
                                                          

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 14.00 часа на 

надлеза над ул. „Дичо Петров“ 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. 

 

Символичната „първа копка“ постави 

началото на рехабилитацията и 

ремонта на надлезите над ул.„Дичо 

Петров" /до театъра/, над бул.„България" /от болницата до Лидл/, над бул.„България" /до хотел Смолян/ 

и над ул.„Арх. П. Петров" /зад общината/, изграждането и възстановяването на детската площадка над 

автогара Смолян и изграждането на пешеходна алея от ул.„Снежанка" до ул.„Добруджа". Тези обекти са 

част от мащабния инфраструктурен проект наред с реконструкцията и рехабилитацията на улиците 

„Спортна“, „Бейклица“, Евридика“ и „Зорница“. 

Ремонтът на надлезите включва подобряване на площната и пространствената композиция на обектите, 

отводняване и подмяна на настилките, почистване и ремонт на съществуващите метални парапети и 

оградни елементи, монтаж на нови облицовки, ремонт и подмяна на осветителни тела. 

За създаването на пешеходна връзка от ул. „Снежанка“ до ул. „Добруджа“ ще се изгради пешеходна 

алея, стълбища и площадки между тях с ново парково осветление, захранвано от соларен панел и 

система за отвеждане на дъждовните води. 

За възстановяването на детскатa площадка над автогарата ще бъде направена нова вертикална 

планировка, ще бъдат демонтирани старите съоръжения и монтирани нови, ще бъде положено 

специално покритие около тях, както и линейно отводняване.  

В резултат на изпълнението на проекта ше подобри достъпа до спирките по централния бул. „България“, 

както и свързаността между централния булевард и основни публични сгради на местната и държавната 

администрация, болницата и културния комплекс, ще се подобри облика на града, безопасността и 

сигурността на градската среда. 

 




