
Белчо Белчев: 600 хил. лв. ще струва реорганизацията на движението в Стара Загора 

 

За актуализацията на плана за движение в Стара Загора, приета на последното заседание на 
общинския съвет в града, Агенция „Фокус” разговаря със зам.-кмета на Стара Загора Белчо Белчев.  
 
Фокус: Г-н Белчев, какво налага да се направи актуализацията на плана за движение в Стара 
Загора? Какви проблеми очаквате да решите?  
Белчо Белчев: Четири – пет са основните неща, на които акцентираме в разработената 
актуализация на плана за движение в Стара Загора. Централната част на града е задръстена, няма 
паркоместа. Хората постоянно се оплакват, че тротоарите са заети от леки коли и се затруднява 
предвижването на деца, на майки с колички, като цяло на пешеходците. На няколко невралгични 
места трябва да се поставят светофари, на Петте кюшета трябва да се изгради кръгово движение и 
някои улици да се направят еднопосочни, като така едното платно ще се използва за изграждане на 
паркоместа, защото няма къде да направим паркинги, а в същото време не може да наказваме 
хората без да предложим къде да си оставят автомобилите.  
Фокус: След като сега е прието решението, откога тази актуализация може да стане факт?  
Белчо Белчев: За да се осъществи тази реорганизация на движението трябват 600 хил. лв. Те ще са 
необходими за вертикална и хоризонтална маркировка, за светофарни уредби, за изграждане на 
кръговото движение на Петте кюшета, а това не е включено в Бюджет 2010. Решението беше взето 
на последната сесия на общинския съвет и ние се разбрахме, че през юли, когато ще направим 
актуализация на бюджета, общинският съвет да гласува тази сума през второто шестмесечие. Ако 
се гласуват тези средства, общината сме се ангажирали до септември, ако имаме тези средства, да 
въведем тази организация на движението според плана, който ни е представен и е гласуван.  
Фокус: А какви са възможностите за осигуряването на средства по европейските програми?  
Белчо Белчев: 12,5 млн. евро има по една европейска програма „Джаспърс”, в която Стара Загора е 
включена. Тези пари са ни утвърдени и чакаме от Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството да ни извикат, защото трябваше да има консултант, който да обследва града. 
След това трябваше този консултант да ни даде идеен проект за изграждането на нови тролейни 
линии, за нова контактна мрежа, за закупуването на нови тролеи, видеонаблюдение, нови спирки. 
Тази организация вече ще е валидна за целия град. Планът, който сега е приет, представлява 
частична актуализация на движението. Тя няма да реши кардинално проблемите на Стара Загора, 
но ще се решат частично проблемите в централната градска част, където е струпано най-много 
население и най-голям брой автомобили.  
Фокус: С промяната на плана за движение в централната част на града предвиждате ли изменение 
и на схемата на градския транспорт, който се движи в тази част на града?  
Белчо Белчев: Транспортната ни схема е утвърдена в началото на годината на заседание на 
общинския съвет и нямаме промени в транспортната ни схема. Тя може да има промяна, когато 
направим генералния план за движение с тези европейски средства. Тогава ще имаме нови линии, 
консултант, който ще ни каже къде какво да променим. Сега не се предвижда промяна на линиите 
на градския транспорт и няма да създаваме дискомфорт на хората. Целта е тези паркинги, които 
бяха направени на широките тротоари да бъдат маркирани по определен начин. Сега, например, 
шофьорите, които спират там, не го правят по начин, че да обезопасят движението на шофьорите, а 
минават през мястото, което е отредено за пешеходци и майки с колички. Пак автомобилите се 
паркират до жилищните сгради и пречат на пешеходците. Сега ще маркираме начина, по който 
колите трябва да се разположат на тези паркинги на тротоарите, така че да не пречат. Тогава тези, 
които не спазват начина за спиране на колите, независимо че са на такъв паркинг и пак са спрели 
колите си на мястото за пешеходци, ще бъдат глобявани.  
Фокус: Как ще извършвате контрола на начина на паркирането?  
Белчо Белчев: В Стара Загора има звено „Общинска охрана” и Общинска полиция. Имаме два 
екипа, които работят със скоби, които поставят на неправилно паркираните автомобили и един 
екип работи на колата тип „паяк”. Той вече е минал на двусменен режим на работа. В същото време 
служителите на РПУ и на „Пътен контрол” оказват контрол на паркирането. Паркирането в тези 
паркинги, които се намират в Зелената зона, ще бъде платено. Онези паркинги, които не са в 
Зелена зона ще бъде безплатно. Ние ще отредим от коя страна на пътя да се паркира и така хората 
с автомобилите си да слязат от пътното платно, а не да ги качват по тротоарите. Пешеходците също 
са участници в движението, те имат права, а ние трябва да осигурим безопасното им предвижване.  
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