
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ   

за приемане Програма за развитие на община Баните 2019-2023 година 

 

Изготвен е проект на Програма за развитие на община Баните 2019-2023 година 
 

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от 

Административно процесуалния кодекс, проектът на нормативния акт се предоставя на 

вниманието на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването й 

могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта 

на email: obbanite@abv.bg или на адрес: 4940, село Баните, улица „Стефан Стамболов” 

№ 3, община Баните, област Смолян в рамките на работното време - от 8.00 до 17.00 

часа всеки присъствен ден.  

 

Вносител: Милен Белчев - Кмет на Община Баните, област Смолян 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЯВЛЕНИЕ 

 

ПО РЕДА НА ЧЛ. 26 (3) ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 

  

  

ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на община Баните 2019-2023 

година 

 

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативите актове, регламентиращ 

задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел 

информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, 

уведомяваме всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на 

настоящото обявление на интернет страница на Община Баните, се приемат 

предложения и становища относно така изготвения проект на Програма за развитие 

на община Баните 2019-2023 година 

 

МОТИВИ за приемане на Програма за развитие на община Баните 2019-2023 

година 

 
Причини, които налагат приемането й. 

Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. 

Целите, които се поставят са: 

Стратегическа цел 1: Балансиран растеж чрез утвърждаване на традиционните икономически 

отрасли и активизиране на специфичните потенциали на общината  

Стратегическа цел 2: Съхраняване на природното и културното наследство за бъдещите 

поколения 

Стратегическа цел 3: Подобрена жизнена среда в селата, обезпечени с висококачествени 

комунални услуги, модерна инфраструктура и ефективно управление 

 Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 

За прилагането на Програмата са необходими допълнителни финансови средства. 

  

 Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива 

 Съответствие на програмата с действащото законодателство. 

  

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Предлаганите изменения са съобразени с нормите на действащото европейско и 

национално законодателство 
Във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове  в 30 - дневен срок от публикуване на 

настоящото обявление на интернет страницата на общината, се предоставя възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта в писмен вид 

на адрес: 

Село Баните, улица „Стефан Стамболов“ №3 

e-mail: obbanite@abv.bg. 

 

Приложение: Проект на Програма за развитие на община Баните 2019-2023 година 
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ПРОГРАМА  

ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БАНИТЕ  
 

за мандат 2019 – 2023 г. 
  

 

 

Програмата за формиране на политики и развитие на община Баните за мандат 2019-

2023 г. е един от основните стълбове в пакета от стратегически и програмни 

документи, очертаващи развитието на община Баните през следващите четири години. 

Тя очертава рамката за успешното участие на общината като бенефициент в 

Кохезионната политика на ЕС. Тази Програма е ефективен инструмент, който осигурява 

координация на секторните политики като важна предпоставка  за планиране на 

финансовите ресурси на общината и отразява основните приоритети, заложени в 

документите от по-високо йерархично равнище, доразвива и конкретизира заложените 

общи социални, екологични, икономически и пространствени стратегически цели. 

Програмата е съобразена с  реалните възможности на общината да надгражда 

постигнатото, като използва разумно ограничените природни, финансови, 

административни и човешки ресурси в стремежа за максимална възвръщаемост и 

ефективност на планираните дейности. 

В програмата са изброени конкретни обекти, които ще се изграждат през следващите 

четири години. Посочените обекти, които предстои да се реализират ще допринесат 

общината да бъде по-благоустроена, още по-чиста, с напълно изградени пътища, 

канализационни системи, водопроводи и жизнена среда. Финансирането на всички 

тези обекти може да бъде осъществено при разработката на качествени проекти и 

кандидатстване по различни програми на Европейския съюз.  

 

ВИЗИЯ 

Община Баните – малка, добре организирана  териториална общност, предлагаща търсен 

туристически продукт, община  с развито  екологично земеделие,  хармонична околна среда, 

привлекателна територия за живот. 

 

Общината ще следва модел на устойчиво развитие, целящ постигането на 

баланс и добавена стойност от взаимодействието между икономическия 

растеж, съхранената околна среда и проспериращо общество.  

Постигането на визията следва да се осъществи посредством прилагането на 

интегриран подход за управление с дългосрочен положителен ефект, сътрудничество и 

пратньорство между органите на властта, гражданите и бизнеса за осъзнати и 
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целенасочени действия и максимална ефективност в устройството, поддържането и 

развитието на жизнената среда. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВИЗИЯТА: 

Стратегическа цел 1: Балансиран растеж чрез утвърждаване на традиционните 

икономически отрасли и активизиране на специфичните потенциали на общината  

Постигане на икономически растеж, базиран на разнообразен туризъм, модернизирано 

селско стопанство, при приложение на ефективни иновативни технологии и научни 

подходи, съответстващи на природните и социално-икономически условия. 

Стратегическа цел 2: Съхраняване на природното и културното наследство за бъдещите 

поколения 

Опазване и подобряване на компонентите на околната среда, балансирано използване 

на културното наследство на територията на общината – прекратяване на по-

нататъшното влошаване и превантивна защита от всички дейности, които могат да 

навредят на природните и историческите дадености. 

Стратегическа цел 3: Подобрена жизнена среда в селата, обезпечени с висококачествени 

комунални услуги, модерна инфраструктура и ефективно управление 

Третата цел изразява търсеното състояние на социалната сфера и условията за живот 

в община Баните. Стремежът е към повече възможности за устойчива заетост, 

достъпни и разнообразни услуги в селата. Целта поставя фокус и върху осигуреността 

с благоприятни условия за осъществяване на разнообразните човешки дейности. 

