Предвиждат повече кръгови кръстовища при удвояване
на пътните връзки на Бургас с Айтос, Средец и Малко
Търново
Понеделник, 23 Декември 2019

Методично продължава работата по проекта "Регионална мрежа Бургас". Негов главен двигател е
кметът Димитър Николов, а целта е осигуряване на по-качествена транспортна свързаност между
общинските центрове в областта чрез удобни четирилентови пътища. Първите направления, за които се
извършва прединвестиционно проучване и идейно проектиране, са Бургас - Айтос, Бургас - Малко
Търново, Бургас - Средец и обход на к-с "Меден рудник".
Ангажираните с предварителната подготовка специалисти представиха своите виждания пред
експерти от изброените общини. Сред тях бяха бургаският зам.-кмет инж. Чанка Коралска, главният
архитект Веселина Илиева и директорът на Областно пътно управление Митко Порязов.
След детайлно обследване на съществуващите инфраструктура и ландшафт, проектантите предлагат,
едновременно с разширяването на пътищата между общинските центрове, на много места да се
изградят кръгови кръстовища вместо сегашните. Според тях това ще дисциплинира водачите да
шофират с разумна скорост, но при организирано пакетно придвижване те ще стигат по-бързо и
безопасно там, за където са тръгнали. Като пример за подобна пътна организация те посочиха
отсечката Пловдив - Асеновград у нас, както и шосетата в съседна Турция.
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На много места се предлагат също така обръщала за връзка с малките населени места по пътищата
между Бургас, Айтос, Средец и Малко Търново, както и обходи, например при кв. "Ветрен" и село
Маринка.
Община Бургас направи своите забележки по дотук представената разработка. Продължават
необходимите проучвания, с предстоящо изготвяне на парцеларни планове и задействане на различни
процедури, сред които и отчуждителни.
За финал общините ще кандидатстват заедно за европейско финансиране през новия програмен
период.
"Изграждането на една такава оптимизирана пътна мрежа ще даде нови възможности за икономическо
развитие на региона, за подем в туризма и образованието, за по-добро здравеопазване", каза кметът
Димитър Николов.
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