070 000 лева с ДДС
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6. Разширение и реконструкция на бул. „Марица – север“ 
от бул. „Цар Борис III Обединител“ до ул. „Победа“ до бул. „В. Априлов“

ЦЕЛ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Етап I – бул. „Марица – север“, 
обхващащ участъка от бул. „Цар Борис 
III Обединител“ до бул. „Победа“ 

Етап II - бул. „Марица – север“, 
обхващащ участъка от бул. „Победа“ 
до бул. „Васил Априлов“ 
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6. Разширение и реконструкция на бул. „Марица – север“ 
от бул. „Цар Борис III Обединител“ до ул. „Победа“ до бул. „В. Априлов“

Паважната настилка осигурява нормалното развитие на съществуващите дървета.

Приетият габарит 9 м. отговаря на изискванията на Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно –
транспортните системи на урбанизираните територии за улица с функционална класификация – IV клас. В този случай ширината
на една лента за движение, съгласно нормативните изисквания е 3,5 м.

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Етап I - има изготвена проектна документация в Техническа фаза

Етап II – няма изготвена проектна документация

• Улицата е с паважна настилка с променлива 
широчина, която варира от 5.90 метра до 7.85 метра. 
Южният тротоар към зелената площ е около 2.50 м., а 
северният тротоар варира от 3.00 м. до 8.30 м. 
В настоящия момент автомобилите паркират 
хаотично върху тротоарите или зелените площи. 
Ето защо с проектното решение е предвидено 
изграждане на паркоклетки с паважна настилка, което 
ще осигури: организиране на зоната за паркиране и 
зелена площ.
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6. Разширение и реконструкция на бул. „Марица – север“ 
от бул. „Цар Борис III Обединител“ до ул. „Победа“ до бул. „В. Априлов“

ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ: 15 МЛН. ЛВ.

I етап - от бул. „Цар Борис III Обединител“ до бул. „Победа“ - 10 млн. лв.

II етап - от бул. „Победа“  до бул. „Васил Априлов“- 5 млн. лв.
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7. Реконструкция и разширение на ул. „Кукуш“ в участъка от надлез
“Родопи“ до бул. „Македония“

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:

Към настоящия момент ул. “Кукуш“ представлява вътрешно квартална обслужваща улица, свързваща надлез „Родопи“ и 
бул. “Македония“. Същата не се явява носител на линия на МГОТ. Съществуващият габарит на улицата е 6,00 м., като 
настилката е различна – паважна и асфалтобетонова и не е в добро експлоатационно състояние. По цялото продължение 
на участъка има улично осветление и дървесни видове. Бордюрите са в лошо състояние. Хоризонтална маркировка 
липсва. Вертикалната сигнализация се нуждае от подмяна и допълване.

ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ:

Във връзка с намеренията на НКЖИ за реконструкцията и модернизацията на жп линията Пловдив – Свиленград е 
необходимо повдигането на релсовия път в участъка на ЖП – гара Пловдив след повдигането на релсовия път за да се 
осигури необходимият светъл динамичен габарит ще е необходимо събарянето на съществуващия Бетонов мост. Към 
настоящият момент той се явява естествена връзка между северната и южна част на град Пловдив. След събаряното му ще 
се наложи да се търсят алтернативни маршрути. Затова идеята на Община Пловдив е да започне облагородяване на 
прилежащите улици, които могат да се явят връзка между северната и южната част на града. Една такава улица е ул. 
“Кукуш“, която свърза надлез „Родопи“ и бул. “Македония“. Съгласно разработката е предвидено тя да заеме мястото на т.н. 
„южна тангента“. Посредством изменение на геометрията в най – северозападната част на надлез „Родопи“ с добавяне на 
една връзка се осъществява пълна развръзка на ул. „Кукуш“. Там където е възможно ще бъдат осигурени паркоместа, бус 
ленти и ленти за ляво завиване. Тротоарите ще бъдат с габарит  4,00-6,00 м. позволяващ развитието на велоалеи.

Към настоящия момент се разработва ПУП – ПУР.

ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ: 10 млн. лева
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8. Реконструкция и рехабилитация на ул. „Митрополит Панарет“

Реконструкция и рехабилитация на ул. „Митрополит Панарет“ 
предвижда облагородяване на техническата инфраструктура, 
пренареждане на паважната настилка, подмяна на 
канализационната мрежа и рехабилитация на тротоарите.

ИНДИКАТИВНА СТОЙНОСТ: 530 000 лева с ДДС 
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9. Проект за туристически информационен център

Археологически комплекс „Небет тепе“ е специфичен туристически обект с изключително сложна локализация и функции.
Дори и след социализацията му тези обстоятелства няма да се променят. Той е ситуиран на висок хълм в абсолютния център на
град Пловдив и достъпът до него преминава през изключително застроена градска среда. В близост няма възможност за
изграждане на туристически информационен център и паркинг – две задължителни условия за нормалното функциониране на
всеки туристически обект.

Туристическите информационни центрове имат изключително важна роля за развитието на туризма. Те предоставят
информационни и логистични услуги и осигуряват ползването на санитарно-хигиенни услуги, които в сегашните епидемиологични
условия са от особено значение. Също така осигуряват логистика и връзка с намиращи се в близост други туристически обекти,
които се предлагат за посещение като част от формирани и обозначени туристически маршрути. Община Пловдив предвижда да
изгради Туристически информационен център „Небет тепе“ като важна част от необходимата съпътстваща инфраструктура на
археологическия комплекс. Той ще бъде изграден в подножието на едноименния хълм и ще бъде част от най-краткия път от
многоетажния паркинг до туристическия обект. ТИЦ „Небет тепе“ ще осигурява информационни и логистични услуги и за другия
социализиращ се обект - Античен комплекс „Източна порта на Филипопол“.

Реализирането на проекта за Туристически информационен център, ситуиран в непосредствена близост до Археологическият
комплекс „Източна порта” (със статут на археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение”), ще
допринесе за социализирането на недвижимата културна ценност, чрез създаване на подходящи условия за пълноценно
осъществяване на „диалог“ между посетителите и експонирания Античен комплекс, както и обслужване на посетителите, чрез
предвидените зони – кафе-сладкарницата, зона за търговска дейност за продажба на сувенири, информационни материали, книги
и други.
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9. Проект за туристически информационен център

Проектът, чрез замисъла си, предлага цялостната визия на комплексен
туристически продукт в археологическа среда и комбинира със съвременно
архитектурно-пространствено оформление, подобряване достъпността към
археологическия обект, както и осигурява достъпна среда за посетители в
неравностойно положение.

Като подобект е предвидено реализирането на платформа за осигуряване на
достъп както до входовете на ТИЦ и кафе-сладкарницата, така и до входа на
археологическия комплекс, същевременно осъществяваща и функцията на тераса с
възможност за разполагане на маси, от която да се осъществява визуална връзка с
комплекс „Източна порта на Филипопол“.

Конструктивната система на Туристически информационен център – СПО е
проектиран с метална конструкция, преградни и ограждащи стени, покрив със
система за послоен монтаж. Платформата за достъп, също е проектирана с метална
конструкция, покрита с антислип декинг с участъци от вградени стъклени
експозиционни отвори.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:

ТИЦ – 162.57 м², ПЛАТФОРМА – 153.56 м²

СУМА (С ДДС) ЗА СМР: 1 328 500.00 лв.
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Достъпът на туристи с лични превозни средства до Археологически комплекс „Небет
тепе“ изисква и още едно градоустройствено решение – реконструкция и модернизация 
на подлез „Баня Старинна“. Съоръжението е изградено още през миналия век и за 
времето си е отговаряло на всички нормативни изисквания. 

В момента подлезът е в изключително лошо състояние. Има само няколко търговски 
обекта, а всички други магазини са премахнати. Кабели висят от покрива, има течове, 
стълбите са изпочупени, а по стените на много места липсва мазилка. Това съоръжение  
осигурява преминаването на пътникопотока през кръстовището на два изключително 
натоварени и ключови за града булеварди - „Цар Борис III Освободител“ и „Шести 
септември“. Голяма част от този пътникопоток са туристи, преминаващи към 
туристически обекти в Стария град, а също така и граждани – на път за квартал „Капана“ 
и ситуираните в абсолютния център културни, административни и стопански сгради. 

