Община Созопол спечели проект за нова спортна площадка
Петък, 05 Април 2019 14:38

Съвременните условия на живот изискват полагането на грижа за масовизирането на
физическата култура и спорт. Поддържането на спортната база в добро и безопасно
състояние е предпоставка за привличането на все повече млади хора към спорта. Над
една трета от населението на община Созопол е на възраст под 34 години, което още
повече ангажира общината с търсенето на различни възможности за обновяване и
модернизиране на съществуващите, както и с изграждане на нови спортни съоръжения.

На 27.03.2019г. Община Созопол получи уведомително писмо от ДФЗ-РА за одобрено
проектно предложение „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна
инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол”. Проектното
предложение е по Процедура чрез подбор 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 г.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер 89 105,07 лв. без ДДС.

Проектът предвижда обособяване на функционална зона за спорт - спортно игрище за
футбол на малко поле. Спортната площадка е с размери 27,20/17,65м. Игралното поле е
с размери 23,20/15,55 м, като около него се предвиждат ивици за обслужване и
обхождане. Спортното игрище ще бъде покрито с каучукова настилка. Предвижда се
премахване на старите, неотговарящи на изискванията за безопасност оградни пана и
замяната им с ажурна метална ограда, монтирана върху ивичен стоманобетонен
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фундамент.

Ще бъдат доставени и монтирани две футболни врати, съгласно изискванията за БДС
за безопасност.

С изпълнението на тази дейност гр. Созопол ще се превърне в по-привлекателно място
не само за младите жители, но и за многобройните български и чуждестранни туристи.
Изграждането на една безопасна, устойчива и с високо екологично качество среда, ще
затвърди тенденцията за туристическия облик на община Созопол.
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