
Община Баните 

Община Баните е една от най-красивите и живописни области в цяла България. Разположена е в 

Област Смолян и в нея влизат общо 20 населени места: Баните, Глогино, Дебеляново, Малка Арда, 

Рибен дол, Бодилково, Гълъбово, Дрянка, Малко Крушево, Сливка, Вишнево, Давидково, 

Загражден, Оряховец, Стърница, Вълчан дол, Две тополи, Кръстатица, Планинско и Траве. 

Община Баните разполага с невероятни условия за развитие на туризма. Красивата природа и 

минералният извор дават възможност за развитие на еко туризъм, балнеоложки и природен 

туризъм. Климатът е умереноконтинентален, но се усеща приятното влияние на 

Средиземноморието. През последните години курортът Баните се развива с бързи темпове.  

Курортът представлява и пункт за много интересни туристически маршрути в района- преходи до 

връх Рожен, връх Свобода, хижа Преспа, хижа Хайдушки поляни и други. В района има идеални 

условия за практикуването на лов и риболов- река Давидковска, река Малка Арда, язовир до село 

Давидково и ловното стопанство „Кормисош”. 

Специфичното разположение на общината ограничава възможностите за достигането и. До Баните 

се стига само с автомобилен транспорт, преобладават третокласните пътища. Осигурена е и пряка 

връзка с автобус до Хасково, Мадан, Пловдив, Кърджали и Смолян.  

Районът има и богата история. Тук витае духът на отминалите векове. През вековете планината 

пази историята на траки, славянски племена, гърци, римляни и прабългари. От тук идват и 

хилядите легенди, свързани с Родопите. 

Най-ранните археологически находки в Община Баните са открити в местността Чукаря, която е 

разположена в землището на Босилково. В периода 1987-1988 година са проведени разкопки от 

смолянски археолози, които откриват и проучват старо скално светилище. То е най-старото на 

територията на Средните Родопи. 

Специалистите от Историческия музей в Смолян разкриват и друго светилище в местността 

Хамбар. На върха са открити керамични предмети, култови и обредни фигури, които отнасят 

съществуването на светилището към бронзовата епоха. 

Земите в района на общината са се развивали най-активно по време на Средновековието. От този 

период са намерени много некрополи, църкви и селища. Най-известна е Римската баня, която се 

намира в самия център на село Баните и през 2004 година е изследвана от екип на Софийския 

университет. 

Един от най-големите забележителности в района са Загражденската екопътека, Туристическите 

пътеки „Малка Арда” и „Вишнево-Гълъбово-Дяволски пост”, връх Свобода, Чуката на Гидика и 

Паловската воденица. 

Общината е известна със своя отбор по хокей на трева. Този спорт се заражда в района през 2005 

година и тогава е учреден местният Спортен клуб по хокей на трева. В началото към отбора се 



присъединяват деца до 12 години, които стават Вице-шампиони на страната. Днес в отбора 

тренират повече от 100 деца, а за тях е изградено ново и модерно игрище за хокей на трева. 

 

Загражденска екопътека 

Загражденската екопътека е една невероятна възможност за почивка сред природата. 

Туристическия маршрут е доста сериозен, но същевременно и много приятен. Маршрутът е дълъг 

13 километра и има 300 метра деневилация, има кръгова форма. Село Загражден същевременно е 

изходен и краен пункт на трасето.  Самото село е обърнато към слънцето и обградено от красиви 

планински хълмове. По екопътеката са направени беседки, те се намират около красивите 

водопади. Можете да наемете местни водачи, които да ви разкрият красотата на местната 

природата и да ви разкажат интересни легенди, които се предават от поколение на поколение. 

Екопътека Вишнево-Гълъбово- Дяволския мост 

В Община Баните е и прекрасната екопътека Вишнево-Гълъбово-Дяволския мост. Мостът е 

разположен на около 4 километра в източна посока от село Гълъбово. Дяволският мост е обграден 

от двете си страни от високи и стръмни скали, които достигат до 800 метра надморска височина. 

До там се стига по красивата екопътека, която позволява на любителите на природата да избягат 

от своето ежедневие в сивия град. 