Така формулирани, целите въвеждат конкретни параметри във визията за развитие, 

като тяхното постигане ще бъде обвързано с правилно определяне на приоритетни 

области и разработване на конкретни мерки и проекти. Стратегическите цели имат 

ясен фокус – избегнато е тяхното прекалено обхватно формулиране и опасност от 

неефективно разпределение на ресурсите по време на предстоящото им реализиране. 

Планираната система от индикатори за наблюдение на плана осигурява механизъм за 

измерване на степента на тяхното осъществяване.  

 

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ ЗА РАЗВИТИЕ: 

 

Същностна страна на ПРОГРАМАТА е осъществяването на стратегическите 

цели в отделните приоритетни области: 

1 Разнообразен туризъм 

Устойчивото развитие на туризма е важен приоритет за община Баните. Наличните 
природни ресурси, богатото историческо наследство и съществуващите традиции са 
сериозна предпоставка за насърчаване растежа на доходите и създаването на заетост 
в общината.  
 

Балнеоложкият туризъм има водещо значение за община Баните. Този вид туризъм се 

развива целогодишно и в общината има чудесни възможности за използване и 

развитие на балнео и СПА туризма. Съвсем правомерно се приема, че минералните 

води са едно от най-големите природни богатства на общината. Общият им дебит е 

около 6-7 л/сек, а температурата – 43 градуса. По химичен състав водите са 

хидрокарбонатно-сулфатно-натриеви с минерализация около 900 мг/л. Използват се за 

различни форми на балнеолечение и профилактика в изградения и функциониращ 
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филиал на  “Специализирана болница за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД в 

общинския център-Баните  и голяма част от категоризираната настанителна база.  

Взаимодействието на природните и историческите дадености създава специфично 

многообразие на територията на общината и определя редица предимства: средищно 

положение между три области на границата между Източни и Западни Родопи; 

благоприятен преходно – средиземноморски климат; разнообразие на релефа и 

скалния състав; достатъчно постоянни водни ресурси; топъл минерален извор с висок 

дебитен и лечебен потенциал; богато разнообразие на дървесни видове и 

растителност; разнообразие на предлагането на маршрутно-познавателни 

туристически продукти. 

Съществуват туристически и екомаршрути, свързани с природни забележителности, 
архитектурни и исторически паметници на културата. 
 
Проблемите са свързани с недоизградената инфраструктура – пътища, благоустрояване 
на населените места, липса на канализация и т.н. Все още е слаба рекламната 
политика на общината в областта на туризма. Недостатъчен е собствения и 
инвестиционен капитал на местните предприемачи в туризма. Няма работещи 
Неправителствени организации в сферата на туризма. 
 
Нужна е изключително отговорна работа по разнообразяване и подобряване на 
туристическата инфраструктура. 
 

Мярка 1.1. Подобряване качествата на съществуващата туристическа 

инфраструктура, чрез повишаване категорията места за настаняване, 

заведения за хранене и развлечение 

Мярката е насочена към пълноценно използване на наличната материална база на 
туризма, нейното осъвременяване и модернизация, допълването ѝ с нови функции и 
привличане на инвестиционния капитал на местните предприемачи в туризма. 

 Категоризиране на  обновени и модернизирани  средства за подслон,  места за 

настаняване и заведения за развлечение и отдих от ниска категория в по-

висока. 

Мярка 1.2. Формиране на разнообразен туристически продукт - екотуризъм, 

рекреация с балнеолечение, селски туризъм и културен туризъм, вкл. 

изграждане на нова туристическа инфраструктура.  

 Поддържане на маркировките и указателните табели по туристическите 

маршрути и екологичните пътеки на територията на община Баните; 

 Изграждане на спортно-развлекателен център-"Равното"- Треве; 

 „Атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм, покрай коритото на 

р. Малка Арда до язовирната стена на МВЕЦ – Баните; 

 Реконструкция и рехабилитация на Загражденска екопътека и заслон в с.Две 

Тополи; 

 Възстановяване на веломаршрут Кръстатица-Инаглово-Стърница; 

 Веломаршрут с.Давидково-връх Свобода; 

 Атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм Баните-

местн.Самотното дърво; 

 Екопътека с.Баните-с.Оряховец /местн. с водопад/ 
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Мярка 1.3. Утвърждаване на имиджа на община Баните като туристическа 

дестинация 

 Разработване, отпечатване и разпространение на рекламни материали, 

популяризиращи общината  Баните като туристическа дестинация; 

 Участие на община Баните в туристически борси, туристически изложения и др. 

Мярка 1.4. Иницииране на проучвателни дейности за оценка на състоянието 

и значимостта на историческите обекти 

 Изяви на самодейните състави към читалищата от община Баните; 

 Създаване, разширяване и обогатяване на  читалищни музейни сбирки в 

населените места от община Баните; 

Мярка 1.5. Използване на информационните технологии за популяризиране 

на наследството 

 Изграждане на общински виртуален информационен туристически център; 

Мярка 1.6. Обвързване на отделните исторически и културни обекти в 

единна система от културни маршрути 

 Интегрирани културно-познавателни маршрути в партньорство със съседни 

общини и области. 

Мярка 1.7. Изграждане на посетителски центрове и информационно 

представяне на природните и исторически дадености в общината 

 Създаване на ателиета за традиционни занаяти; 

 Създаване на рекламни клипове за община Баните – туристическа дестинация. 

