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Оперативна програма: 

Региони в растеж 2014-2020

Приоритетна ос: 

Устойчиво и интегрирано градско развитие

Наименование на процедурата:

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване 
и развитие 2014-2020-Смолян

Код на процедурата:

BG16RFOP001-1.022



Цели на проекта
Обща цел: Повишаване качеството на живот, социалното 
включване и подобряването на екологичната среда чрез 
благоустрояване на градската среда в гр. Смолян

Специфични цели: 
1. Осигуряване на благоприятна физическа жизнена среда за жителите 

на Смолян с добро екологично и естетическо качество;
2. Осигуряване на условия за по-добра мобилност и по-добри 

транспортни връзки в Смолян; 
3. Изграждане на достъпна градска среда, способстваща за интегриране 

на групите в неравностойно положение; 
4. Повишаване на безопасността и сигурността на градската среда в 

Смолян.



Обекти
1. Реконструкция на ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412
2. Реконструкция на ул. Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772
3. Реконструкция на ул. Евридика от о.т.4398 до о.т.2250
4. Реконструкция на ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241
5. Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от МБАЛ „д-р 

Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/
6. Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. България /от Община 

Смолян до х-л „Смолян“/
7. Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. Дичо Петров /до Родопски 

драматичен театър „Николай Хайтов“/
8. Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. арх. Петър Петров /зад 

общината/
9. Изграждане на пешеходна връзка /стълбище/ от ул. Снежанка до ул. 

Добруджа
10. Изграждане и възстановяване на детскатa площадка над автогарата



Реконструкция и рехабилитация на улици
«Спортна» от о.т.1997 до о.т.2412

«Беклийца» от о.т.1876 до о.т.1772
«Евридика» от о.т.4398 до о.т.2250

«Зорница» от о.т.130 до о.т.241

Дейности: 
 подмяна на цели участъци без носимоспособност с нова конструкция 

на настилката
 изгребване с фреза от съществуващата асфалтова настилка
 изваждане на съществуващи бордюри и замяната им с нови;
 подмяна на конструкцията на тротоарите с нова;
 оптимизиране на броя на местата на уличните оттоци /дъждоприемни 

шахти/;
 подмяна на съществуващите улични оттоци и нови канални връзки до 

съществуващата канализация;
Подмяна на стълбове за улично осветление и улични осветителни тела.



Реконструкция и рехабилитация на улици 

ул. Спортна от о.т.1997 до о.т.2412



Реконструкция и рехабилитация на улици 

ул. Беклийца от о.т.1876 до о.т.1772



Реконструкция и рехабилитация на улици 

ул. Евридика от о.т.4398 до о.т.2250



Реконструкция и рехабилитация на улици 

ул. Зорница от о.т.130 до о.т.241



Рехабилитация и ремонт на надлези
над ул. "Дичо Петров" /до театъра/

над бул. "България" /от болницата до Лидл/
над бул."България"/община до хотел Смолян/

над ул. "Арх. П.Петров"/ зад сградата на Община Смолян/

Дейности: 
подобряване на площната и пространствената композиция на 

обектите
отводняване и подмяна на настилки
почистване и ремонт на съществуващите метални парапети, 

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

/



Рехабилитация и ремонт на надлези

над ул. "Дичо Петров" /до театъра/



Рехабилитация и ремонт на надлези

над бул. "България" /от болницата до Лидл/



Рехабилитация и ремонт на надлези

над бул."България"/община до хотел Смолян/



Рехабилитация и ремонт на надлези

над ул. "Арх. П.Петров"/зад сградата на Община Смолян/



Изграждане на пешеходна алея 
от ул. «Снежанка» до ул. «Добруджа»

Дейности: 
изграждане и рехабилитация на пешеходна алея, 

стълбища и площадки между тях
изграждане на ново парково осветление с нови 

стълбове със захранване от соларен панел
 отвеждане на дъждовни води

/



Изграждане на пешеходна алея



Изграждане на пешеходна алея



Изграждане и възстановяване
на детска площадка

над автогара Смолян

Дейности: 
демонтаж на старите съоръжения
премахване на каучуковата настилка
обновяване на площадка за игра на деца на мястото на 

съществуваща стара площадка
нова вертикална планировка
полагане на специално покритие в района на 

съоръженията
линейно отводняване чрез монтиране на 

отводнителен улей

/



Изграждане и възстановяване на детска площадка

/



Изграждане и възстановяване на детска площадка



Изграждане и възстановяване на детска площадка



Изграждане и възстановяване на детска площадка



Дейности при изпълнението на проекта

1. Управление и отчитане на проекта
2. Подготовка на документации за провеждане на 

обществени поръчки и избор на изпълнители за 
изпълнение на проектните дейности

3. Изпълнение на строителни и монтажни работи
4. Упражняване на строителен надзор по време на 

изпълнение на строителните и монтажни дейности
5. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение 

на строителните и монтажни дейности
6. Дейности за информация и комуникация
7. Независим одит на проекта
8. Въвеждане в експлоатация на обектите



Период и място на изпълнение 
на проекта

от 22.12.2016 г. до 22.06.2019 г.

гр. Смолян



Стойност на проекта

Проектът се финансира от Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014–2020, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейски фонд за 
регионално развитие.

Обща стойност: 
4 772 320,46 лв., в т.ч.
- 4 056 472,39 лв. европейско финансиране
-715 848,07 лв. национално съфинансиране



Очаквани резултати
 Повишена достъпност и проходимост на четири улици в социалната зона
 Подобрено качество и безопасност на физическа среда
 Улеснен достъп до спирките по централния бул. България;
 Подбри свързаност между централния булевард и основни публични сгради на 

местната и държавната администрация, болницата и културния комплекс
 Подобрен естетически облик на града 
 Повишена привлекателност на надлезите за пешеходците
 Повишена безопасност и сигурност и сигурност на движение
 Подобрени условия за игра на децата

Чрез успешното реализиране на предвидените в проекта дейности ще се постигне 
интегрирано физическо обновяване и благоустройство на градската среда, което ще 
допринесе за създаване на привлекателна жизнена среда и подобряване качеството 
на живот, социалното включване и подобряването на екологичната среда в град 
Смолян.



Благодаря Ви за вниманието!

www.eufunds.bg

за контакти:
Тел.: +359/301/67-600

Факс: +359/301/62 426. 
e-mail: obshtina_smolyan@abv.bg

бул. "България" № 12, 4700 Смолян


