
На 5 и 6 май в село Баните по традиция бе отбелязан празника на 

общината и на лековитата минерална вода.  

 

Тази година за пръв път в празничната програма бе включена 

дискусионна кръгла маса на тема „Туристически район Родопи - 

балнеология и спа туризъм”, която се организира под патронажа на 

Министерство на туризма съвместно с община Баните и се проведе на 5 

май. В дискусионната кръгла маса участие взеха Министъра на туризма -   

г-жа Николина Ангелкова, Заместник - председателя на ПП ГЕРБ - г-н 

Цветан Цветанов, евродепутата г-н Владимир Уручев, народният 

представител д-р Красимир Събев, директора на дирекция „Туристическа 

политика” - г-жа Лиляна Арсова, председателят на УС на ОУТР „Родопи” и 

кмет на град Велинград - д-р Костадин Коев, председателят на РТА 

„Родопи” и член на УС на ОУТР „Родопи” - г-н Пантелей Мемцов, 

областният управител на област Смолян - г-н Недялко Славов, кмета на 

област Смолян - г-н Николай Мелемов, както и множество представители 

на туристическият бизнес и, експерти от общински и регионални власти и 

на неправителственият сектор. Целта на дискусионната маса бе да бъдат 

обсъдени възможностите за рационално и ползотворно развити на 

туристическия потенциал на региона. 



 

 

При откриването на кръглата маса министър Ангелкова подчерта, че 

Баните е част от седемте балнео и спа дестинации, които Министерство но 

туризма започва да популяризира. Друга важна насока в развитието на 

балнео туризма е проявения инвестиционен интерес от представители на 

Якутия, които посетиха община Баните и имат желание да се построи 

балнео клиника за лечение на техните сънародници- отбеляза също г-жа 

Ангелкова и допълни, че в най - скоро време се очаква второ тяхно 

посещение, включително възможности за побратимяване на община 

Баните и Якутия, като от своя страна Министерство на туризма ще окаже 

своята подкрепа за бъдещото сътрудничество. 



 

Господин Цветан Цветанов заяви, че „когато се намираме в Баните, 

трябва да акцентираме върху възможността да се развива 

балнеолечението и спа туризма и да се търсят правилните политики, за да 

се защитят тези малки населени места. Демографската криза в Баните е 

проблем. Имаме само две училища, едно от които е защитено. 

Дългосрочните политики са начинът тези хора от Баните, които работят 

навън, да могат да се върнат заедно с представителите на бизнеса и да 

потърсят в родното си място развитие”. 

 



Д-р Алекси Каров, който ръководи Специализираната болница по 

рехабилитация – национален комплекс, филиал Баните, при своето 

изказване изтъкна, че Баните е с най - големият балнеосанаториум на 

Балканите, а минералната вода с лечебните си свойства спомага за 

лечението на опорно - двигателния апарат и редица други заболявания, 

включително и натравяния с тежки метали. Д-р Каров призова държавата 

за подпомагане в развитието на базата и увеличаване броя на клиничните 

пътеки, за да има възможност за лечение на повече хора. 

След приключване на дискусионната кръгла маса на 5 май, 

официално бе открит Празника и обновеният център на село Баните. Сред 

специалните гости не само на дискусионната кръгла маса, но и на 

празника бяха министърът на туризма - г-жа Николина Ангелкова, 

областният управител на област Смолян - г-н Недялко Славов, г-н Цветан 

Цветанов, депутати, евродепутати, кметовете на Смолян, Чепеларе, 

Велинград, представители на различни институции.  

 

 
 

Водещ на официалната част бе г-н Андриан Петров, заместник - 
областен управител на област Смолян и главен художествен ръководител 
на фолклорен ансамбъл „Родопа“. След емоционален увод за празника, 
той покани Милен Белчев, кмет на Община Баните, за приветствено слово 
към присъстващите: „Утре е Гергьовден - Ден на община Баните. Празник 



на храбростта и храбрите пазители на България. Гергьовден е бил и ще 
остане символ на победоносния дух, на оптимизма и възраждането. 
Празник, който традиционно събужда надеждите на целия ни народ за 
плодородие и берекет. За нас този ден е ново начало, но и ден за 
размисъл за постигнатото от всеки от нас и от всички заедно. 

Не би било пресилено да се каже, че корените и историята ни са 
орисали Община Баните на успех. Духът на Родопа планина е  заредил 
хората от общината със сила да се борят за мечтите си и да не 
спират по средата на пътя. Да се справят в трудни времена. И да 
мислят за себе си като общност от хора с общи цели.  

Няма бъдеще, без достойно минало и настояще. Нашите предци 
са изнесли подобаващо на плещите си тежката отговорност да ни 
завещаят постигнатото от тях, но и да осъзнаем техните начинания 
и въжделения-да работят безкористно за общественото благо. Кога, 
ако не днес трябва да отдадем почитта си и признателността си към 
достойните и храбри местни хора, чиито думи и дела и днес предаваме 
от уста на уста и от поколение на поколение! Нека не забравяме, че 
местният ни патриотизъм е най-добрият учебник за нашите деца!  

При встъпването ми в длъжност като кмет на община Баните 
през 2015 г. Общинската администрация предприе мерки и разработи 
планове за финансово оздравяване. В резултат на предприетите 
действия днес община Баните е с добри финансови показатели, които 
ни дават увереност да вървим напред и градим настоящето. 

