
 

Проект: "Рехабилитация и благоустрояване на паркова среда с. Минерални бани"  

  

Номер на договор: 26/322/00763 от 19.11.2012 г. 

Обща стойност на проекта: 1 423 495,70 лева с ДДС 

Период на изпълнение: 19.11.2012 г - 15.07.2015 г.; 30 месеца 

Изпълнител на СМР: ДЗЗД "Булинженеринг" - гр. София  

Община Минерални бани е Бенефициент по Проект "Рехабилитация и благоустрояване 

на паркова среда с. Минерални бани", съгласно договор за БФП № 26/322/00763 между 

Община Минерални бани и ДФ ”Земеделие”  по мярка 322 „Обновяване и развитие на 

населените места” от ПРСР за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони.  

Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот на местното население и 

повишаване привлекателността на общината, като място за живеене, работа и туризъм. 

Основната цел на проекта е оформяне на част от парковите пространства на с. 

Минерални бани и по-точно тяхното облагородяване и рехабилитация. 

Общата площ на Парк Минерални бани е 4,5 ха. Местоположението му е в централната 

част на с. Минерални бани, непосредствено на самия център, срещу общината. 

Постигнати резултати: 
Изградени са следните функционални зони: 

 Пешеходна зона – изградени са два нови подхода от южната страна на парка. 

 Зона за отдих – обособен е сектор за игри и забавления на децата. Те са 

ситуирани относително изолирано от кътовете за отдих и от близостта на 

автомобилни пътни артерии. На детската площадка са поставени разнообразни 

съоръжения за забавления и игра – детски комплекс, клатушка, клатушка на 

пружини, двойна люлка и два вертикални занимателни панела. Площадката е за 

възрастова група от 3 до 12 години. Поставени са също площадки за спорт 

(фитнес на открито, тенис маси). Изградени са и места за тиха и спокойна 

почивка, сред масивите, далеч от основните комуникационни връзки. 

 Зелена зона – обновени съществуващите зелени масиви, изградени нови зелени 

площи, засадени цветя.  



Паркът е със съществуваща растителност в добро състояние, която съставлява плътни и 

проходими масиви, групи и единични дървета. Дървесната растителност е представена 

от черен бор, юниперус, виргиниана, дъб, липа, ясен, кестен, бреза, акация и други. 

Храстите в парка са люляк, бял и червен симфорикарпос, юниперус сабина, лигуструм, 

филаделфус, дрян, спирея ванхутеи, форзиция и други. Масивите са с типични местни 

видове дъб, акация и ясен, както и изкуствено създадени в източната част от черен бор 

и червен дъб. Подлеса е основно от шипка, дрян и глог. За постигане на декоративен 

ефект са предвидени многогодишни цветя.  

Изградени са водопроводни клонове /главни и второстепенни/ и  подменена напоителна 

система с цел да се намалят загубите на вода. Подменено е парково осветление, като са 

монтирани 89 броя осветителни тела, тъй като доброто парково осветление е важна 

предпоставка за безопасност, комфорт и спокойствие на пешеходците. 

По време на изпълнение на проекта бяха осигурени 23 работни места. 

Създаденият парк ще даде възможност за опазване на природата и околната среда. 

Поствени са 64 броя кошчета за боклук и указателна табела в детската площадка „ да не 

се изхвърля боклук на земята”.  

Паркът е едно великолепно място за прекарване на времето за отдих и почивка на хора, 

които желаят да избягат поне за малко от задъхания ритъм на ежедневието в градския 

живот. 

Един от приоритетите на община Минерални бани е свързано с развитието на туризма. 

Освен минералните извори, плюс за развитие на туризма е изключителното природно и 

културно историческо богатство на общината.  



 

 



 



 

 


