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ПОКАНА

Община Карлово има удоволствието да ви покани на 30.11.2018 г. /пе-
тък/ на  заключителна пресконференция от 13.00 часа в община Карло-
во, Зала № 305 на общината за отчитане на дейности по проект „Мерки 
за повишаване качеството на средата на обучение в общински училища 
и детски градини в гр. Карлово и филиали“ и на официална церемония 
по откриване на обновената и новоизградена образователна инфра-
структура в от 14.00 часа в СУ „Васил Левски“,  град Карлово.

В рамките на пресконференцията ще се огласи  финализирането на дейности 
по  Проект № BG16RFOP001-1.038-0002-C01 „Мерки за повишаване ка-
чеството на средата на обучение в общински училища и детски гради-
ни в гр. Карлово и филиали“, финансиран от Оперативна програма „Региони 
в растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. 

На официалната церемония по откриване на обновената и новоизградена об-
разователна инфраструктура в СУ „Васил Левски“ в град Карлово ще бъде откри-
та новоизградена образователна инфраструктура. 

от Община Карлово

„Този документ е създаден в рамките на проект „Мерки за повишаване качеството на средата 
на обучение в общински училища и детски градини в гр. Карлово и филиали“, които се осъществяват 
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Карлово и при никакви обстоятелства не може да 
се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия 

орган на ОПРР 2014-2020 г.“

www.eufunds.bg

Проект № BG16RFOP001-1.038-0002-C01 „Мерки за повишаване 
качеството на средата на обучение в общински училища и детски 

градини в гр. Карлово и филиали“

за  пресконференция и официална церемония „Откриване на обекта“ 
в СУ „Васил Левски“, град Карлово

Даниела Арнаудова 

„Casa Mia“ е различен
за нашата компания
проект, казва строителният
предприемач Христо То-
мов. Той се базира на кон-
цепцията за комплекс, къ-
дето в голям терен се раз-
полагат по-малки жилищ-
ни единици, къщи и апарта-
менти, които предлагат
спокойствие в периферията
на града. „Casa Mia“ попа-
да в парцел от 13 500 кв.
м. В него общата естетика
и архитектура по естествен
начин се интегрират в при-
родния пейзаж. Благодаре-
ние на ниската плътност на
застрояване, архитектур-
ния си дизайн и добрата си
ориентация той е напът да
предложи различен ком-
форт на обитаване.

Едната част на комп-
лекса е развита в апарта-
ментен тип - със 7 жилищ-
ни секции на 4 етажа с об-
що 123 апартамента. Сред-
ните квадратури на жили-

щата са от 48 кв. м до 125
кв. м. Освен тях в терена са
планирани общо 24 къщи
на 2 или 3 етажа, с квадра-
тури от 144 кв. м до 320 кв.
м. Към всяка къща е осигу-
рена веранда и собствен
двор. „Животът в извънг-
радски комплекс от затво-
рен тип има бъдеще. Този
тренд го усещах отдавна,
но сега виждам, че и хора-
та вече са готови за него.
Първо, мястото е комуни-
кативно и достъпно, в квар-
тал „Остромила“, където
вече има изградена инф-
раструктура, общината
направи нов път със задъл-
жителните канализация,
нов водопровод. Освен то-
ва районът е газифициран,

с LED осветление. Напъл-
но нормално е да дойдат и
купувачите, хората, които
са готови да платят една
по-висока цена за един по-
спокоен живот“, обясни
предприемачът Христо То-
мов. От друга страна, спо-
ред него в момента на па-
зара се търсят повече жи-
лища с по 3, 4, дори 5 спал-
ни. Българинът излиза от
традиционните дву- и трис-
тайни апартаменти и търси
друг тип комфорт на оби-
таване. Жилище с четири
спални обаче е трудно да се
намери в традиционните
градски условия. Дворът
към къщите също е екстра,
която рядко се среща в гра-
да. Подходящ за игра на
децата, дворът е място за
релакс и на по-възрастните
хора, които обичат да си
почиват сред природата. И
„Casa Mia“ ще осигури
всичко това за своите оби-
татели. 