2 Екологично земеделие 

В община Баните има много добри условия за възстановяване на традициите в 

животновъдството и потенциал за развитие на алтернативно земеделие. Като 

благоприятни предпоставки за развитието на този отрасъл са посочени благоприятните 

природни дадености. Селското стопанство в общината се характеризира с 

фрагментация на земеделските стопанства, ниска ефективност, морално и физическо 

остаряло оборудване и производство със слаба адаптивност към конюнктурата на 

пазара. Развитието на ефективно селско стопанство и възстановяването на 

традиционни за областта земеделски производства са една от основните възможности 

за подобряване на пазара на труд, подкрепа и стимулиране на малкия и среден бизнес 

и повишаване на инвестиционната активност.  

Мярка 2.1. Насърчаване на икономическия интерес за сдружаване на 

отделните собственици на земеделски земи и защита на общите интереси 

 Създаване на Сдружение на земеделски производители  за  производство от 

комасирани земеделски масиви; 

Мярка 2.2. Осигуряване на подходяща среда и маркетинг за реализация на 

земеделските продукции; Насърчаване развитието на биологично земеделие 

и животновъдство; пчеларство, билко-производство, трайни насаждения, 

защитени породи животни, сертифицирани семена, посевни материали и др. 
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 Подпомагане на земеделски производители при подготовка на проекти за 

развитие на биологично земеделие и животновъдство; 

 Разработване на общинска програма за развитие на алтернативно земеделие в 

община Баните; 

3 Защитена природа 

Опазването на природата е в основата на концепцията за устойчиво развитие. Мерките 

са с акцент върху подобряване на компонентите на околната среда, защитата на 

природното наследство и популяризиране на биологичното разнообразие.   

Мярка 3.1. Опазване на горските ресурси при въвеждане на превантивни 

действия срещу природни бедствия и нерегламентиран добив на дървесина 

Мярка 3.2. Опазване, възстановяване на горския потенциал и въвеждане на 

превантивни дейности 

 Възлагане на изготвяне на лесоустройствен план на общински гори; 

Мярка 3.3. Въвеждане на разделно събиране и успешно третиране на 

отпадъците 

 Закупуване на сметосъбирачна и оросяваща машина; 

 Закупуване на контейнери и кофи за отпадъци; 

 Провеждане на рекламна кампания за популяризиране на предимствата на 

разделното събиране и третиране на отпадъците; 

Мярка 3.4. Възстановяване и поддръжка на поречията на реките чрез 

подходящото им залесяване и отреждане на зони за отдих и други 

 Почистване на речните корита в границите на населените места; 

 Укрепване и оформяне на коритото на р. Малка Арда в чертите на с.Баните” –

етап 2; 

4 Малък бизнес 

В община Баните има производствен опит в трикотажната и шивашка промишленост, 

дърводобива и дървопреработването. Налична е свободна производствена база. 

Преобладаващ е делът на малките и средните предприятия, което е предпоставка за 

по-голяма адаптивност и гъвкавост на пазара. Нараства  делът на услугите в местната 

икономика. 

 

Основните проблеми, които трябва да бъдат преодолени са свързани с остарелите и 

амортизирани съоръжения и ниската производителност на труда, което прави местната 

икономика слабо конкурентноспособна. Малко са действащите производствени 

стопански субекти. Има слаб инвеститорски интерес и застой в технологичното 

развитие. 

Основните предизвикателства пред които е изправена общината са негативните 

демографски тенденции, безработица, високи нива на бедност и негативни 

миграционни потоци към столицата и чужбина.  

Мярка 4.1. Реализация на мерки за популяризиране на общината с цел 

привличане на свежи инвестиции 
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 Възлагане изработване на инвестиционен профил на общината; 

 

Мярка 4.2. Осигуряване на стимули за подкрепа на предприятия и 

реализация на инвестиционни намерения в преработващата и хранително-

вкусовата промишлености 

 Създаване на условия за облекчен административен режим при реализация на 

инвестиционни намерения в промишлени производства; 

Мярка 4.3. Борба с безработицата и подобряване на пазара на труда 

 Насърчаване на предприемачеството сред уязвими категории лица на пазара на 

труда; 

 Разработване на интегрирани програми за групи заплашени от социално 

изключване и осигуряване благоприятни условия за хората с увреждания. 

Мярка 4.4.. Привличане на частни инвестиции за обновяване на селски къщи 

и адаптирането им като къщи за гости 

 Осигуряване на технически услуги от Общинска администрация за изработване 

на проекти по ПРСР; 

5 Добри условия за живот 

 
Инфраструктурните проекти са основен приоритет за развитието на община Баните 

през периода 2019-2023 г. Приоритетната област обхваща широк спектър от 

необходими интервенции, идентифицирани в рамките на анализа и консултациите със 

заинтересованите страни, които се отнасят до базовите услуги, урбанизираната среда 

и развитието на партньорства.  

Мярка 5.1. Осигуряване на устройствена основа за регламентирано развитие 

на общинските територии и изработване на  Общ устройствен план на 

общината; 

 Изработване на Общ устройствен план на община Баните; 

Мярка 5.2. Изграждане на мрежи за широколентов достъп до Интернет в 

слабо обслужваните райони (слабо населени или трудно достъпни) и др. 

