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На 29.06.2020 г. се състоя подписването на Административен договор BG06RDNP001-19.211-

0001-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма  за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 

развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансиран по Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 

 

Наименование на проекта: „Изграждане на мултифункционално публично пространство за 

туристическа рекреация и спортна профилактика в село Баните, област Смолян” 

 

Максимален размер на БФП: 47 293 лв.  

Срок за изпълнение: 24 месеца. 

 

Кратко описание на проекта: 

Проекта предвижда изграждане на мултифункционално публично пространство за туристическа 

рекреация и спортна профилактика в село Баните, област Смолян. Благодарение на богатството 

на минерални води, село Баните е популярна дестинация за балнеоложки туризъм и 

рехабилитация на заболявания на опорно-двигателния апарат. Функциониращата в общинския 

център болница предоставя специализирани грижи и здравни услуги, но в населеното място 

липсват възможности и условия за допълнителни рекреационни занимания и активна 

профилактика за пациентите на болницата, за туристите и гостите на общината, и не на последно 

място за нейните жители от всички поколения. Проектът е насочен към преодоляването на този 

дефицит, като предвижда създаване на мултифункционално публично пространство за 

туристическа рекреация и спортна профилактика. Това пространство ще включва възможности 

за спорт и забавление на открито, за активна почивка и общуване.  
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Теренът, предвиден за осъществяването на интервенцията е разположен на около 10 мин. 

пешеходно разстояние от центъра на селото, в близост до основните административни и бизнес 

сгради, както и до болницата за балнеолечение и рехабилитация. Пространството ще бъде 

облагородено и обновено чрез доставка и монтаж на уреди за спортна профилактика на открито, 

подмяна на съществуващата настилка с ударопоглъщаща такава, подмяна на съществуващи 

съоръжения за безопасност – монтиране на парапет. Пространството и съоръженията за спортна 

профилактика ще бъдат съобразени с нуждите на хората с увреждания, и ще са достъпни за тях. 

Планирана е и дейност по изработка, доставка и монтаж на информационни билборди. Единият 

билборд ще бъде разположен на самото мултифункционално пространство, а вторият на площад 

"Шести май" в центъра на с.Баните. Те ще представят снимков материал от и информация 

относно туристическите места и маршрути в община Баните. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