Къщите са решени от
проектантите на „RT con-
sult“ в типичния средизем-
номорски стил, с дъгооб-
разни арковидни сводове -
тип арки, и с характерен
елемент с ковано желязо и
колони. За фасадите се из-
ползва естествен камък -
травертин. Покривите са с
керемиди, характерни за
средиземноморския стил в
архитектурата. Цветовото
решение е в меки тонове -
кафяво, бежово и мляко с
какао - които си кореспон-
дират с природата наоколо.

В сърцето на „Остромила“

„Casa Mia“ - кътче от 
Средиземноморието 

Предприемачът Христо Томов започва да строи
24 стилни къщи, залага на жилища с по 4-5 спални

Динамиката и забър-
заният график се превър-
наха във втора природа
на работещия човек. За-
това новите жилищни
комплекси търсят въз-
можност да осигурят ес-
тествен баланс на живо-
та на „висока скорост“. 

С тази концепция е
развит и проектът „Casa
Mia“ на фирма „Строй-
колукс“ - това е жили-
щен комплекс от нов
тип, който ще бъде изг-
раден в кв. „Остромила“,
в южната част на Плов-
див. Той ще предлага го-
лям избор от апартамен-
ти и градски къщи с раз-
лични квадратури - на
крачка от града, но в син-
хрон с природата.
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XII Национална кон-
ференция „Интелигентни
градове и региони - интег-
рирано енергийно управ-
ление и развитие, биоико-
номика, сгради с почти
нулево енергийно потреб-
ление„ ще се състои на 4
декември 2018 г. от 13:00
до 18:00 в зала „Средец“,
хотел „Балкан“. Неин ор-

ганизатор е Асоциацията
на българските енергийни
агенции (АБЕА)

Целта на конференция-
та е да насочи вниманието
на националните институ-
ции, общините, бизнеса и
обществеността към ак-
туални теми в областта на
интегрираното енергийно
управление и развитие, ин-

телигентните градове с
„умни„ сгради с близки до
нулевото енергийно пот-
ребление и чист въздух,
както и интелигентните ре-
гиони с иновативни подхо-

ди за оползотворяване на
отпадъци за производство
на биогорива, биоенергия
и биопродукти.

За девета поредна го-
дина в рамките на конфе-

ренцията ще се проведе
тържествената церемония
по награждаване на побе-
дителите в Лига „Биома-
са“ и Лига „Слънчева
енергия“ на Българската

шампионска ВЕИ лига,
състезаващи се със своите
постижения и в Евро-
пейската шампионска ли-
га по възобновяеми енер-
гии.

Търсят се
новите ВЕИ
шампиони

ВЕИ Шампионите за 2016 г.

СТРОЕЖЪТ НА
ГАЛЕРИЯТА на „Гладс-
тон“ е временно спрян.
„Причината е в това, че
след събарянето на сгра-
дата трябваше да мине
проверка от археолози.
Това е рутинна процедура,
която следва задължител-
ните препоръки на Инсти-
тута по паметници на кул-
турата (НИНКН). В най-
скоро време ще възстано-
вим строителството на
новата галерия“, уверява
инж. Румен Хорев от фир-
ма „Микс консулт“, която
упражнява надзора на
обекта. Той уточни, че ра-
ботата на обекта е спряна
с оглед сигурността на
екипа от археолози. Те ве-
че са завършили своето
наблюдение, като в изс-
ледваните пластове не е
открито нищо съществено
като находки - това пише
в протокола на археолози-

те, твърди инж. Хорев.
ПРЕЗ 2019 г.