 Осигуряване на обществен достъп до интернет в централната част на с.Баните; 

Мярка 5.3. Рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови връзки от 

общинската и републиканската  пътна мрежа 

 Реконструкция на път от ПРМ – III- 8611 в участък – Загражден –Белица;  

 Реконструкция и рехабилитация на ПРМ – III- 8632  Баните-Стояново; 

 Реконструкция и рехабилитация на ПРМ – III- 863  Соколовци-Момчиловци-

Славейно-МалкаАрда-Баните; 

 Реконструкция и рехабилитация на общински път Баните - кв. "Поглед"; 

 Ремонт на общински на път SML 1008/|||-8632/ Баните-Вишнево-Сливка-участък 

Баните-Гълъбово  

 Ремонт на общински на път SML 1008/|||-8632/ Баните-Вишнево-Сливка-участък 

разклон за  с. Гълъбово - с.Сливка; 
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 Ремонт на общински на път SML 3006/|||-8611/ Давидково-Оряховец 

/Кръстатица-ІІІ-863 до с. Кръстатица; 

 Ремонт на общински  път SML 3010/|||-8611/ Давидково-Оряховец /Треве; 

 Ремонт на общински  път SML 2009/|||-8632/ Баните-Стояново/ Дрянка-граница 

общ.Баните/Баните-Мадан/-Касапско-Купен/ SML3143; 

 Ремонт на общински път SML 3005/|||-8611/ Давидково-Оряховец /Дебеляново; 

 Ремонт на общински път SML 3003/|||-8611/ Загражден-Давидково- /Босилково, 

мах. Катраница SML3007; 

 Ремонт на общински на път SML 3012/|||-8611/ Загражден-Давидково /Глогино; 

 Ремонт на общински път SML 3002/|||-8611/ Белица-Загражден- /Рибен дол; 

 Ремонт на общински път SML 3002/|||-8611/ Загражден-Две тополи; 

  Основен ремонт на път Гълъбово/община Баните-Латинка/община Ардино 

Мярка 5.4. „Подобряване и рехабилитация на водоснабдителна и 

канализационна инфраструктура 

 Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на 

с.Стърница, с.Давидково, с.Оряховец, с.Дрянка, с.Вишнево, водоем в 

с.Оряховец, община Баните и пречиствателно съоръжение за питейни води-

автоматичен самопречистващ се филтър с. Стърница,община Баните; 

 Реконструкция и рехабилитация на ВВМ – с.Оряховец; 

 Помпена станция и черпателен резервоар на сондаж №ЗХГ – с.Баните; 

 Реконструкция и рехабилитация на ВВМ – с.Вишнево; 

 Изграждане на улична мрежа и ПСОВ-Баните; 

 Реконструкция на външен водопровод с. Дрянка; 

 Сътрудничество с ВиК-Смолян за подобряване на ВиК инфраструктурата на 

общината  

Мярка 5.5. Подобряване на физическата и селищната среда 

 "Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Баните": 

- Улица от  участък  ос.т. 330 до ос.т. 286 в село Гълъбово: Общата 
дължина на новата проектна ос е 389.80м 
 
- Улица от  участъкт о.т. 197 до о.т. 236 в село Оряховец: Общата дължина 
на новата проектна ос е 436.31м. 
 
- Улица от  участък ос.т. 1 до ос.т. 83 в село Оряховец: Общата дължина 
на новата проектна ос е 416.91м 
 
-  Ул. „Първи май“ в село Загражден от о.т.41 до о.т. 72: Общата дължина 
на новата проектна ос е 535м 
 
- Ул. „24 май“ в село Давидково от о.т.57 до о.т. 103: Общата дължина на 
новата проектна ос е 599.72 
 
- Улица „Шести септември“ в село Баните – участък от о.т. 806 до о.т. 935 
С обща дължина на новата проектна ос е 1006,68 метра 
 
- Ул. ”Възход”  в с. Баните от о.т. 990 А до о.т. 457 А по ПУП на Баните-
Оряховец: Общата дължина на новата проектна ос е 245.65 м. 
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- Участък от улица в с. Вишнево, с нач. от общински път SML 1008 //ІІІ-
8632/ Баните - Вишнево-Сливка/ до разклона за махала "Долна": Общата 
дължина на новата проектна ос е 516,77м 

 Ремонт и рехабилитация на ул. "Орфей"- с. Давидково 

 Ремонт, рехабилитация и асфалтиране на улица от о.т. 254 откл. от улица 

"Европа" към гробищен парк с. Давидково 

 Ремонт и асфалтиране на улична мрежа от о.т. 453 до о.т. 451- към 

пречиствателно съоръжение по плана на с. Баните-Оряховец 

 Ремонт на улици в населените места на общината 

 Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Баните: 

 

- Ул. "Лиляна Димитрова" с. Баните, от о.т. 748 до о.т. 766 по плана на с. Баните 
с дължина 504,75 м.  

- Ул. "Петър Берон" от о.т. 804 до ул. "Шести септември" при о.т. 798 по плана 
на с. Баните с дължина 155,76 м.  

- Продължение на ул. "Лиляна Димитрова" до ул."Възход" от о.т. 765 до о.т. 
725А по ПУП на с.Баните - Оряховец, от км 0+000 до 0+118.05. с дължина на 
трасето 118,05 м.  

- Ул. "Васил Левски", с. Баните от о.т. 472 до о.т. 502, от км 0+000 до 0+255.62 с 
дължина 255,62 м.  