Подлезът при „Баня Старинна“ осигурява пряк и безопасен път от мястото, предвидено 
за изграждане на многоетажния паркинг до Археологически комплекс „Небет тепе“. 

10. Проект за естетизация и рехабилитация на подлез „Баня старинна “

www.plovdiv.bg
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10. Проект за естетизация и рехабилитация на подлез „Баня старинна “

Основната цел на проекта, чрез неговото реализиране е създаването на
цялостна нова визия на подлеза, която да комбинира едновременно
съвременно и устойчиво архитектурно пространствено оформление и да
осигури достъпна среда за хора в неравностойно положение.

В подлеза ще се премахнат магазините, но ще остане съществуващата
кафе-сладкарница. В централното фоайе се предвижда помещение за
денонощна охрана и система от мобилни стъклени прегради, осигуряващи
пространства за провеждане на културни събития Стените и бордовете на
парапетите ще бъдат облицовани с гранитни плочи. Заложени са два вида
парапети: триплексови към асансьорите и ажурни в останалите части.
Предвидени са четири електрически панорамни асансьора на подходите
към подлеза – към „Капана“, към Баня „Старинна“, към Духовната
семинария и към „Старинен Пловдив“. Предвидена е система от тактилни
настилки и релефни информационно-указателни табели, осигуряваща
достъпна среда за хора с увредено зрение.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ: Преустроена площ, включително подходите –
1689.40 м², Преустроен обем – 3720.42 м³

СУМА ЗА СМР: 3 747 800,00 лева с ДДС

www.plovdiv.bg
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11. Многоетажен паркинг в идеален център

Пандемията и съпътстващата я криза предизвикаха една трайна и 
устойчива тенденция в сегментирането на туристическия бранш –
увеличи се делът на индивидуалния и семеен туризъм за сметка на 
груповия. Той се извършва предимно с лични автомобили, което 
поражда необходимостта от повече места за паркиране в близост до 
туристическите обекти.  Такава възможност не съществува за 
Археологически комплекс „Небет тепе“ и затова бе потърсен най-
ефективният вариант в близост до него. 

Мястото, което е предвидено за изграждане на многоетажен паркинг 
на улица „Четвърти януари“ е на 300/500 метра пешеходно разстояние 
от туристическия обект и е в изключително застроената централна 
градска част, където също се намират голяма част от музеите, 
галериите и други важни за града туристически и административни 
обекти. Той е в близост до северните входни артерии, влизащи от АМ 
„Тракия“ и до трите ключови булеварда на града – „Цар Борис III 
Освободител“, „Шести септември“ и „България“. 

www.plovdiv.bg
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ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ: 

ЗП                   – 1152,26 кв.м., 36 автомобила

2. Етаж           – 1185,31 кв.м., 31 автомобила

3. Етаж           – 1175,92 кв.м., 31 автомобила

4. Етаж           – 1175,92 кв.м., 31 автомобила

5. Етаж           – 1175,92 кв.м. , 31 автомобила

6. Етаж            – 269,98 кв.м. , 31 автомобила

РЗП                 – 6135,31 кв.м.

Площ парцел – 2374,29 кв.м.

ИНДИКАТИВНА стойност: 5 млн. лева с ДДС 

Целта на разработеният инвестиционен проект е да се построи нова сграда за многоетажен паркинг в УПИ VІІ, кв. 21 нов /кв. 413
стар по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив, за да се облекчи автомобилното движение и да се създаде комфорт на гражданите, като се
осигури допълнителен брой паркоместа. Сградата е 5-етажен паркинг с разположени 191 паркоместа и покрив с фотоволтаици. В
сградата са предвидени 8 места за ЛНП, съгласно изискването от 4%. Входът за автомобилите към многоетажния паркинг е от към
ул. „4-ти януари“, от западната страна на сградата. Движението в паркинга ще бъде еднопосочно, като в северната част на сградата
ще се разположи рампа за изкачване, а в южната част - за слизане на автомобилите. Предвидена е стълбищна клетка и два
асансьора с достъп за инвалидни колички. В североизточната част на сградата е разположена метална стълба за евакуация. За
паркинга са предвидени 7 разплащателни станции.

www.plovdiv.bg
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№ Обекти Прогнозна стойност Прогнозен период

1 Пробив "Модър - Царевец" 11 560 449,60 лв. 2021г. - 2023г.