ОСОБЕН ИНТЕРЕС ще
представляват алтерна-
тивните инвестиции - ос-
новно жилищни в особени
класове имоти, като жили-
ща за възрастни хора, сту-
дентски общежития, обс-
лужвани апартаменти под
наем, социални жилища и
логистични съоръжения, а
на последните места в кла-
сацията по приоритетност
са търговските проекти.
Оптимизмът намалява по
отношение на увереността
на бизнеса за развитие, до-
ходност, норма на печалба
и заетост в сектора. Това
показва годишният доклад
на PWC и ULIEmerging
Trends in Real Estate, ко-
ментирано от Юлиян Ми-
хов, директор бизнес раз-
витие в PWC, по време на
годишната конференция
BalREc 2018. 

Даниела Арнаудова 

Досега в портфолиото
на компанията СИД Ен-
търпрайз, собственик на
търговската марка
Secdoor, присъстваха
т.нар. „бързи врати“, но от
PVC материал.

Новият продукт, въве-
ден в производство от
компанията, е от систе-
мата на секционните вра-
ти, има същата висока
скорост на движение,
достигаща 1 м/с като
конвенционалните, но е
изработен от твърди сек-
ции. Това прави вратите
изключително подходя-
щи за външна употреба, с
надеждна охранителна

функция, което до мо-
мента, при стандартните,
е постигано чрез две вра-
ти, работещи на едно
място. Високоскоростни-

те врати с марка Secdoor
могат да имат и прозрач-
ни секции, като разликата
им с тези от PVC се проя-
вява по отношение висо-

чината на панелите - те
могат да достигат макси-
мум до 400 мм. Запазват
се контурите на отваряне
под тавана, има вариант
за балансирана и неба-
лансирана система, като
циклите на отваряне дос-
тигат до 200 000 цикъла,
а максималният размер
на вратите е 5000/5000
мм. Основното приложе-
ние на скоростните врати
е в индустрията, по-конк-
ретно в логистиката,
складове и производства
с бързо движение на сто-
ки, както и помещения, в
които запазването на
температурата е особено
важно.

Иновативно

Secdoor стартира производство на
високоскоростни секционни врати

НОВИНИ ОТ БРАНША



ИМОТИ
Идеята е с промяната на ОУП - Пловдив
върху земеделски земи в Пловдив ще се
строят кокетни еднофамилни къщи10

Даниела Арнаудова 

Ф
аворитите на
общината -
„Булплан“ - са
познато име в
градоустройст-

вото на Пловдив. Фирмата
е софийска, но в екипа ӟ
участват много пловдивс-
ки проектанти, които под
ръководството на арх. Бе-
лин Моллов работиха
ИПГВР (Интегриран план
за градско възстановяване
и развитие) и Концепцията
за пространствено разви-
тие на Пловдив.

Какво 
представлява
ОУП и защо
той е толкова
важен 
за града?

Общият устройствен
план е ключов документ
за развитието на града,
обясняват експерти. Поне-
же именно той определя
стратегическите насоки за
социално-икономическо и
пространствено развитие
на Пловдив в следващите
20 години. Планът (ОУП)
върви паралелно с План-
схема на комуникацион-
но-транспортната схема.
И двете разработки се
правят в синхрон с поста-
новките на „Нова Атинска
харта“ на „European
Council of Town Planners“
от 1998 г., която съгласу-

ва принципите за развитие
на европейските градове
през 21. век.

Само че тук е важно да
се направи едно уточнение
- Общият устройствен
план съгласно ЗУТ (Зако-
на за устройство на тери-
торията) не е план за пря-
ко приложение. Прякото
му приложение се осъ-
ществява чрез т.нар. ПУП
- Подробни устройствени
планове.

Кое тогава
налага
промяната
му?