- Ул. "Родина", с. Баните от о.т. 499, 500 до о.т. 545, 548, от км 0+000 до 
0+080.69, с дължина на трасето 80,69 м 

- Ул. "Стефан Стамболов", с. Баните от о.т. 545 до о.т. 540, от км 0+000 до 
0+114.64, с дължина на трасето 114,64 м.  

-  Улица „Парунска”  в с.  Стърница от о.т. 37 до о.т. 306  с дължина  на трасето 
1146.85 м.  

-  Улица  от о.т. 166 до о.т. 146  с. Дрянка  с дължина на трасето 608 м.  

-  Улица "Дружба" в с. Загражден от о.т. 61 до о.т. 108 с дължина на трасето 
608 м. 

-  Улица от о.т. 174 до о.т. 342  в с. Гълъбово  с дължина на трасето 671.03 м. 

- Улица от о.т. 6 до о.т. 130 в с. Оряховец с дължина на трасето 194.24 м. 

 Изграждане на подпорна стена на улица „Цар Симеон” с.Баните;  

 

 Възстановяване на подпорна стена в с.Оряховец; 

 

 "Реконструкция и обновяване на дворно пространство ,площадки,съоръжения и 

ограда в Средно училище"Христо Ботев" село Баните,област Смолян”; 

 

 „Реконструкция, обновяване на дворно пространство, детски площадки, 

съоръжения и ограда, оборудване и обзавеждане  на детска градина „Веселин 

Маринов”  в с.Баните и групите към нея в село Гълъбово, село Давидково, село 

Загражден и село Оряховец, община Баните, област Смолян”; 

 

 „Обновяване на пешеходна зона, площадно и парково пространство в с. Баните, 

с. Гълъбово, с. Давидково и с. Оряховец, община Баните, обл. Смолян“ 
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Мярка 5.6. Разнообразяване и разширяване на обхвата на предоставяните 

социални услуги в общността 

 Участие на община Баните с проекти по  Национални програми в сферата на 

социалните услуги; 

 Социални услуги в домашна среда-лични асистенти  

 Участие на община Баните в проекти и програми  за разкриване на социални 

услуги  от „резидентен тип“- „Дом за възрастни хора” 

 Подпомагане дейността на Център за социална рехабилитация и интеграция на 

хора с увреждания – за осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и 

социална рехабилитация за лица и деца с увреждания, семейства в риск, деца с 

медицински проблеми и самотни стари хора; 

 Подпомагане дейността  на клубовете на пенсионера , клубовете  хората с 

увреждания  

Мярка 5.7. Реализиране на партньорски проекти 

 Създаване на публично-частни партньорства за реализиране на туристически 

дейности и услуги; 

– „Изграждане на ски влек зони на територията на община Баните”; 

 Изграждане на цех за бутилиране на изворна вода в землището на с.Давидково; 

 Сътрудничество със съседни общини и общини от други държави в контекста на 

териториалното - транснационално и междурегионално сътрудничество в сферата 

на туризма и опазване на природната среда:- Реставрация на Римска баня-с.Баните; 

  

Мярка 5.8. Изграждане и осигуряване на поддръжка за нови спортни обекти 

 Изграждане на спортен комплекс – с. Баните-с. Оряховец; 

 Изграждане на мултифункционално публично пространство за туристическа 

рекреация и спортна профилактика в село Баните, област Смолян 

Мярка 5.9. Увеличаване на административния капацитет за разработване, 

управление и мониторинг на проекти с европейско финансиране 

 Внедряване на повече административни услуги и осигуряване на максимален 

достъп на гражданите до информация; 

 Актуализиране на съдържанието на интернет страницата на общината; 

 Повишаване на квалификацията на служителите, работещи в администрацията с 

цел подобряване на административно обслужване; 

Мярка 5.10. Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

административни, образователни, здравни и социални сгради 

 Прилагане на система за енергийна ефективност в мрежите НН 400/230V за 
улично осветление в селата на община Баните; 
  

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради на 
територията на община Баните: ОбА-Баните, Кметства в с.Гълъбово, 
с.Оряховец,с.Давидково, с.Загражден, с.Вишнево, с.Вълчан дол; 

 

 Осигуряване на достъпна среда в сградата на Общинска администрация – 



10 

 

Баните 
 

Мярка 5.11. Оптимизиране на системата за здравеопазване чрез инвестиции 

в здравната инфраструктура и гарантиране достъпа до здравно обслужване 

за всички социални групи и за всички населени места 

 Създаване на оптимални условия за дейността на общопрактикуващи лекари; 

 Поддръжка и ремонт на сградите и помещенията на здравните служби; 

 Изграждане на Център за спешна медицинска помощ в с.Оряховец; 

Мярка 5.12. Повишаване на образователното равнище на населението 

 Създаване на условия за запазване на съществуващата мрежа от учебни  и 

детски заведения 

Мярка 5.13. Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни 

лица и групи в неравностойно положение 

 Участие на общината с проекти за обучение и заетост на безработни лица и 

лица в неравностойно положение по регионални, национални, оперативни и др. 

програми.  
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МАТРИЦА ЗА ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПРОГРАМАТА  

 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1: РАЗНООБРАЗЕН ТУРИЗЪМ 
 

Дейност/Проект 

 

Източник на финансиране Срок 

 Категоризиране на обновени и модернизирани средства за подслон, 

места за настаняване и заведения за развлечение и отдих от ниска 

категория в по-висока 

Общински бюджет 2023 г. 