Екопътека река Малка Арда 

По поречието на река Малка Арда е направена прекрасна екопътека. Над самата река има няколко 

моста, които са изключително красиви и много стари. Днес един от тях все още се 

използва.Намира се след село Малка Арда. Той е от римско време и е архитектурна ценност. 

Чуката на Гидика 

В района на общината има много останки от древни тракийски селища.  Такова е и тракийското 

селище известно като Чуката на Гидика. То е известно със специфичното си название. Намира се 

близо до село Гълъбово и до него се стига през пътеката Дяволски мост-Гълъбово. То е 

разположено на върха на чуката, в средата на един меандър на реката. От него се разкрива 

впечатляваща гледка надолу. В района на светилището са открити предмети от бронзовата и 

желязната епоха. През 10-11 век на мястото на древното светилище е построен параклис. В района 

е намерено голямо сребърно съкровище с 5 златни и 74 сребърни монети. Започнати са 

археологически разкопки, които целят да разкрият вековните тайни на светилището и района 

около него. 

 

 



Тракийско селище на връх Карабурун 

На върха Карабрун в Родопите, до вододела на Арда и Малка Арда са открити останки от друго 

древно тракийско светилище. Върхът разкрива невероятна гледка към Средните и Източни Родопи 

и неслучайно е избран от траките за свято място. При археологически разкопки са открити останки 

от светилища, които са съществували 1500 години преди Христа. По-късно през 6 век е създадено и 

укрепено селище около тях. От него са се контролирали търговските пътища в района на Северните 

Родопи. До върха се стига през красив и не много лек маршрут. На няколко места са направени 

места за отдих и от тях се разкрива величествена панорама. 

 

Връх Свобода 

На територията на Община Баните се намира и връх Свобода. Той е част от Средните Родопи и е 

близо до село Давидково. Изходният пункт за покоряването му е при хижа Свобода. Другият 

маршрут за изкачването започва от село Давидково. Върхът е известен също като Момчил. Според 

местните легенди именно там е погребан известният Момчил войвода. Там е открито и древно 

тракийско светилище, за което се смята, че е споменато от Херодот. Било е най-голямото 

светилище на Дионисий. Големите камъни на върха са използвани за астрономически 

наблюдения. Така са се правили предсказания от жреците. На върха е изградена плоча в памет на 

Момчил войвода. 

Паловска воденица 

В края на село Оряховец се намира Паловската воденица. Тя е построена през 1870 година от 

братята в Паловия род. С нея са свързани много легенди и истории. Според местните воденицата е 

обитавана от дух, който се грижи и бди над стопаните. Показвал им се и ги предупреждавал за 

предстоящи опасности. И до днес се говори за конкретен случай- някога за малко да стане пожар 

във воденицата, но духът събудил воденичаря и така предотвратил нещастието. Съвсем до скоро 

воденицата се използвала от местните. 

Църква „Свети пророк Илия” 

В село Давидково, което е едно от най-посещаваните в общината, се намира църквата „Свети 

пророк Илия”. Тя е построена в началото на миналия век- през 1923 година и една от най-старите в 

района. В нея има великолепен иконостас, който е произведение на изкуството. И до днес 

невероятната му дърворезба е съхранена. Иконите са дело на зограф Стефан от Хасково. През 

2005-2006 година храмът е ремонтиран със средства по проекта „Красива България”. Днес 

църквата приема миряни и всички, които желаят да запалят свещ и да се помолят. 

 

 



Специализирана болница за рехабилитация 

В село Баните се намира Специализирана болница за рехабилитация, която се намира на 750 

метра надморска височина и осигурява идеални условия за лечението на различни заболявания 

като артрит, невралгии, дископатия, радикулити, гастрити, язви и други. В болницата се предлагат 

различни терапии, масажи, балнеология, два басейна с минерална вода и специализирани 

кабинети по физикална терапия. 

Община Баните през последните години се развива стремглаво и се е превърнала в желана 

дестинация за туризъм. Предлага на своите гости великолепна, недокосната от човека природа и 

много красиви кътчета за отдих и почивка. Можете да се насладите както на рехабилитационен 

туризъм, така и на едно по-натоварващо тялото преживяване по екопътеките.  
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