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В-к "Сега"
19.01.2011 г., стр.4

Нови ограничения по столичните булеварди от днес

Изграждането на десния перловски колектор затвори още една част от столичния
булевард "П.Ю. Тодоров", който е най-пряката връзка към бул. "България". От днес е
затворено движението по булеварда в участъка от ул. "Бяла черква" до бул. "Гоце
Делчев". Изградено е временно трасе. Пробивът е само с положен основен асфалтов
пласт и ще се използва за движение, докато трае строителството в съседния участък.
След това пътят ще бъде довършен и ще влезе в регулация, коментираха от общината.
Кметът Йорданка Фандъкова е наредила да се запълнят дупките по улиците, които ще
поемат трафика от новия затворен участък в града. Десният перловски колектор и
изцяло ремонтираният булевард "П.Ю. Тодоров" ще са готови в началото на юни.
Колекторът се строи на етапи, за да не се блокира изцяло движението. Съоръжението,
което е дълго 2915 м, ще отводнява жк "Манастирски ливади", както и кварталите "Иван
Вазов", "Стрелбище" и част от "Гоце Делчев". Това е един от големите канализационни
проекти на общината, финансирани по програма ИСПА. Стойността им е 14 млн. лв. В
последния си етап през 2014 г. колекторът ще стигне до бул. "България". За неговото
изграждане през 2006 г. са отчуждени 9 имота на стойност близо 600 000 лв.

В-к "Монитор"
19.01.2011 г., стр.6

Ремонтират ключов булевард през април

Столичният булевард „П. Ю. Тодоров” ще бъде изцяло ремонтиран след приключването
на строителството на третия етап от десния перловски колектор. Това съобщи вчера
столичният кмет Йорданка Фандъкова. Ремонтът на пътните платна трябва да
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приключи до юни. Срокът за завършването на етапа от канализацията пък е 20 април.
Веднага след това започва и работата по булеварда. Освен пътните платна ще бъдат
обновени и тротоарите. Предстои и пускането на пробива на ул. „Бяла черква”. В
момента на новото платно е положен само основен асфалтов пласт, но ще бъде пуснато
за движение, за да не се стига до затваряне на улици. Колите ще минават оттам, докато
трае строителството в съседния участък. След това отсечката ще бъде завършена.
Десният перловски колектор е с дължина 2915 метра. Съоръжението ще отводнява жк
"Манастирски ливади", както и кварталите "Иван Вазов", "Стрелбище" и част от "Гоце
Делчев". „В момента се изграждат четири големи обекта по първи етап от водния цикъл
на София”, обясни Фандъкова. Общата стойност на новите обекти е 14 млн. лв. Парите
са по програма ИСПА.
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