
                                                          

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда 

на гр. Смолян““  

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г. – Смолян“  

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.“,  

                                                                  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,   

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, 

надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян““, по процедура за директно 

предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. 

– Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014 – 2020 г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -

2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от Община Смолян и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020 г. 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
за проведена официална церемония „Първа копка“ 

по проект BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, 
надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“ 

 
 
На 29.03.2018 г. от 11.00 часа на 

ул.„Евридика“ се проведе 

официална церемония „Първа 

копка“ по проект 

BG16RFOP001-1.022-0001-C01 

„Ремонт и рехабилитация на 

улици, тротоари, надлези, 

пешеходни алеи и детски 

площадки за подобряване на 

градска среда на гр. Смолян“, 

който се осъществява с 

финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014–2020, 

съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейски фонд за 

регионално развитие. 

 

Заместник кметът на община 

Смолян и раководител на 

проекта г-жа Мариана Цекова заедно с изпълнителите на стоителните дейности направиха „първа 

копка“, с което символично поставиха началото на реконструкцияна и рехабилитацияна на улиците 

„Спортна“, „Бейклица“, Евридика“ и „Зорница“, които са чест от обектите на мащабния инвестиционен 

проект. 

Основните строителни дейности за тези обекти са подмяна на участъци без носимоспособност с нова 

конструкция на настилката, изгребване с фреза на съществуващата асфалтова настилка, подмяна на 

съществуващи бордюри с нови, подмяна на конструкцията на тротоарите с нови, оптимизиране броя и 

местата на уличните оттоци, дъждоприемни шахти, подмяна на съществуващи улични оттоци и нови 

канални връзки до съществуващата канализация, подмяна на стълбове за улично осветление и улични 

осветителни тела.  

Проектът има подчертана социална значимост тъй като улиците, които ще бъдат ремонтирани  

обслужват голям брой жители на града. Тяхната реконструкция и рехабилитация ще осигури по-добра 

проходимост, особено при лоши метеорологични условия, ще се подобри безопасността на движение, 

качеството и достъпността на градската среда, както и облика на града. 

 




