
ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.6 от Наредбата за условията и реда 

за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансирани 

чрез поемане на дългосрочен дълг от община Пловдив, отправям покана към местната общност 

за обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг. С настоящата покана за 
обсъждане се оповестяват проектите, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг, това са: 

Проект „Пробив „Модър-Царевец“ – Предназначение: Свързване на ул. „Модър“ и ул. 

„Царевец“ чрез подлез под жп линиите, с което ще се 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“; Стойност: 

11 560 450 лв. 

 

Проект „Пробив "Водна палата"– Предназначение: Кръстовището при Водната палата 

между булевардите „ Цар Борис III Обединител“ и „Марица“ 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. Стойност: 

9 200 000 лв. 

 

Проект „Изграждане на нов мост над р. Марица“ - Предназначение: 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“. Стойност: 

30 000 000 лв. 

 

Проект „Реконструкция на ул. "Царевец" в участъка от  бул. "Хаджи Димитър" до 

бул. "Свобода" - Предназначение: Ул. ”Царевец” е важна транспортна артерия за град Пловдив 

осъществяваща транспортният достъп към кв. ”Христо Смирненски” и УМБАЛ „Свети Георги” от 

бул. ”Пещерско шосе”. В участъка от бул.”Пещерско шосе” до бул.”Хаджи Димитър” 

представлява паважна улица, която е в лошо състояние и има нужда от ремонт, а в участъка от 

бул. ”Пещерско шосе” до бул. ”Свобода - продължение” е с асфалтобетонова настилка също в 

лошо състояние. Стойност: 12 165 000 лв. 

 

Проект „Реконструкция на бул. "Хаджи Димитър" в участъка от съоръжение 

"Коматевски пътен възел" до ул. "Царевец"- Предназначение: 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. Стойност: 5 070 000 лв. 

 

Проект „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“ - 

Предназначение: Обектът – бул. „Марица – север“, обхващащ участъка от бул. „Цар Борис III 

Обединител“ до бул. „Победа“ – Етап I и бул. „Марица – Север“, обхващащ участъка от 



бул.„Победа“ до бул. „Васил Априлов“– Етап II, е разположен в V – та градска част, северно по 

брега на река Марица. Стойност: 15 000 000 лв. 

 

Проект „Реконструкция и разширение на ул. "Кукуш" в участъка от надлез Родопи 

до бул. "Македония"- Предназначение: Към настоящия момент ул. “Кукуш“ представлява 

вътрешно квартална обслужваща улица свързваща надлез „Родопи“ и бул. “Македония“. 

Настилката и е различна – паважна и асфалтобетонова. Същата не се явява носител на линия на 

МГОТ. Съществуващият габарит на улицата е 6,00м , като настилката е различна – паважна и 

асфалтобетонова и не добро експлоатационно състояние. По цялото продължение на участъка 

има улично осветление и дървесни видове. Бордюрите са в лошо състояние. Съществуващите 

тротоари в лошо състояние. Хоризонтална маркировка липсва. Вертикалната сигнализация се 

нуждае от подмяна и допълване. Стойност: 10 000 000 лв. 

 

Проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Митрополит Панарет“ - 

Предназначение: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Митрополит Панарет“ предвижда 

облагородяване на техническата инфраструктура, пренареждане на паважната настилка, 

подмяна на канализационната мрежа и рехабилитация на тротоарите. Стойност: 530 000 лв. 

 

Проект за туристически информационен център в УПИ I-1537, 1538 (ПИ 520.1733) и 

платформа за временен достъп до ТИЦ в част от ПИ 520.1689, кв. 391 по плана на първа 

градска част, гр. Пловдив - Предназначение: 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. Стойност: 1 328 500 лв. 

 

Проект за Естетизация и рехабилитация на подлез "Баня старинна"  - 

Предназначение: 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, да повиши функционалността на пешеходното 

съоръжение чрез ясното указване и системното проследяване на връзките между подземните  

пространства и наземните подходи към съответните посоки и осигури достъпна среда за  хора в 

неравностойно положение. Стойност: 3 747 800 лв. 

 

Проект „Многоетажен паркинг в УПИ VІІ, кв.21 нов /кв.413 стар по плана на ЦГЧ, гр. 

Пловдив“ - Предназначение: 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 се създаде комфорт на гражданите, като се осигури 

допълнителен брой паркоместа. Стойност: 5 000 000 лв. 

 

Проект „Повишаване на организационната, техническата и административна 

осигуреност за подобряване на качеството на екологичните мерки за поддръжка и 

облагородяване на качеството на екологичните мерки за поддръжка и облагородяване на 

градски зелени площи и откритите обществени пространства в град Пловдив“ - 

Предназначение: 1. Строително-монтажни работи за подобряване на административната и 



материална база на ОП “Чистота“ и ОП “Градини и паркове“ - Стойност: 3 000 000 лв.; 2. 

Придобиване на нова екологична специализирана техника и оборудване за нуждите на ОП 

“Чистота“ и ОП “Градини и паркове“ за поддържане на зелената система и чиста градска среда - 
Стойност: 6 900 000 лв.  
 

Начин на финансиране и на обезпечаване: Общата стойност на проектите е 
113 501 750 лв. Максималният размер на дългосрочния дълг, който община Пловдив има 
намерение да поеме е 113 501 750 лв. 
Начин на финансиране: от Фонд за устойчиви градове. 
Дългосрочният общински дълг ще бъде погасяван чрез собствени бюджетни средства. 

 

Начин на обезпечаване на дълга: Учредяване на пореден залог върху настоящи и бъдещи 
парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на община Пловдив; 
Финансово обезпечение, учредено по реда за Закона за договорите за финансово обезпечение 
(ЗДФО) върху вземания по банкови сметки с титуляр Община Пловдив, водени при ОББ АД, 
включително вземания по депозити към тях. 
 
Място и датата на провеждане на обсъждането: 

Общественото обсъждане ще се проведе на 12.05.2021 год./сряда/ от 17.30 часа в залата на 
Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ №20 

 

Място и време за запознаване с документацията: 
Общински съвет Пловдив, ул. “Авксентий Велешки“ № 20, деловодство – от 09.00 до 17.00 часа. 

Община Пловдив, пл.“Стефан Стамболов“№1, деловодство – от 09.00 до 17.00 часа. 
Материалите са публикувани на официалния сайт на община Пловдив – www.plovdiv.bg 

 

 
Лица за контакти: 

1. Пламен Райчев – Заместник-кмет „Строителство и инвестиции“; телефон: 032/656 445 
2. Величко Родопски – Заместник-кмет „Финанси и стопански дейности“; 

телефон:032/656709  
3. Анести Тимчев - Заместник-кмет „Екология и здравеопазване“; телефон: 032/656 723 

 

 

С уважение, 

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

         

Заместник-кмет „Финанси и стопански дейности“: 
                           (Величко Родопски) 

 
Заместник-кмет „Строителство и инвестиции“: 
    (Пламен Райчев) 

 
Заместник-кмет „Екология и здравеопазване“: 

(Анести Тимчев) 
Директор Дирекция 
„Правно– нормативно обслужване”: 

                                             (Камелия Кендова) 
 

Директор Дирекция 
„Финансова политика”: 
                                             (Виктория Чавдарова) 
 

http://www.plovdiv.bg/

