
                                                          

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 „Откриване на обект“ 

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 11.10.2019 г. от 11.00 часа вр.и.д. кмет на 
община Смолян  инж. Мариана Цекова 
официално откри следните обекти с 
подчертана социална значимост, 
реновирани - улиците „Спортна“, 
„Беклийца“ и „Евридика“, четирите надлеза, 
детската площадка над автогарата и 
пешеходната връзка (стълбище) от ул. 
„Снежанка“ до ул. „Добруджа“.  
Тези обекти, както и ул. „Зорница“  са 
реализирани по проект BG16RFOP001-
1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на 
улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и 
детски площадки за подобряване на 
градската среда на гр. Смолян“, по 
Оперативна програма „Региони в растеж” 
2014–2020.  Общата стойност на проекта е 4 
772 320 лв., от които 4 056 472 европейско 

финансиране чрез Европейския фонд за регионално развитие и 715 848 лв. национално финансиране.  
В резултат на неговото изпълнение, надлезите са основно ремонтирани - подобрена е тяхната площна и 
пространствената композиция, подменени са настилките, направено е отводняване, ремонтирани са 
съществуващите метални парапети, оградни елементи, монтирани са нови облицовки, направен е ремонт 
и подмяна на осветителните тела. Ремонтираните улици са с ново асфалтово покритие, с нови тротоари, 
с оптимизиран брой на дъждоприемните шахти, с подменени оттоци и канални връзки, стълбове за 
улично осветление и осветителни тела. Създадена е пешеходна алея от ул. „Снежанка“ до ул. 
„Добруджа“ с осветление, захранвано от соларен панел и система за отводняване. Ремонтирана е 
детската площадка до автогарата като са премахнати старите съоръжения и каучукова настилка, 
монтирана е нова площадка за игра с противоударно покритие, направена е нова вертикална планировка 
и отводняване.  

“За мен е удоволствие да открия тези обекти”, каза инж. Цекова като благодари на всички, 

които са допринесли за тяхното реализиране. На откриването присъстваха журналисти и 
граждани, с които тя разговаря като отговори на техните въпроси във връзка с бъдещи 

инфраструктурни проекти по благоустрояването на Смолян. 
 


