
ОБЩИНА БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Баните–п.к.4940, област Смолян,  улица “ Стефан Стамболов ”-№  3, БУЛСТАТ:000614952 

централа:  тел.:    ( 03025 )   22 20,   факс: ( 03025 ) 22 70, 

e-mail: banite@banite.egov.bg; Информационен  сайт: www.banite.egov.bg 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА БАНИТЕ СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 

ИНТЕГРАЦИЯ – БАНИТЕ 

Кметът на Община Баните, сключи договор с Фонд „Социална закрила“ за изпълнение  

на Проект „Строително-ремонтни дейности на материална база за предоставяне на 

социални услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция – Баните“. 

През месец март 2022 г. Община Баните разработи и депозира в Министерството на 

труда и социалната политика проектно предложение по Компонент 1- “Придобиване на 

дълготрайни активи, текущо поддържане на материална база и изграждане на нова, 

реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на 

социални услуги“.    

Проектното предложение бе класирано и одобрено и на 12.05.2022 г се сключи 

Договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“   

Общата стойност на проекта е в размер на 21 001, 94 лева с включен ДДС, като 

финансовия принос от Фонд „Социална закрила“ е в размер на 17 221,59 лева и  3 780,35 лева 

собствен принос от Община Баните 

Кратко описание на проекта: Проектното предложение на община Баните, като 

доставчик на социалната услуга, е насочено към подобряване на материалната база за 

предоставяне на социалната услуга на „ЦСРИ- Баните“, чрез извършване на строително- 

ремонтни дейности на помещение за физиотерапия, коридор и недовършено входно 

пространство, с което ще отговори на всички изисквания за качество на предоставяната 

услуга за потребителите на центъра. 

Ще се осигурят още по- благоприятни условия за извършване на допълнителни 

дейности и услуги, свързани с физиотерапия и рехабилитация на потребителите. Чрез 

посочените строително-ремонтни дейности ще се доразвие и физиотерапията като 

допълнителна услуга, която ще спомогне за запазване, а и за увеличаване капацитета на 

центъра, а освен това потребителите ще имат възможност да поддържат здравословното 

и  физическото състояние и работоспособността си.     

  Реализирането на проекта ще даде възможност за развиване на дейност, която има за 

цел да подобри физическата сила и функционалното здраве на лицата с увреждания и лица с 

проблеми в опорно-двигателния апарат и ставите, както и възстановяване и развитие на 

сензорните умения на лица с увреждания, ще се подобрят условията на труд и ще се повиши 

мотивацията на служителите на услугата. 

Очаквани резултати от изпълнението на проекта :  

 Подобрение и модернизиране на материалната база на ЦСРИ – Баните и  въвеждане на 

нова функционална услуга, целяща повишаване на качеството на обслужване на 

потребителите; 
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 Повишаване удовлетвореността на целевата група, ползваща услугите свързани с 

физиотерапия; 

 Проектът носи ефект и по отношение на ангажираните лица по предоставяне на 

социалните услуги. Работещите ще бъдат обезпечени с по-добри условия на труд.  

 Прилагане на ефективен и адекватен начин за удовлетворяване на различните потребности 

на най-нуждаещите се лица. 

 Оптимизация на социалната подкрепа, която ЦСРИ предлага, чрез осигуряване на 

максимално комфортна, защитена и привлекателна работна среда на представители на 

уязвими групи на територията на общ. Баните. 

 

Очакван ефект от изпълнението на проекта:  

 

 Подобряване на материалната база на ЦСРИ; 

 Повишаване качеството на предоставяната социална услуга.  

 Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите в ЦСРИ; 

 Реализиране на икономии на средства от общинския бюджет, които да бъдат насочени към 

други дейности със социална насоченост; 

 Подобряване на условията на живот на групи в неравностойно положение чрез обновяване 

и създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура; 
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ОБЩИНА БАНИТЕ РЕАЛИЗИРА ПРОЕКТ: „СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ 

ДЕЙНОСТИ НА МАТЕРИАЛНА БАЗА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ В  ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“ - 
БАНИТЕ 

Община Баните приключва изпълнението на проект  “Строително-ремонтни дейности 

на материална база за предоставяне на социални услуги в Център за социална 

рехабилитация и интеграция – Баните“, която се реализира с финансовата подкрепа на Фонд 

„Социална закрила“, Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане 

на материална база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща 

материална база за предоставяне на социални услуги“, съгласно сключен Договор №  РД04-38 

/12.05.2022 г. 

Проектните дейности продължиха от 12.05.2022 г. до 11.07.2022 г. С изпълнението на 

дейностите по проекта се постигна и основната му цел: „Подобряване на материална база, 

общинска собственост, в която се предоставят социални услуги в общността. В сградата с 

идентификатор 44402.500.304.1.14, находящ се на III –  етаж по одобрени кадастрална карта и 

кадастрални регистри на с. Баните е разположен Център за социална рехабилитация и 

интеграция с капацитет 20 места.  

 В рамките на проекта се извърши ремонт на помещение за физиотерапия, коридор и 

входно пространство.   

Общата стойност на проекта е в размер на 21 001, 94 лева с включен ДДС, като 

финансовия принос от Фонд „Социална закрила“ е в размер на 17 221,59 лева и  3 780,35 лева 

собствен принос от Община Баните. 

Благодарение на доброто партньорство между Фонд Социална Закрила и Община 

Баните, беше постигната целта, а именно модернизиране, разширяване и обновяване на 

материална база на ЦСРИ Баните.  

С реализирането на този проект ще се развие физиотерапията, като допълнителна услуга 

и ще спомогне за увеличаване на капацитета.  

 Потребителите ще имат възможността да поддържат здравословното и физическото си  

състояние, както и работоспособността си. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