Поддържане на маркировките и указателните табели по 

туристическите маршрути и екологичните пътеки на територията на 

община Баните 

Общински бюджет; 

Регионална програма за 

заетост 

2023 г. 

Изграждане на спортно-развлекателен център-"Равното"- Треве Общински бюджет 2020 г. 

„Атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм, покрай 

коритото на р. Малка Арда до язовирната стена на МВЕЦ – Баните  

Програма за развитие на 

селските райони 

2021 г. 

Разработване, отпечатване и разпространение на рекламни материали, 

популяризиращи общината Баните като туристическа дестинация 

 

Общински бюджет 2023 г. 

 

Участие на община Баните в туристически борси, туристически 

изложения и др. 

 

Общински бюджет 

2023 г.. 

Изяви на самодейните състави към читалищата от община Баните Общински бюджет 2023 г. 

Интегрирани културно-познавателни маршрути в партньорство със 

съседни общини и области. 

 

Програма за развитие на 

селските райони;  Програма 

трансгранично 

сътрудничество Гърция -

България 

2023 г. 

Реконструкция и рехабилитация на Загражденска екопътека и заслон в 

с.Две Тополи 

Общински бюджет; 

Програма за развитие на 

селските райони 

2021 г. 

Възстановяване на веломаршрут Кръстатица-Инаглово-Стърница Общински бюджет; 

Програма за развитие на 

селските райони 

2023 г. 

Веломаршрут с.Давидково-връх Свобода Общински бюджет; 

Програма за развитие на 

селските райони 

2022 г. 

Атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм Баните-

местн.Самотното дърво; 

 

Общински бюджет; ПРСР 2022г. 

Екопътека с.Баните-с.Оряховец /местн. с водопад/ 

 

Общински бюджет; ПРСР 2022 г. 

Изграждане на общински виртуален информационен туристически 

център 

ПРСР;  Програма 

трансгранично 

сътрудничество Гърция -

България 

2023 г. 
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Създаване на ателиета за традиционни занаяти и на рекламни клипове 

за община Баните – туристическа дестинация 

 

ПРСР;  Програма 

трансгранично 

сътрудничество Гърция -

България 

2023 г. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2: ЕКОЛОГИЧНО ЗЕМЕДЕЛИЕ 
 

Подпомагане на земеделски производители при подготовка на проекти 

за развитие на биологично земеделие и животновъдство 

ПРСР 

Общински бюджет 

2023 г. 

 

Разработване на общинска програма за развитие на алтернативно 

земеделие в община Баните 

Общински бюджет 2023 г. 

Създаване на Сдружение на земеделски производители  за  

производство от комасирани земеделски масиви 

Частен сектор 2023 г. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3: ЗАЩИТЕНА ПРИРОДА 
 

Укрепване и оформяне на коритото на р.Малка Арда в чертите на 

с.Баните” –етап 2 

ОП „Околна Среда”-МОСВ 2022 г. 

   

   

Провеждане на рекламна кампания за популяризиране на предимствата 

на разделното събиране и третиране на отпадъците 

Общински бюджет 2023г. 

Почистване на речните корита в границите на населените места 

 

Общински бюджет 2023г. 

Възлагане на изготвяне на лесоустройствен план на общински гори 

 

Общински бюджет 2020г. 

Закупуване на сметосъбирачна и оросяваща машина; 
Общински бюджет 2020 г. 

Закупуване на контейнери и кофи за отпадъци; 
Общински бюджет 2023 г. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4: МАЛЪК БИЗНЕС 
 

Насърчаване на предприемачеството сред уязвими категории лица на 

пазара на труда 

ОП „РЧР”; Републикански 

бюджет; Общински бюджет 

2023 г. 

Разработване на интегрирани програми за групи заплашени от 

социално изключване и осигуряване благоприятни условия  за 

инвалиди 

ОП “Развитие на човешките 

ресурси“; Общински 

бюджет 

2023 г. 

Създаване на условия за облекчен административен режим при 

реализация на инвестиционни намерения в промишлени производства 

Общински бюджет 2023 г. 

Възлагане изработване на инвестиционен профил на общината 
Общински бюджет 2020 г. 

Осигуряване на технически услуги от Общинска администрация за 

изработване на проекти по ПРСР 

Частни инвестиции 

МИГ “Преспа”, ПРСР 

2023 г. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5  ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ 
 

Изработване на Общ устройствен план на община Баните МРРБ; Общински бюджет 2020 г. 

Осигуряване на обществен достъп до интернет в централната част на 

с.Баните; 

Инициативата WiFi4EU на 

ЕС 

2020 г. 

Реконструкция на път от ПРМ – III- 8611 в участък – Загражден –

Белица 

ИА „Пътна 

инфраструктура“ 

2020 г. 
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Реконструкция и рехабилитация на ПРМ – III- 8632  Баните-Стояново ИА „Пътна 

инфраструктура“ 

2023г. 

Реконструкция и рехабилитация на ПРМ – III- 863  Соколовци-

Момчиловци-Славейно-МалкаАрда-Баните 

ИА „Пътна 

инфраструктура“ 

2023г. 

Реконструкция и рехабилитация на общински път Баните - кв. "Поглед" Общински бюджет 2020 г. 

Ремонт на общински на път SML 1008/|||-8632/ Баните-Вишнево-

Сливка-участък Баните-Гълъбово 

Общински бюджет 2020 г. 

Ремонт на общински на път SML 1008/|||-8632/ Баните-Вишнево-

Сливка-участък разклон за  с. Гълъбово - с.Сливка 

Общински бюджет 2020 г. 

