
                         
                                               

 

„Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:  

Европа инвестира в селските райони” 

 

                                                       

 

Договор  №BG06RDNP001-7.007-0040-C01 „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, Община Венец“, 

финансиран от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони. 

На 16.05.2019 г. Община Венец подписа Административен договор с Държавен фонд 

„Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор на 

проектни предложения BG06RDNP001-7.007 “Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ 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 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

Договор: №BG06RDNP001-7.007-0040-C01 от 16.05.2019 г.  

 

Наименование на проекта: „Изграждане на спортна площадка в с. Боян, Община 

Венец“ 

 

Обща стойност на проекта: 97 368,74 лв., от които 82 763,43 лв. европейско и 14 605,31 

лв. национално съфинансиране 

 

Начало на проекта: 16.05.2019 г. 

 

Край на проекта: 16.05.2022 г. 

 

Кратко описание на проекта:  

Предмет на проекта е изграждане на модерна мутифункционална спортна площадка, която 

съчетава няколко вида спорт, а именно – минифутбол, баскетбол, волейбол и хандбал. 

Цялата зона е решена с асфалтова настилка. 

Мултифункционалната площадка е с размери 18/36 м и е с ярка трислойна акрилна 

настилка с гумена подложка. 

Комбинираната спортна площадка ще бъде обезопасена, чрез изграждането на специална 

оградна система. Тя е с обща височина от 400 см, като в зоните зад вратите ще бъде подсилена с 

двойна мрежа на височина 200 см. Оградата ще бъде монтирана върху ивичен бетонен 

фундамент, който ще играе роля и на подпорна стена. 

В рамките на площадката ще бъдат разположени 8 пейки с облегалка и подлакътници, 

които са напълно съобразени си изискванията, залегнали в Наредба №4 от 1 юли 2009 г. за 

проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за 

достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 

За създаване на завършена среда за спорт се предвижда и изграждането на подходяща 

осветителна енергоспестяваща инсталация. 
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 Общата цел на проекта е: „Насърчаване на физическата активност на населението в 

община Венец, чрез изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Боян, община 

Венец“ 

 

 Конкретните цели на проекта са: 

 Насърчаване спортния дух у децата в с. Боян, община Венец, чрез изграждане на спортна 

площадка, която да превлече интереса у децата към спортни занимания и дейности; 

 Създаване на възможности за социални контакти, спорт и отмора; 

 Подобряване достъпа до спорт на населението и осигуряване възможности за активни 

занимания и отдих на открито; 

 Подобряване качеството на живот на населението на община Венец, свързано с 

предоставяне на нови възможности за спорт и отдих на местното население; 

 Формиране и усъвършенстване на социални качества - толерантност и солидарност; 

 Създаване на условия и възможности за изява, развитие и реализиране на лични спортни 

резултати; 

 Използване възможностите на спорта като превенция срещу нетолерантността, 

насилието, употребата на тютюневи изделия, консумация на алкохол и наркотици; 

 Формиране на спортна култура. 

  

 Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в създаването и обновяването на 

малки по мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна да доведе до 

създаването на оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на околната среда, 

създаването на достъпност и развитие на икономиката и образованието. 

 