Специалистите твър-
дят, че съществуващият
ОУП реално не е обвър-
зан с никаква европейска
стратегическа рамка.
Идеята за актуализация
на генералния план на
Пловдив не е от днес.
През 2010 г. Общинският
съвет взима решение за
актуализация на Общия
устройствен план на
Пловдив. „Мотивът бе-
ше, че има промяна на
икономическата обста-
новка, т.е. бяхме в ситуа-
ция на финансова криза,
което наложи преразг-
леждане на много поло-
жения, примерно ангажи-
ментите на общината да
прави пътища в нови, чес-
то безсмислени терито-
рии, като земеделските
земи“, обясняват експер-
ти. Те припомнят, че Об-

щият устройствен план
на Пловдив беше изгот-
вен през 2005-2007 г., по
времето на бума на
строителството, което се
оказа един голям балон.
Тогава хипотезата беше,
че този процес ще про-
дължи до безкрайност,
при това равномерно.
Има още една причина
Планът да виси във въз-
духа - през 2005-а Бълга-
рия не беше член на ЕС,
т. е. ОУП не е обвързан с
никаква европейска стра-
тегическа рамка. Освен
това приетият през 2007
г. Общ устройствен план
на Пловдив няма ясна
реализация на предвижда-
нията, липсва адекватна
общинска политика по
управление на процесите
на устройственото разви-
тие. Всъщност реализи-
рането на ОУП се извър-
шва без утвърдени прави-
ла и нормативи за прила-

гането, не се изпълняват
и Програмата за спешни
действия и Етапният план
за реализацията му до
2025 г. - това отчитат
специалистите, които
наблюдават развитието
на Плана в годините.

Изводът е, че е необ-
ходимо преразглеждане
на потенциала на компак-
тния град и урбанизира-
нето на землищните те-
ритории.

„В края на 2018-а
Пловдив вече има цифро-
ва кадастрална карта. За-
това, когато се анализира
територията на града, с
нея (кадастралната карта)
се получават драстични
разлики с всички парамет-
ри на ОУП от 2007 г. Пла-
нът е изчисляван по кла-
сическия метод, по тази
причина в него има съ-
ществени структурни
грешки“, коментират от
екипа на „Булплан“.

Съобразява ли
се новото
строителство
с планираното

разширение на част от бу-
левардите в града - това е
другият възлов проблем.
В момента програмата на
общината предвижда раз-
ширение на няколко тра-
сета. Те са заложени и в
сегашния ОУП: „Кома-
тевско шосе“, „Голямоко-
нарско шосе“, бул. „Васил
Априлов“, на по-късен
етап и „Пещерско шосе“.
На практика обаче предс-
тоящите ремонти „вли-
зат“ в капана на множест-
вото частни имоти, които
трябва да бъдат отчужде-
ни, за да се осъществи
въпросното разширение
на пътя. По трасето на
„Коматевско шосе“ пър-

воначално ще се отчужда-
ват имоти от базата на
ПФК „Ботев“ до разклона
с ул. „Остромила“. С
разширението на бул.
„Васил Априлов“ ще се
засегнат имоти от ул.
„Войнишка слава“ до бул.
„Шести септември“. Об-
щината продължава с от-
чужденията по „Голямоко-
нарско шосе“, по проекта
за бул. „Марица-север“,
бул. „Северен“. За отчуж-
дение е определен и имо-
тът на бул. „Шести сеп-
тември“, който стопира
пускането на кръговото
край магазин „Бриколаж“.
Догодина се очаква да за-
почнат отчуждения и по
„Пещерско шосе“. Проб-
лемът с отчуждаването
касае вече построени сгра-
ди. Въпросът обаче е:

как и кой
регулира
новото
строителство?

Издават ли се разреше-
ния за строеж на сегашна-
та регулационна линия на
трасетата, чието разшире-
ние предстои? „В момента
има действащ регулацио-
нен план и той определя
какъв е габаритът на всяка
улица. В този план се опре-
делят границите ӟ и всички
новостроящи се сгради се
съобразяват с него. Когато
се планира разширение на
трасето - улица или буле-
вард - отново се прави
план, има предвидена ре-
гулационна линия и новото
строителство се съобразя-
ва с плана от момента, в
който той влезе в сила.
Ние изискваме от проек-
танта да осигури отдръп-
ване на необходимото раз-
стояние от главния път.

