
Община Баните успешно защити проект по програма  ФАР-

ТГС България - Гърция 2004/016-782.01.06.03.01 Насърчаване на 

културните, исторически и човешки ресурси в граничния 

регион.“По стъпките на тракийските богове”. 

Общата стойност на проекта е 184 401 евро, от които 18 440 

евро ще бъдат финансов принос на общината.Срокът за 

изпълнение на проекта е 18 месеца – от 01.12.2006 г. до 

01.06.2008г. Партньори по проекта са община Филипи, Префектура 

Драма, Гърция и Съншайн турс - туроператорска фирма - 

България. Проектът предвижда разкопки при трите културни 

обекта -”Тракийски каменни храмове”: 

- Босилково-най старото тракийско светилище. 

- Карабарун 

- Чуката на Гидика 

По проекта се откриват 60 места за безработни, които ще 

участват в разкопките. Включва се обучение за още 45 човека.   

Курс1 - екскурзоводи и чиновници за туристически обекти с 

посетители 

Курс 2 - охрана  

Курс 3 - управители на хотели    

                                                                                                                           

Целият проект ще се ръководи от експерти-археолози от 

Софииския университет. Ръководител на проекта е д-р Борислав 

Бориславов - археолог и член на работният колектив. Предвиден е 

надзор от регионалният музей в Смолян. Процесите, свързани  с 

археологическите разкопки ще бъдат много привлекателни за 

туристи и посетители. За да се изпита  този специфичен тип 

културен туризъм и се проучват възможностите за “архитектурен 

туризъм” (туристите в действителност ще бъдат  част от този 

проект) проектът ще организира минимум 8 туристически  

посещения на обектите. Посещенията на архитектурните обекти  

ще бъдат безплатно . 

Партньорът Съншайн турс ще подкрепи архитектурния 

туризъм  с познания  и с разпространение на рекламни материали.   

  Ще се извърши реставрация на гореспоменатите обекти  на 

тракийската  култура, за да станат трите обекта по привлекателни 

и по близки до тяхното оригинално състояние. Целта е да 



възстанови величието и мистерията на обектите и да представи на 

посетителите възможност за незабравимо преживяване в духа на 

Древна Тракия.  

 

Процеса на реставрация и консервация включва: 

-  Инсталиране на ВиК инфраструктура. 

-  Електрически системи и осветляване на обекта. 

-  Знаци и табла. 

-  Метални огради за сигурност и алармено оборудване. 

- Туристически пътеки, водещи до обектите и пътеки в 

самите обекти.  

- Създаване на дъбрави и градини в тракийски стил. 

 

Ще бъдат изработени рекламни материали: 

- Туристически карти на два езика (български и английски) 

- Промоционални цветни брошури “По стъпките на 

тракийските богове” на български и на английски 

-   Картички със снимки от обектите.  

- Афиши с логото на Баните и изображение на културните 

обекти. 

- Сувенири, туристически стил, които представляват копия на 

тракийски предмети. 

-   Интернет страница 

- Изготвяне на филм “По стъпките на тракийските богове”. 

- CD за реклама на културния маршрут. 

 

Проектът включва още: 

- Организиране на конференция, посветена на културния 

туризъм и на тракийското наследство, в която ще вземат участие и 

представители на гръцките партньори.  

- Създаване на местен музей в с.Баните, който ще има 

функции на Туристическо- информационно бюро. 


