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ДО БОЙКО БОРИСОВ 
МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
КОПИЕ  
ДО РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ 
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО   
 
 
 
КОПИЕ  
ДО ТРАЙЧО ТРАЙКОВ 
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА  
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИИЗМА 
 
 
КОПИЕ  
ДО ИВО МАРИНОВ 
ЗАМ. - МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА  
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИИЗМА 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 

Ние, собствениците на хотели във Велинград, кметовете на Общините 
Велинград и Ракитово, бизнесът и цялото население в региона, сме принудени да 
искаме Вашата решителна и незабавна намеса по повод становище на Агенция „ 
Пътна инфраструктура” за цялостно затваряне на пътя Велинград – Варвара през 
дългоочаквания активен туристически сезон. Новината за предстоящото затваряне 
научихме едва преди два  дена на среща между представители на Агенцията, Областно 
пътно управление, фирмата ангажирана с ремонта на пътя, общините Велинград и 
Ракитово и представители на бизнеса. 
 

Господин Премиер, 
 

Настояваме за спешно изготвяне на график за временен пропускателен 
режим докато текат ремонтните дейности, за да не бъдат нанесени пагубни удари 
върху икономиката на целия регион в условията на тежка криза. Хотелиерите и 
бизнеса във Велинград и Ракитово изнемогват. За всички нас затварянето на дефилето 
ще провали летния сезон и ще доведе до фалити на фирми в две общини с най-голяма 
безработица в област Пазарджик. 
 



 
В тази връзка бихме желали да насочим Вашето внимание към основните причини за 
нашето писмо: 
 

1. Защо толкова важно решение е взето без предварителна широка обществена 
дискусия с представители на засегнатите страни, както бе обещано при първата 
копка на новия проект. 

 
2. Защо в цяла България спират ремонтните дейности в активния туристически 

сезон, а в нашия случай изолираме Спа столицата на Балканите точно преди 
Велинградските празници на културата. 

 
3. Считаме, че самия проект е недомислен и откъм заложените строително 

монтажни работи. По наши проучвания и по мнения на експерти и строителни 
инженери, велинградското дефиле има нужда от сериозно оширяване, за да 
поеме растящия трафик. Предлагаме към проекта да бъде добавено приложение 
за изграждането на трета лента за движение, което реално ще доведе до 
осигуряването на максимална безопасност на участниците в движението. 

 
4. По начина, по който се извършва ремонта снегопочистването през зимата ще 

бъде практически невъзможно. 
 

5. При вземането на решение за затварянето на пътя и посочването на обходни 
маршрути голям проблем се явява и използването на околовръстния път на 
Ракитово, който на практика не може да поеме трафика. Старите етернитови 
тръби са силно амортизирани и този недомислен обходен маршрут ще остави 
Ракитово без вода, а пътя ще бъде неизползваем. 

 
6. При публичното оповестяване на спечеления проект от Агенция „Пътна 

инфраструктура” оповестиха пред широката общественост, че пътят няма да 
бъде цялостно затворен. Днес, с изумление разбираме, че не само ще бъде 
затворен през лятото на 2011 г., но има вероятност това да продължи и през 
следващото лято. 

 
Господин Борисов, 

 
Всички ние се радваме и оценяваме факта, че е спечелен голям проект и се усвояват 

милиони левове от европейските фондове за инфраструктурата в нашия регион. Но 
също смятаме, че това не трябва да става в разгара на лятото и за сметка на бизнеса.   
 
 
 
Разчитаме на Вашата бърза и своевременна намеса ! 
 
 
 
       С уважение: 
 
                                                                                   Златко Златанов – Председател  



На Сдружение на хотелиери и 
ресторантьори и Общински съветник  