Баните днес е една, чиста, приветлива, зелена, но същевременно и 
модерна европейска община. Европейските практики неусетно 
навлязоха в стандартите ни на мислене и работа. Баните е една от 
малките общини в страната, които натрупаха най-много опит по 
работа с европейски проекти. Фактът, че продължаваме да печелим 
европейски средства с идеите си идва да подскаже, че опитът ни вече 
работи за нас. Успехът при нас е резултат от добрата работата на 
общински съвет - Баните и на всички служители в общинска 
администрация - Баните. Това е верният път, по който макар и бавно 
вървим към европейските стандарти на труд и живот. Заради нас, 
заради децата ни и доброто им бъдеще. С общи усилия и упорита 
работа успяхме да постигнем поставените си цели. Общината ни 
осезаемо и трайно промени своята визия.  

Днес ние празнуваме на благоустроения център на село Баните. За 
да придобие площад „Шести май” днешния си облик бяха необходими 
много усилия и денонощен труд на много хора, но резултатът е налице 
- една нова европейска визия за курортното ни селище. Стойността на 
този проект е близо 2 милиона лева, осигурени по Постановление на 
Министерски съвет. За което сърдечно благодарим на Министър 



председателя г-н Борисов и за съдействието на г- н Цветанов, д-р 
Дариткова, д-р Събев и г-н Славов. 

През изминалата година бяха отделени средства за 
реконструкция на уличната мрежа във всяко населено място от 
общината. По ПРСР община Баните подписа договор за финансиране на 
Проект: „Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за 
захранване на селата Стърница, Давидково, Оряховец, Баните, Дрянка, 
Вишнево с питейна вода”. Проекта включва изграждане на водоем V – 
500 м3 за село Оряховец  и изграждане на пречиствателно съоръжение 
за питейни води - автоматичен самопречистващ се филтър в с. 
Стърница на стойност 5 389 740,85 лв. Проектът е от особена 
важност за цялото население на общината и гостите й, защото след 
реализирането му водата, която ползваме ще бъде такава, каквато ни 
я предоставя  планината - чиста, бистра, даряваща живот.   

Мечтите ни са много и всички са в посока за подобряване на  
образователната инфраструктура за най- малките жители на 
общината, местата за отдих на малки и големи, за нас и за нашите 
гости, за една по- добра инфраструктура, за една по- чиста и 
спретната община.  

Осигурени са европейски средства по ПРСР и престои изпълнение 
през настоящата година на два особено важни проекта. Единият е  
„Реконструкция и обновяване на дворно пространство, покривни 
конструкции, саниране, детски площадки, съоръжения и ограда, 
оборудване и обзавеждане на сградите на детска градина "Веселин 
Маринов" в село Баните, село Гълъбово, село Давидково, село Загражден 
и село Оряховец” на стойност  963 666, 28 лв. Вторият е за 
„Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Баните” на 
стойност 1 172 143, 44 лв. Гордеем се с това, което постигнахме и се 
надяваме за успешна реализация на това, което ни престои. Една по- 
една мечтите ни стават реалност. 

Моят труд и този на общински съвет- Баните и на служителите 
на общината е възможен само благодарение на Вашата подкрепа, 
Вашата критичност и препоръки. Споделяйте с нас добрите си идеи за 
развитие на  общината, участвайте в осъществяването им. Това е 
нашата община, която искаме заедно да управляваме като добри 
стопани! 

Скъпи гости, уверен съм, че днешният ден ще е изпълнен с много 
настроение! Нека благословията на гайдарите, певците, танцьорите  
и свирачите, споходи всички Вас, нека заедно се потопим в 
неповторимото вълшебство на Родопа планина да видите опиянението 
от стъпките на празничното хоро и да усетите силата на целебната 
минерална вода.  



На всички желая приятно пребиваване на територията на община 
Баните през тези празнични майски дни.  
 Изказвам гореща благодарност на всички хора, дарили средства за 
реализирането на Празника на община Баните и минералната вода през 
2019 година. 
 Обичаме общината си, не защото е наша, а защото е част от нас.  

Нека да са пълни душите и сърцата ни - с обич, с благодарност и с 
човещина.  

Честит празник! “. 
 

 
 

След като празника бе официално открит, Кметът на община Баните - 
г-н Белчев съвместно с министър Ангелкова и г-н Славов прерязаха лентата 
на обновеният площад „Шести май”, чиято стойност възлиза на около 2 
млн. лева осигурени с постановления на Министерски съвет. 

 

 



 

Специален гост на Празника на Община Баните и минералната вода 

бе Нейно Превъзходителство г-жа Закия Ел Мидауи, извънреден и 

пълномощен посланик на Кралство Мароко у нас, която сподели своята 

радост от факта, че е за втори път в гостоприемната Община Баните, този 

път по повод честването на празника на общината и на минералната вода. 

 

 

 



По предложение на Кмета към Общинския съвет и с тяхно решение 
бяха удостоени с отличия следните съграждани: 

1. Таско Илиев - с награда „Почитен гражданин на община 
Баните”; 

2. Росен Кичуков – с награда „Златен плакет на община Баните”; 
3. Стоян Марчев – с годишна награда на община Баните; 

 
Празничната програма бе богата на професионални изпълнители и 

самодейни състави, а вечерта на 5 май се състоя дефиле с автентични 

родопски носии от община Баните и кафтани и такшита, които са 

традиционни дрехи за Кралство Мароко. 

 

 



 

В първата вечер от празненствата - 5 май- се проведе тържествена 

заря - проверка в памет на загиналите във войните за освобождението на 

страната жители на село Баните и околностите. Тържествената заря - 

проверка се проведе с участието на 101 Алпийски полк - Смолян.  

 

 



 

 

 

 

Източници на снимковият материал:   

 „Дипломатически спектър” 

 Общинска администрация - Баните 

 Facebook 