Ремонт на общински на път SML 3006/|||-8611/ Давидково-Оряховец 

/Кръстатица-ІІІ-863 до с. Кръстатица  

Общински бюджет 2020 г. 

Ремонт на общински  път SML 3010/|||-8611/ Давидково-Оряховец 

/Треве 

Общински бюджет 2020 г. 

Ремонт на общински  път SML 2009/|||-8632/ Баните-Стояново/ Дрянка-

граница общ.Баните/Баните-Мадан/-Касапско-Купен/ SML3143 

Общински бюджет 2023 г. 

Ремонт на общински път SML 3005/|||-8611/ Давидково-Оряховец 

/Дебеляново 

Общински бюджет 2020 г. 

Ремонт на общински път SML 3003/|||-8611/ Загражден-Давидково- 

/Босилково, мах. Катраница SML3007 

Общински бюджет 2020 г. 

Ремонт на общински на път SML 3012/|||-8611/ Загражден-Давидково 

/Глогино 

Общински бюджет 2020 г. 

Ремонт на общински път SML 3002/|||-8611/ Белица-Загражден- /Рибен 

дол 

Общински бюджет 2020 г. 

Ремонт на общински път SML 3002/|||-8611/ Загражден-Две тополи  Общински бюджет 2020 г. 

Основен ремонт на път Гълъбово/община Баните-Латинка/община 

Ардино 

Общински бюджет 2023 г. 

Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за 

захранване на с.Стърница, с.Давидково, с.Оряховец, с.Дрянка, 

с.Вишнево, водоем в с.Оряховец, община Баните и пречиствателно 

съоръжение за питейни води-автоматичен самопречистващ се филтър 

с. Стърница,община Баните 

Програма за развитие на 

селските райони 

2021г. 

Реконструкция и рехабилитация на ВВМ – с.Оряховец МРРБ 2020г. 

”Помпена станция и черпателен резервоар на сондаж №ЗХГ” – 

с.Баните 

Републикански бюджет 2023 г. 

Изграждане на улична мрежа и ПСОВ-Баните Общински бюджет 2023 г. 

Реконструкция и рехабилитация на ВВМ – с.Вишнево; Общински бюджет, 

ПУДООС, ВиК 

2022 г. 
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Реконструкция на външен водопровод с. Дрянка; 
МРРБ, ВиК 2022 г. 

"Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Баните": 

- Улица от  участък  ос.т. 330 до ос.т. 286 в село Гълъбово: Общата 

дължина на новата проектна ос е 389.80м 

 

- Улица от  участъкт о.т. 197 до о.т. 236 в село Оряховец: Общата 

дължина на новата проектна ос е 436.31м. 

 

- Улица от  участък ос.т. 1 до ос.т. 83 в село Оряховец: Общата 

дължина на новата проектна ос е 416.91м 

 

-  Ул. „Първи май“ в село Загражден от о.т.41 до о.т. 72: Общата 

дължина на новата проектна ос е 535м 

 

- Ул. „24 май“ в село Давидково от о.т.57 до о.т. 103: Общата дължина 

на новата проектна ос е 599.72 

 

- Улица „Шести септември“ в село Баните – участък от о.т. 806 до о.т. 

935 С обща дължина на новата проектна ос е 1006,68 метра 

 

- Ул. ”Възход”  в с. Баните от о.т. 990 А до о.т. 457 А по ПУП на 

Баните-Оряховец: Общата дължина на новата проектна ос е 245.65 

м. 

 

- Участък от улица в с. Вишнево, с нач. от общински път SML 1008 

//ІІІ-8632/ Баните - Вишнево-Сливка/ до разклона за махала "Долна": 

Общата дължина на новата проектна ос е 516,77м 

 

 

Програма за развитие на 

селските райони 

2020 г. 

Ремонт и рехабилитация на ул. "Орфей"- с. Давидково Общински бюджет 2020г. 

Изграждане на подпорна стена на улица „Цар Симеон” с.Баните  Междуведомствена комисия 

при МС 

2020г. 

Възстановяване на подпорна стена в с.Оряховец Междуведомствена комисия 

при МС 

2020г. 

Ремонт, рехабилитация и асфалтиране на улица от о.т. 254 откл. от 

улица "Европа" към гробищен парк с. Давидково 

Общински бюджет 2020г. 

Ремонт и асфалтиране на улична мрежа от о.т. 453 до о.т. 451- към 

пречиствателно съоръжение по плана на с. Баните-Оряховец 

Общински бюджет 2020г. 

Ремонт на улици в населените места на общината Общински бюджет 2023г. 

Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Баните: 

- Ул. "Лиляна Димитрова" с. Баните, от о.т. 748 до о.т. 766 по плана на 

с. Баните с дължина 504,75 м.  

- Ул. "Петър Берон" от о.т. 804 до ул. "Шести септември" при о.т. 798 

по плана на с. Баните с дължина 155,76 м.  

- Продължение на ул. "Лиляна Димитрова" до ул."Възход" от о.т. 765 

до о.т. 725А по ПУП на с.Баните - Оряховец, от км 0+000 до 0+118.05. 

с дължина на трасето 118,05 м.  

- Ул. "Васил Левски", с. Баните от о.т. 472 до о.т. 502, от км 0+000 до 

ПМС 2020 г.-2021 г. 
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0+255.62 с дължина 255,62 м.  