По-проблемно е в „но-
вите“ квартали на Плов-
див, където къщите са
строени покрай пътищата,
в бивши земеделски земи
- сега ги регулираме с но-
ви планове, но обикнове-
но тези планове се правят
на парче. Защо? Защото
имаме два варианта: или
съществуващите сгради,
попадащи в трасето, се
отчуждават и това отнема
години, или пътят се ко-
ригира, ако има възмож-
ност, спрямо вече пост-
роените сгради, обясняват
специалисти от Община
Пловдив.

Даниела Арнаудова 

Една от слабостите в
настоящия ОУП - Плов-
див е, че той пренебрегна
взаимната свързаност на
съседните общини и ней-
ната функционална значи-
мост. 

Индустриалните зони
на града, които в голяма
степен попадат именно в

тези съседни общини,
обаче се оказват важен
резерв на градската тери-
тория. В Европа днес се
наблюдава един ключов
процес - европейците си
мислят, че хит за разви-
тието на континента тряб-
ва да стане реиндустриа-
лизацията - нещо, от кое-
то те се отказаха преди
време и го „подариха“ на

китайците. Това е идеята
да върнем индустрията в
Европа. Индустриализа-
цията обаче няма как да се
върне в Западна Европа,
но днес тя излиза на пре-
ден план в страните от
Източна Европа. И това е
аутсорсингът на индуст-
рии и на софтуер. Точно
този аутсорсинг създава
индустриалните зони и за-

това те са толкова важен
резерв на градската тери-
тория, обобщават експер-
тите. 

Ето защо плановете на
градове като София,
Пловдив, Варна трябва да
се планират съвместно, с

общи проекти със съсед-
ните общини. В Пловдив
вече има нагласа за тези
процеси.

Фирма „Булплан“ ще
разчертава промените в
Общия устройствен план
на Пловдив, след като еки-
път ӟ спечели обществе-
ната поръчка на общината.
10 години след като беше
приет през 2007 г., гене-
ралният план, по който ще
се развиe градът, има нуж-
да от актуализация с оглед
на новата икономическа
обстановка.

За целта Община
Пловдив изготви зада-
ние, което бе процедира-
но през 2016 г. Малко
след това възложи по-
ръчка за промяна на
ОУП на стойност 534
000 лева с ДДС. С новия
ОУП една от задачите на
местната управа е да
промени предназначе-

нието на земеделските
земи, за да може собст-
вениците да строят, без
да обикалят дълго време
по институциите. Проме-
ните касаят и новите
квартали, които се раз-
растват с бързи темпове
напоследък - Беломорс-
ки, Остромила, Терзиите.

С 534 000 лева

Пълен ремонт за Общия 
устройствен план на Пловдив

Актуализацията се налага заради новата
икономическа обстановка, улесняват
процедурата за инвеститорите

„Концепцията за пространствено развитие на Пловдив“ вече е готова. Целта й е да изследва
връзките на община Пловдив със съседните общини.

Новите икономически зони на Пловдив попадат в съседни общини

Градът вече планира съвместно
със съседните общини 
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Инж. Желю Желев

Първо искам да попи-

там ръководителите на

НК „Железопътна инф-

раструктура“:
ә Има ли в проекта ви

визия по какъв начин ще
се намали негативният
ефект от жп линиите, кои-
то са чужди на градската
среда и пречат на разви-
тието ӟ? Този проблем
възникна още преди пове-
че от 40 г., когато градът,
разраствайки се, обхвана в
територията си железните
пътища, строени някога
извън него. За намаляване
на негативния ефект от
настъпилите нови условия
през 1975 г. правителство-
то издава Указ за ускорено
архитектурно и градоуст-
ройствено развитие на гр.
Пловдив. Съгласно него
държавата ще финансира
изграждане на втори коло-
воз до с. Скутаре и дирек-
тна връзка между гарите
„Тракия“ и „Филипово“, а
линията Пловдив-Филипо-
во се демонтира. Държа-
вата изпълнява задълже-
нията си - вторият коловоз
до Скутаре е построен, ко-
ловозът за връзка с Фили-
пово е изграден до река
Марица, включително
мостът над нея, и жп ли-
нията Пловдив-Филипово
си стои досега. Всеки ден
стотици граждани чакат с

