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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. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
за 

проект „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи 

и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“  

 

Община Смолян е конкретен бенефициент по процедура BG16RFOP001-1.001-

039  „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП "Региони в 

растеж" 2014-2020 г.  Цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ е да се подкрепи реализацията на ИПГВР, насочени към 

устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, 

природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в 

съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за 

периода 2013-2025 г. Община Смолян е град от 3-то йерархично ниво и за 

изпълнение на настоящата процедура за града е определен бюджет от 20 982 924,62 

лв. 

На 22.12.2016 г. Община Смолян подписа договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ пo проект BG16RFOP001-1.022-0001-С01 и 

изпълнява проектно предложение „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, 

надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на 

гр. Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по 

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ 

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове 

за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.  

Проектът е на стойност 4 772 320,46 лв. /четири милиона седемстотин 

седемдесет и две хиляди триста и двадесет лева и четиридесет и шест стотинки/ с 

продължителност 30 месеца, в рамките на които ще бъдат извършени следните 

основни дейности: 

1. Реконструкция и рехабилитация на ул. "Спортна". 

2. Реконструкция и рехабилитация на ул. "Беклийца". 

3. Реконструкция и рехабилитация на ул. "Евридика". 

4. Реконструкция и рехабилитация на ул. "Зорница". 

5.  Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. "Дичо Петров" /до театъра/.. 
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6. Рехабилитация и ремонт на надлез над бул. "България" /от болницата до 

Лидл/. 

7.  Рехабилитация и ремонт на надлез над бул."България"/община до хотел 

Смолян/. 

8.  Рехабилитация и ремонт на надлез над ул. "Арх. П.Петров" / зад общината/. 

9.  Изграждане на пешеходна алея от ул. "Снежанка" до ул. "Добруджа". 

10. Изграждане и възстановяване на детска площадка над Автогара, гр. Смолян. 

 

Други съпътстващи дейности по проекта са упражняване на строителен надзор 

при изпълнение на строителството, изпълнение на авторски надзор, въвеждане в 

експлоатация на обектите, изпълнение на дейности за осигуряване на публичност и 

комуникация, извършване на независим финансов одит и управление и отчитане на 

проекта. 

В рамките на ИПГВР на гр. Смолян са обособени 4 области на интервенция, 

които са ключови за добрите условия на живот в града - икономическо развитие, 

социална интеграция поради високите нива на безработица, ниски нива на 

интеграция на ромите, лоши битови условия сред ромското население, околна среда 

- незадоволително състояние на градските зелени площи, ниски нива на енергийна 

ефективност и използване на ВЕИ; градска среда - ниско качество на жилищните 

зони, лошо състояние на уличните настилки и тротоарите, на сградния фонд, на 

спортните съоръжения и достъпност - липса на автобусни линии осигуряващи 

достъп до всички точки на града и като цяло липса на екологичен енергоспестяващ 

транспорт.  

Развитието на града в пространствен, структурен, социално-икономически, 

екологичен и естетически аспект, развитието на техническата инфраструктура и 

осигуряването на привлекателна и достъпна градска среда, развитието му като 

образователен и културен център са предизвикателствата към които е насочена 

политиката на управление. Главната цел в развитието на града е 

конкурентоспособен туристически център с приобщаваща и качествена физическа 

среда, развитието на образованието и научните изследвания. Постигането на 

главната цел се търси в няколко основни аспекта като: устойчива инфраструктура и 

реновиран жилищен фонд, валоризация на обществените пространства и културен 

подем и социална интеграция. В този смисъл проектът допринася съществено за 

постигане на целта като предвижда интервенции в градска среда, която включва 
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надлези, които са основна част от централното градско пространство и свързващи 

основни улични комуникации в града, реконструкция, благоустрояване и 

подобряване на физическата среда на три основни улици в град Смолян, 

разположени в социалната зона.  

При подбора на проекти в инв. приоритет "Градска среда" са включени три 

улици в социалната зона, обслужващи значителен брой жители на града - ул. 

Беклийца и ул. Евредика и ул. Зорница. Улиците са разположени в по-високите 

части на града със значителен напречен наклон и ремонтът и рехабилитацията им 

ще осигурят по-добра достъпност и проходимост при лоши метеорологични условия 

с което се осигурява качествена, достъпна и безопасна физическа среда. Също така 

двете улици са в непосредствена близост до ул. Елица, Грудьо Войвода и Снежанка, 

които бяха цялостно рехабилитирани по проект финансиран по ОП "Регионално 

развитие 2007-2013". Пешеходната алея от ул. Добружда до ул. Снежанка ще 

осигури необходимия пешеходен достъп. Тези улици са в непосредствена близост до 

мястото, подбрано за изграждане на социални жилища. Важен факт при избора на 

улица Беклийца е, че е основна улица, водеща към гробищен парк кв. Смолян.  

Улица Спортна свързва главния булевард в града с ул. Спартак и главните 

спортни обекти в централната градска част - Стадион Смолян и спортна зала и 

многофункционална спортна площадка, които бяха реновирани и изградени с 

финансиране по линия на Публичната инвестиционна програма. Ул. Спартак бе 

рехабилитирана също в рамките на проект "Зелена и достъпна градска среда на гр. 

Смолян" по ОПРР, заедно с горепосочените улици Елица, Грудьо Войвода и 

Снежанка. Изборът на 4 надлеза в централната градска част - зона с публични 

функции е обусловен както от належащата необходимост от рехабилитация така и 

от важността им като свързващи елементи към основните улични комуникации в 

централната градска част. С това се подпомага и свързаността между публичната и 

социалната зона. Детската площадка над автогара "Смолян", ситуирана в зоната с 

публични функции, обслужва населен район в близост до градския център, но с 

изразена необходимост от пространство за отдих и игра на младото поколение, 

което да отговаря на съвременните изисквания за качество на съоръженията, 

естетически вид и безопасност.  

 