- Ул. "Родина", с. Баните от о.т. 499, 500 до о.т. 545, 548, от км 0+000 

до 0+080.69, с дължина на трасето 80,69 м 

- Ул. "Стефан Стамболов", с. Баните от о.т. 545 до о.т. 540, от км 0+000 

до 0+114.64, с дължина на трасето 114,64 м.  

-  Улица „Парунска”  в с.  Стърница от о.т. 37 до о.т. 306  с дължина  

на трасето 1146.85 м.  

-  Улица  от о.т. 166 до о.т. 146  с. Дрянка  с дължина на трасето 608 м.-  

-  Улица "Дружба" в с. Загражден от о.т. 61 до о.т. 108 с дължина на 

трасето 608 м 

-  Улица от о.т. 174 до о.т. 342  в с. Гълъбово  с дължина на трасето 

671.03 м 

-  Улица от о.т. 6 до о.т. 130 в с. Оряховец с дължина на трасето 194.24 

м 

"Реконструкция и обновяване на дворно пространство 

,площадки,съоръжения и ограда в Средно училище"Христо Ботев" село 

Баните,област Смолян” 

МИГ „Преспа” 2020г. 

„Реконструкция, обновяване на дворно пространство, детски 

площадки, съоръжения и ограда, оборудване и обзавеждане  на детска 

градина „Веселин Маринов”  в с.Баните и групите към нея в село 

Гълъбово, село Давидково, село Загражден и село Оряховец, община 

Баните, област Смолян” 

Програма за развитие на 

селските райони 

2020 г. 

„Обновяване на пешеходна зона, площадно и парково пространство в с. 

Баните, с. Гълъбово, с. Давидково и с. Оряховец, община Баните, обл. 

Смолян“ 

Програма за развитие на 

селските райони 

2023 г. 

Проект ”Осигуряване на топъл обяд в Община Баните”  

 

Oперативна програма за 

храни и/или основно 

материално подпомагане 

2020 г. 

Социални услуги в домашна среда-лични асистенти  
Републикански бюджет, 

МТСП 

2023 г. 

Участие на община Баните в проекти и програми  за разкриване на 

социални услуги  от „резидентен тип“- „Дом за възрастни хора” 

Републикански бюджет, 

МТСП 

2023 г. 

Подпомагане дейността на Център за социална рехабилитация и 

интеграция на хора с увреждания – за осигуряване на достъп до 

здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за лица и деца с 

увреждания, семейства в риск, деца с медицински проблеми и самотни 

стари хора; 

Републикански бюджет, 

МТСП 

2023 г. 

Подпомагане дейността  на клубовете на пенсионера, клубовете  хората 

с увреждания  

Републикански бюджет, 

МТСП 

2023 г. 

Създаване на публично-частни партньорства за реализиране на 

туристически дейности и услуги; – „Изграждане на ски влек зони на 

ПЧП 2022 г. 
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територията на община Баните”; 

Изграждане на цех за бутилиране на изворна вода в землището на 

с.Давидково; 

Частен сектор 2022 г. 

Сътрудничество със съседни общини и общини от други държави в 

контекста на териториалното - транснационално и междурегионално 

сътрудничество в сферата на туризма и опазване на природната среда: 

Реставрация на Римска баня-с.Баните 

Програми за трансгранично 

сътрудничество; Частен 

сектор 

2023 г. 

Изграждане на спортен комплекс – с. Баните-с. Оряховец; 
ПРСР; Републикански 

бюджет 

2023 г. 

Изграждане на мултифункционално публично пространство за 

туристическа рекреация и спортна профилактика в село Баните, област 

Смолян 

МИГ „Преспа” 2021 г. 

Прилагане на система за енергийна ефективност в мрежите НН 

400/230V за улично осветление в селата на община Баните  

 

Норвежки финансов 

механизъм 

2021 г. 

Осигуряване на достъпна среда в сградата на Общинска администрация 

- Баните 

Проект „Красива България” 2021 г. 

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни 

сгради на територията на община Баните: ОбА-Баните, Кметства в 

с.Гълъбово, с.Оряховец,с.Давидково, с.Загражден, с.Вишнево, 

с.Вълчан дол 

Проект „Красива България” 2020 г. 

Създаване на оптимални условия за дейността на общопрактикуващи 

лекари 

Общински бюджет 2023 г. 

Поддръжка и ремонт на сградите и помещенията на здравните служби 
Общински бюджет 2023 г. 

Изграждане на Център за спешна медицинска помощ в с.Оряховец 
МЗ 2020 г. 

Участие на общината с проекти за обучение и заетост на безработни 

лица и лица в неравностойно положение по регионални, национални, 

оперативни и др. програми 

Републикански бюджет; 

Програми на ЕС 

2023г. 

 

 

Разработването на ПРОГРАМАТА следва логиката на стратегическото планиране, прилага 

интегрирания подход в оценката на състоянието и тенденциите на развитието, реалистично 

оценява силните и слабите страни на общината, възможностите и евентуалните рискове. 

 

ПРОГРАМАТА е съобразена с реалните възможности на общината да надгражда 

постигнатото, като използва разумно ограничените природни, финансови, административни 

и човешки ресурси в стремежа за максимална възвръщаемост и ефективност на планираните 

дейности. Важен фактор за успешното и изпълнение е доброто управление и подкрепа от 

всички заинтересовани страни, осъществени на базата на прозрачност в действията, 

информационно обезпечаване и зачитане на интересите на цялата общност.  

 


