
 
           На 13.06.2018 година Кметът на община Баните Милен  Белчев подписа Договор 

№21/07/2/0/00413 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура” от мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-

2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони 

         Наименование на проекта: „Реконструкция и рехабилитация на довеждащи 

водопроводи за захранване на с.Стърница, с.Давидково, с.Оряховец, с.Баните, с.Дрянка, 

с.Вишнево, водоем за с.Оряховец, община Баните и пречиствателно съоръжение за 

питейни води- автоматичен самопречистващ се филтър с.Стърница, община Баните. 

         Одобрената финансова помощ на проекта възлиза на  5 809 280,85 лева (пет 

милиона, осемстотин  и девет хиляди, двеста и осемдесет лева и осемдесет и пет 

стотинки) без  включен ДДС ( 85% от размера на финансовата помощ се осигурява от 

ЕЗФРСР 4 937 888,72 лева , а 15%  национално съфинансиране   871 392,13 лева.) 

        Срокът за изпълнение на проекта : 36 месеца от датата на подписване на 

договора. 

         Кратко описание на проекта: Съгласно  разписания между Кмета на община 

Баните и Държавен фонд „Земеделие”  договор № 21/07/2/0/00413 за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура 

от мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони „ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони предвидените 

строително – монтажни работи са: 

        -Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване 

на с. Стърница, с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. Дрянка, с. Вишнево. 

       - Изграждане на водоем в село Оряховец, община Баните. 

       - Пречиствателно съоръжение за питейни води - автоматичен самопречистващ 

се филтър с. Стърница, община Баните. 

 Основната цел на проекта е устойчиво развитие и повишаване качеството на 

живот на населението на община Баните чрез модернизиране на техническата 

инфраструктура, която  съответства на целта на мярката 7.2, а именно да се насърчи 



 
социалното приобщаване, намаляване на бедността и икономическото развитие в 

селските райони  

            Резултат от изпълнениeто на проекта: Подобряване състоянието на 

водопроводната мрежа като неразделна част от инфраструктурата на община Баните, 

повишаване качеството и привлекателността на жизнената среда, повишаване имиджа 

на общината като турстическа дестинация, което ще даде възможност за повишаване на 

доходите на местното население, повишаване сигурността на водопроводната мрежа за 

гостите и жителите на общината. 

 

 

 