колите пред прелезите,
докато мине някоя мотри-
са с 4-5 пътници. Всички
приказки, че ЕС настоява
тя да не се демонтира, че
капацитетът ӟ е запълнен
на 60% и като нарасне
броят на пътниците, тя ня-
ма да ги поеме и трябва да
се удвои, са пълна лъжа.
Няма откъде да дойдат и
пътниците, и товарите.
Твърди се, че тя имала
стратегическо значение -
ако България бъде въвле-
чена във военен конфликт,
по линиите не само влако-
ве, а крачни дрезини няма
да се движат. Предлага се
удвояване на линията и
вдигането ӟ на мостова
конструкция - да, но по-
добно съоръжение не се
строи повече от 60-70 г.
по света. Ще го построим
с „чужди пари“, а откъде
ще се вземат пари за под-
дръжка, като няма прихо-
ди. Ако действително ня-
кой ни е дал милиони, за-
що да не ги използваме за
реконструкция на южната
обходна линия? По тази
линия ще минават всички
товарни влакове, за които
Пловдив е транзитна гара.
Защо те минават през цен-
търа на уж европейския
град Пловдив? 

ә Асеновград винаги
е играл ролята на сатели-
тен град на Пловдив. Хи-
ляди асеновградчани ра-
ботят в Пловдив и обрат-
но. Към Асеновград се на-
мира и летището, само че
в действителност то е не-
достъпно за пътниците

без кола. Всеки пътник от
Пловдив може да стигне
по-лесно до софийското
летище, отколкото до
пловдивското. Ами ако
чужденец се излъже да
кацне на Летище Пловдив,
какво да прави? В момен-
та от гара Пловдив за гара
Филипово се движат 10
влака, а за Асеновград -
15. Следователно за Асе-
новград има повече път-
ници и перспектива те да
се увеличават заедно с
растежа на града. Ако ис-
каме да направим нещо
полезно с европейските
пари, трябва да реконст-
руираме линията до Асе-
новград, като тя премине
през летището. 

ә Някога Жп възел
Пловдив беше голям
транспортен център. На
Сточна гара се товареха и
разтоварваха десетки ва-
гони. Много влакови ком-
позиции се разкомплекту-
ваха и се комплектуваха
нови. Имаше завод за ре-
монт на вагони. Днес ця-
лата тази дейност я няма!
Останаха само релсите,
които покриват над 1000
дка ценни градски терито-
рии, а от тях се използват
не повече от 200-300 дка.
Вашият проект какво
предвижда за тези площи?
Не може ли ненужните
площи да се освободят за
градско строителство? В
Пловдив се строи вече в
покрайнините, където ня-
ма улици, водопровод, ка-
нализация, а стотици дека-
ри в центъра стоят покри-

ти с ръждясали релси.
ә Вестниците пи-

шат, че през последните
десетина години сте за-
вършили реконструкцията
на линията Първомай-
Септември срещу близо 1
млрд. евро. Но тези, които
не четат вестници, няма
как да научат за това, за-
щото се качват на същите
стари вагони, със същите
разписания и същите при-
ходи от билети. Имате ли
прогноза кога ще тръгнат
скоростните влакове и ще
се получи очакваният
ефект? Ако това не стане,
скоро ще се окаже, че сте
заложили икономическа
бомба със закъснител за
тези, които идват след вас.
Разходите за реконструи-
раните линии непрекъсна-
то ще растат. Не внасяте
амортизационни отчисле-
ния, за поддръжка и ре-
монт, защото нямате за-
вишени приходи. Кръгът
се затваря и отново ще ис-
кате дотации. 