2 Пробив "Водна палата" 9 200 000,00 лв. 2022г. - 2024г.

3 Изграждане на нов мост над р. Марица 30 000 000,00 лв. 2022г. - 2024г.

4
Реконструкция на ул. "Царевец" в участъка от  бул. "Хаджи 

Димитър" до бул. "Свобода"
12 165 000,00 лв. 2022г. - 2024г.

5
Реконструкция на бул. "Хаджи Димитър" в участъка от 

съоръжение "Коматевски пътен възел" до ул. "Царевец"
5 070 000,00 лв. 2022г. - 2024г.

6

Разширение на бул. "Марица - север" с паркоместа от бул. "Цар 

Борис III Обединител" до ул. "Победа" - етап I, ул. "Победа" до 

бул. "Васил Априлов" - етап II

15 000 000,00 лв. 2022г. - 2024г.

7
Реконструкция и разширение на ул. "Кукуш" в участъка от надлез 

Родопи до бул. "Македония"
10 000 000,00 лв. 2022г. - 2024г.

8 Реконструкция и рехабилитация на ул. "Митрополит Панарет" 530 000,00 лв. 2022г. - 2024г.

9 Туристически информационен център 1 328 500,00 лв. 2022г. - 2024г.

10 Естетизация и рехабилитация на подлез "Баня старинна" 3 747 800,00 лв. 2022г. - 2024г.

11 Многоетажен паркинг 5 000 000,00 лв. 2022г. - 2024г.

103 601 749,60 лв.Обща стойност:

www.plovdiv.bg
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Предимства на финансиране от Фонда за градско развитие

•Дългосрочен инвестиционен кредит със срок до 240 месеца

•Дълъг гратисен период – до 36 месеца

•Ниски лихвени равнища под пазарните, благодарение на миксирането на ресурса /пазарни и европейски 
средства/. Окончателната цена се определя при заявен интерес от общината, но се очаква да е на нива под 
1%

•Предоставяне на 100% от финансирането, без изискване за собствено участие.

•Кратки срокове за обработване на искането и съответно при усвояванията.

•Гъвкавост при необходимост от преструктуриране на кредита, без такси.

•Създаване на опит и експертиза в общината за работа с финансови инструменти. Очакванията за следващите 
програмни периоди са да има все по-голямо предимство на финансовите инструменти, включително и на 
програми директно предоставяни от Европейската комисия.

•Съгласно чл. 84 от Закона за Бюджета на Република България за 2021 г. е допустимо разходите за общински 
дълг, поет от финансови инструменти да достигне до 18%  от средногодишния размер на собствените 
приходи и общата изравнителна субсидия на общината за последните три години, при ограничение за 
останалите до 15%.

www.plovdiv.bg
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Изграждането на външния и вътрешния ринг на града остават водещи приоритети
на Община Пловдив.

Предстои да бъдат представени и други обекти,
които са с изключителна важност за разтоварване
на трафика в града. Сред тях са проектът за
„Продължение на бул. Македония от бул. „Никола
Вапцаров“ до ул. Поручик Въльо Стефов“ и
„Реконструкция и разширение на Голямоконарско
шосе“ в обхвата на Община Пловдив от бул.
„Дунав“ до землищната граница с Община
„Марица“, до Транспортен възел Царацово III - 805.

www.plovdiv.bg
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Становища и предложения могат да се изпращат на електронен адрес info@plovdiv.bg или в деловодството на 

община Пловдив до 12:00 ч. на 12.05.2021 година включително, както и по време на самото обсъждане.

Становища и предложения 

mailto:info@plovdiv.bg

