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Фирма „ПАМПОРОВО” АД уведомява населението на община Смолян и всички останали 

заинтересовани лица за намерението си да реализира инвестиционно предложение (ИП) за 

„Реконструкция и рехабилитация на съществуващ лифт "Пътническа въжена линия 

(ПВЛ) - 5 „Ардашлъ - връх Снежанка" и процедиране на ПУП-парцеларен план за 

трасето на съоръжението, находящо се в позeмлени имоти: 69345.6.208, 69345.6.115, 

69345.0.160, 69345.6.112, 69345.6.500, 69345.6.501 69345.0.162, 69345.6.1152, 69345.6.156, 

з-ще с. Стойките, общ. Смолян и поземлен имот 67653.447.705, з-ще гр. Смолян. 

 

Долна и горна станция попадат съответно в УПИ I – 132,135 техническа инфраструктура и 

обществено обслужване, лифт в кв. 2 в курортно-туристическо ядро Малина, к.к. 

Пампорово, община Смолян  и УПИ I – 703 за техническа инфраструктура на вр. Снежанка, 

к.к. Пампорово, община Смолян. 

ИП „Реконструкция и рехабилитация” на съществуващ лифт „Пътническа въжена линия 

(ПВЛ) - 5 „Ардашлъ - връх Снежанка“ ще се изпълни при следните обстоятелства: 

 

- Запазване на съществуващото трасе на съоръжението, запазването на остта на 

съоръжението и ширината на сега съществуващата сервитутна зона, а именно 12 м., т.е. по 

6 м. от двете страни на остта. 

- Използване и укрепване на наличните стъпки на стълбовете във връзка с използване 

на съществуващите права на строеж и минимизирането на влиянието върху околната среда. 

- Необходимост от позициониране на площните обекти – горна и долна станция, в 

рамките на действащите към момента подробни устройствени планове, обособени за 

техническа инфраструктура.  

- Осигуряване на оптимален капацитет за транспортиране на туристи чрез замяна на 

3-седалково съоръжение с шест-седалково съоръжението – 3000 туриста на час. 

-  Поради невъзможност да се използва съществуваща основа за стълб №7 на 

бъдещото реконструирано съоръжение, е предложено да се създаде изцяло нова стъпка за 

стълб №7. Площта на новият стълб, за която се иска промяна на предназначението 

(подземна част) е 26.7 кв.м., а надземната част е 4.73 кв.м. Останалите стъпки (фундаменти) 

на стълбове, които ще се укрепват са с обща надземна част от 62.91 кв.м. 

- Трасето на съоръжението, за което се предвижда да се създаде градоустройствена 

основа във връзка с бъдещата реконструкция и рехабилитация, и за което следва да се 

утвърди ПУП-парцеларен план, е с обща площ 24.404 дка и линейна дължина – 2033.7 м.  

Реализацията на инвестиционното предложение няма да въздейства върху околната 

среда и здравето на хората, не засяга елементи от Националната екологична мрежа, в т.ч. и 

защитени зони от Натура 2000. 

По-подробна информация за инвестиционното предложение може да се получи в 

община Смолян или в седалището на дружеството. 

 

 