ә Защо при реконст-
рукцията на линията
Пловдив-София започнах-
те от най-добрия участък
Пловдив-Септември -
прав, без височини и за-
вои. По този участък пре-
ди 40 г. експресните вла-
кове се движеха със ско-
рост над 100 км/час и сти-
гаха до София за по-малко
от 2 часа. Доколкото знам,
в планинската част рекон-
струкцията предвижда из-
граждане на ново трасе,
включително тунели. Ако
бяхте започнали оттам,

вече щяхме да имаме ново
ефективно трасе, върху
което влаковете можеха
да се движат поне със 100
км/час, вместо сегашните
40-50 км/ час. Дори оттук
нататък да спре потокът
от пари, поне от вложени-
те пари щеше да има
ефект. Оставам с впечат-
лението (и не само аз), че
във вашето ведомство по-
нятията икономичност,
ефективност, възвръщае-
мост не са познати. 

Във връзка с това ис-
кам да задам няколко
въпроса и на кмета на гр.
Пловдив г-н Иван Тотев.

1. Преди много време
поставих на вашия пред-
шественик въпроса защо
общината се отказва от
постановлението от 1975
г. за демонтаж на линията
Пловдив-Филипово. Той
обеща да проучи въпроса
и да даде отговор. Очевид-
но не е завършил проучва-
нето си, защото отговор
няма. През ваше време
съм поставял няколко пъ-
ти този въпрос чрез в.
„Марица“. Вие и вашият
екип мълчите. Вместо вас
отговарят от НКЖИ с аб-
сурдни аргументи, като
нито един от тях не е в ин-
терес на гражданите. Вие
мълчете, следователно ги
приемате. Дори и от
НКЖИ да са прави, вие
трябва да застанете зад
интересите на избирате-
лите си, а решението да
оставите на арбитъра. Ар-
битърът вече се е произ-
несъл, като е взел реше-

ние в интерес на община-
та, т.е. на гражданите. Вие
сами се отказвате. Обяс-
нете защо го правите? Съ-
щото се повтаря с Бетон-
ния мост - давате съгла-
сието си той да се събори,
без някой да е обяснил за-
що трябва да се събори,
вместо да се реконструи-
ра.

2. По отношение на
прословутия „пробив„ под
Централна гара Пловдив.
Повече от 5 г. този пробив
не слиза от страниците на
в. „Марица“. Пробивът ще
се финансира и строи от
НКЖИ и проектът е го-
тов. В края на краищата се
оказа, че няма нито
проект, нито пари за
строителство. Цялата тази
многогодишна сага няма-
ше да я има, ако от общи-
ната бяха проявили ком-
петентност и професиона-
лизъм да направят нещо
абсолютно необходимо за
конкретния случай - да
възложат предпроектни
проучвания на тема: „Не-
обходимост и възможнос-
ти за изграждане на чет-
върта транспортна връзка
между районите „Южен“
и „Централен“. Ако бяха
направени тези проучва-
ния, нямаше да има нито
политически, нито иконо-
мически спекулации. Ка-
къв е крайният резултат
от всички приказки - нео-
босновано и безотговорно
решение за събаряне на
Бетонния мост. А може
би още от началото това е
било целта.

Искам думата

Жп възел Пловдив изяжда“
ценни градски територии

От него останаха само релсите, които покриват над 1000 дка земи 
в центъра на града. От тях се използват не повече от 200-300 дка

Неясни взаимоот-
ношения между Общи-
на Пловдив и НКЖИ
спъват градоустроя-
ването и развитието
на транспортната
инфраструктура на
Пловдив. От няколко
години в пресата се
презентира проектът
на НКЖИ за реконст-
рукция на Жп възел
Пловдив. Факт е, че
двете големи гари са
в централната част
на Пловдив, а линиите
разкъсват града на
парчета.

Затова, като граж-
данин и данъкоплатец,
искам да задам някол-
ко въпроса.

Така ще изглежда естакадата по
линията Пловдив-Филипово
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