
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ОСНОВНИ ОБЕКТИ 

1.1
Енергийна ефективност в административни и 

жилищни сгради и студентски общежития

За моногофамилни жилищни сгради Енерг. ефективност на многофамилни жилищни сгради Няма 4 318 750.00 лв.                                       

1.2 Градска среда 

Реконструкция на ул. "Спортна"
Изготвен работен инвест. проект - разрешение за 

строеж № 65/ 16.09.2015 г. 

Реконструкция ул. ”Беклийца”
Изготвен работен инвест. проект - разрешение за 

строеж № 77/ 19.06.2015 г. 

Реконструкция ул. ”Евридика”
Изготвен работен инвест. проект - разрешение за 

строеж № 71/ 19.06.2015 г. 

Реконструкция на ул. "Зорница"
Изготвен работен инвест. проект - разрешение за 

строеж № 70/ 19.06.2015 г. 

Надлез над ул.”Дичо Петров” /до театъра/
Изготвен работен инвест.проект - разрешение за строеж 

№ 83/ 23.06.2015 г. 

Надлез над бул. ”България”/от болницата до Лидъл/
Изготвен работен инвест. проект - разрешение за 

строеж № 139/ 16.09.2015 г. 

Надлез над бул. ”България” /община до хотел Смолян/
Изготвен работен инвест. проект - разрешение за 

строеж № 138/ 16.09.2015 г. 

Надлез над ул.”Арх.П.Петров” /зад община/
Изготвен работен инвест. проект - разрешение за 

строеж № 82/ 23.06.2015 г. 

Пешеходна алея от  ул. "Снежанка" до ул. "Добруджа"
Изготвен работен инвест. проект - разрешение за 

строеж № 140/ 16.09.2015 г. 

Пешеходна алея от ул. "П.Р.Славейков" до храм "Св. 

Висарион Смолянски"

Изготвен работен инвест. проект - разрешение за 

строеж № 142/ 16.09.2015 г. 

Детска площадка над Автогара, кв. Смолян
Изготвен работен инвест. проект - разрешение за 

строеж №81/ 23.06.2015 г. 

      

ИНДИКАТИВЕН БЮДЖЕТ   (съгласно 

допустимост на разходи и процентни 

ограничения по проиоритети и 

видове дейности)

СПИСЪК С ОСНОВНИ И РЕЗЕРВНИ ОБЕКТИ / ПРОЕКТНИ ИДЕИ, КОИТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗАИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПЕРДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ" ПО ПРОИРИТЕТНА ОС 1 „УСТОЙЧИВО И 

ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“,  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020“

6 293 004.30 лв.                                       
Група дейности "Градска среда"                                                                                             

/подава се 1 общ проект/

ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ№
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРИОРИТЕТИ И ГРУПИ 

ДЕЙНОСТИ
ОБЕКТИ /ПРОЕКТНИ ИДЕИ



Ремонт на ВиК иОиВ инсталация на сградата VII СОУ 

„Отец Пайсий”, оборудване и обновяване на дворно 

пространство и спортни площадки 

Изготвен работен инвестиционен проект - разрешение 

за строеж № 132/ 08.09.2015 г. 

Обновяване на дворно пространство и спортни 

площадки при ГПЧЕ и VІ ОУ  „Иван Вазов” 

Изготвен работен инвестиционен проект - разрешение 

за строеж № 131/ 08.09.2015 г. 

Основен ремонт на детска градина „Буратино” - ОДЗ № 

5

Изготвен работен инвестиционен проект - разрешение 

за строеж № 99/ 21.07.2015 г. 

Ремонт и обновяване на ПМГ "Васил Левски" Няма 

1.4 Социална инфраструктура

Група дейности "Социална инфраструктура" Изграждане на нови социални жилища Няма 1 864 695.00 лв.                                       

Група дейности "Културна  инфраструктура" Обновяване на Планетариум Смолян
Изготвен работен инвест. проект - разрешение за 

строеж № 64/ 15.06.2015 г. 
2 489 236.98 лв.                                       

РЕЗЕРВНИ ОБЕКТИ

1.1 Градска среда 

Реконструкция бул.”България” 
Изготвен работен инвестиционен проект - разрешение за 

строеж № 73/ 19.06.2015 г. 

Реконструкция на ул. "Студентска"
Изготвен работен инвестиционен проект - разрешение за 

строеж № 74/ 19.06.2015 г. 

1.4 Социална инфраструктура

Група дейности "Културна инфраструктура" / подават се 

отделни проекти/
Обновяване на Регионална библиотека "Н. Вранчев"

Изготвен работен инвестиционен проект - разрешение за 

строеж № 93/ 09.07.2015 г. 
3 938 326.19 лв.                                       

Група дейности "Културна инфраструктура" / подават се 

отделни проекти/
Обновяване на Художествена галерия - гр. Смолян

Изготвен работен инвестиционен проект - разрешение за 

строеж № 94 / 09.07.2015 г.
2 011 974.53 лв.                                       

Група дейности "Градска среда"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

/подава се 1 общ проект/                                                                   

6 515 085.74 лв.                                       

6 151 726.43 лв.                                       

"Образователна инфраструктура"  /подава се 1 

общ проект/
1.3


