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Огромна промяна: Трамвай-стрела тръгва в София, по релси ще се стига от бул.
"България" до "Симеоновско шосе" София,
"Блиц".бг 18 Юни 2018,
В София ще се изгради ново трамвайно трасе. То ще свързва булевард "България" с
булевард "Симеоновско шосе". Това заяви столичният кмет Йорданка Фандъкова, която
беше на проверка на ремонта на улица "Тодор Каблешков". Според Фандъкова новото
трамвайно трасе ще се движи по дължината на улица "Тодор Каблешков", ще минава
южно от "Южния парк", след което ще бъде обособено. Освен това стана ясно и че
предстои ремонт на трамвайното трасе на булевард "България". От 1 юни движението
на трамваи по булеварда се спира. Трамваите ще се заместят с автобуси до края на
ремонтните дейности. Фандъкова заяви, че трамвайните релси по бул. "България" ще
бъдат ремонтирани и линията на трамвай №7 ще стане скоростна линия. По план
ремонтът трябва да приключи до средата на месец август тази година. Относно ремонта
на улица "Тодор Каблешков", който се извършва в участъка между булевард "Цар Борис
III" и улица "Майор Горталов", Фандъкова съобщи, че дейностите там трябва да
приключат до края на месец август. Проверката на столичния кмет констатира, че
ремонтът по "Каблешков" продължава въпреки дъждовното време. Разстоянието е
около 250 метра. С приключването на ремонта и заедно с ремонта, извършен миналата
година в участъка между "Цар Борис III" и булевард "Братя Бъкстон", общата обновена
отсечка става около 500 метра. Булевардът "Каблешков" ще бъде с по 2 платна, които
ще бъдат с по 2 ленти.При ремонта е сменена ВиК инсталацията, както и ел.
инсталацията. Ще се изградят нови тротоари. След като приключат дейностите, ще
предстои и ремонт на "Каблешков" от бул. "България" до улица "Костенски водопад". В
столицата през това лято предстои и ремонт на булевард "Васил Левски". Той ще бъде
преасфалтиран в участъка между Ректората на Софийски университет "Св. Климент
Охридски" до булевард "Патриарх Евтимий".
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