
                                                          

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  

 

 

 

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

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. 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
за проведена заключителна пресконференция 

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“ 

 
 

Заключителна 
пресконференция 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“ се проведе на 11 
октомври 2019 г. 
Проектът е осъществен с 
финансовата подкрепа на 
Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014–

2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие  и е на 
стойност 4 772 320,46 лв., от които 4056472,39 лв. са европейско финансиране чрез ЕФРР и 715 848,07  
лв. - национално съфинансиране. 
Изпълнението на проекта беше представено пред присъстващите журналисти и граждани от инж. 
Мариана Цекова – вр.и.д. кмет на община Смолян и ръководител на проекта. 
Ремонтирани са улиците „Спортна“, „Беклийца“, „Евридика“ и „Зорница“, направена е рехабилитация и 
ремонт на двата надлеза над бул. България  - от МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ до ЛИДЛ и от община 
Смолян до хотел „Смолян“, както и на надлезите над ул. „Дичо Петров“ (до Родопски драматичен театър 
„Николай Хайтов“) и над ул. „Арх. Петър Петров“ (зад общината). Изградена е пешеходна връзка от ул. 
„Снежанка“ до ул. „Добруджа“, обновена е детската площадка над автогарата. 
В резултат на проекта е подобрена достъпността и проходимостта на улици в социалната зона, 
свързаността между централния булевард и основни обществени сгради на местната и държавната 
администрация, болницата и културния комплекс, повишена е безопасността и сигурността на 
гражданите, променен е естетическият облик на града. 
На всички обекти е поставено видеонаблюдение в резултат, на което са установени извършители на 
вандалски прояви. 
Инж Цекова сподели, че платените средства за ремонтни дейности по проекта са около 3 млн. лв, т.е. по-
малко от планираното. Със спестените средства ще бъде предложено финансирането на допълнителен 
обект за подобряване на градската среда. В процес на уточняване е кой от набелязаните няколко обекта 
ще бъде реализиран.   
 


