ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ТЕРМОМИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ,
НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ЗЛАТОГРАД

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД
Община Златоград е най
най-южната община в Република
България,, намираща се на около
България
300 км.
км. от столицата София, на
70

км.
км.

от

международния

курортен комплекс Пампорово
Пампорово,, на 50 км.
км. от Ксанти на около 60 км.
км. от
беломорското
Разположена

крайбрежие
е

на

и

летище

самата

“Александър

българо
българо--гръцка

Велики”
Велики”..
граница
граница..

Административният център е гр.
гр. Златоград
Златоград,, обединяващ около себе
си осем населени места
места.. Територията на общината обхваща площ от
175..8 кв.
175
кв.км.
км.

УНИКАЛНОТО БОГАТСТВО НА ЗЛАТОГРАД

 ЧИСТА ПРИРОДА И КРАСОТА НА

РОДОПА ПЛАНИНА
ПЛАНИНА;;

 НАЛИЧИЕ

НА

ТЕРМОМИНЕРАЛНИ ЗАПАСИ
ЗАПАСИ;;

 ИЗГРАДЕНА

ТРАНСПОРТНА
ВРЪЗКА,
СВЪРЗВАЩА
БЪЛГАРИЯ С ГЪРЦИЯ
ГЪРЦИЯ;;

 ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА

ТУРИЗЪМ..
ТУРИЗЪМ

ГРАНИЧЕН ПРЕХОД
ЗЛАТОГРАД--ТЕРМЕС
ЗЛАТОГРАД
ТЕРМЕС--КСАНТИ


Това е най
най--краткият и удобен път,
свързващ Централна България и
Източна Тракия с Беломорието
Беломорието..



ГКПП
открит

Златоград
от

председатели

бе

официално

двамата

министърминистър-

на

Република

България и Република Гърция на
15.
15.01.
01.2010 г.

ЗЛАТОГРАД – ПРЕДПОЧИТАНА ТУРИСТИЧЕСКА
ДЕСТИНАЦИЯ


ЗЛАТОГРАД Е ИЗВЕСТНА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ, ЕДИН ОТ 100
100--те
НАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА.
ОБЕКТА.



БОГАТОТО КУЛТУРНО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО, Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМ;
ТУРИЗЪМ;



БЛИЗОСТТА ДО БЯЛО МОРЕ Е ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ОБЩИ
ТРАНСГРАНИЧНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ;
ПАКЕТИ;



КРАСОТАТА НА РОДОПА ПЛАНИНА Е ПОКАЗАНА В МНОЖЕСТВО ЖИВОПИСНИ
ЕКОПЪТЕКИ;;
ЕКОПЪТЕКИ



ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО
НА
ТОПЛАТА
МИНЕРАЛНА
ВОДА
СЪЗДАВА
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА SPA УСЛУГИТЕ И БАЛНЕОТЕРАПИЯТА;
БАЛНЕОТЕРАПИЯТА;

ПОТЕНЦИАЛ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТЕРМОМИНЕРАЛНАТА
ВОДА











Топлофициране
и
горещогорещо-битово
обществени и частни сгради
сгради;;

водоснабдяване

на

Използването ѝ като алтернативен източник на енергия
енергия;;
Развитие на лечебно
лечебно--туристическа дейност /балнеолечение,
spa--услуги, спортен туризъм/
spa
туризъм/;;
Развитие на геотермално промишлено рибовъдство
рибовъдство;;
Развитие на алтернативни форми на земеделие, включващи
оранжерийно производство
производство..

Обща характеристика на термоминералното находище
•

Хидротермалната система е открита през 19
1959
59 г. и включва две
обособени, но спрегнати находища – “Ерма река” /РБългария/ и
“Термес” /РГърция/
/РГърция/;;

•

В доклад за преоценка на ресурсите, изготвен през 2011
2011гг. от проф
проф.. д-р
инж.. Павел Пенчев и инж.
инж
инж. геолог Величко Величков е потвърден
регионален експлоатационен ресурс на хидротермалната система от
54 л/с
л/с.;
.;

•

Със Заповед № РД – 87
87// 31
31..01
01..20
2012
12гг. на Министъра на околната среда
и водите е утвърден експлоатационен ресурс на находище
находище “Ерма река”
от 27 л/с
л/с;;

•

Дебитът на водата е сравнително стабилен във времето с малка
величина на понижение и бързо възстановяване;
възстановяване;

•

От сондажите, минералната
температура до 90
90о
о C;

•

Минералната вода има много добри физикофизико-химични показатели и
може да бъде предлагана за лечение на широк спектър от
заболявания;;
заболявания

•

вода

излиза

на

повърхността

Термоминералното находище
находище е публична общинска собственост
собственост..

с

Минералната вода е сертифицирана
Сертификат №88
88// 08
08..04
04..2005
2005гг., издаден от
Министерство на здравеопазването удостоверява, че
минералната вода има много добри физикофизико-химични
показатели и може да бъде предлагана за лечение на
широк спектър от заболявания, свързани с:
жлъчно-чернодробната система;
жлъчно бъбречно
бъбречно--отделителната система;
 стомашно
стомашно--чревния тракт;
 алергии;
 кожни заболявания;
 кариес
кариес--профилактика;
 остеопороза.


Приоритет на община Златоград е реализирането проект
“Интегрирано използване на термоминералните води, натрупани
в геотермалната система “Ерма рекарека-Елидже”
РАБОТНИЯТ
ПРОЕКТ
предвижда
строителството да се извърши на четири
етапа::
етапа
Изграждане на водовземен сондаж с
дълбочина 860
860м
м под повърхността на земята
в с. Ерма река
река;;


Полагане геотермален тръбопровод с
дължина 13
13,,5км.
км. от с. Ерма река до гр
гр..
Златоград;;
Златоград



Изграждане на геотермална отоплителна
станция в гр.
гр. Златоград
Златоград;;



Градска система за централно отопление и
абонатни станции;
станции;



Съоръженията, които предвижда работния
проект
са
с
възможност
за
оползотворяването на термоминералното
находище до 30 л/с .



Реализацията на проекта и дългосрочните цели за
развитие на региона са в отговор на националната
политика по отношение на опазване на околната
среда и подобряване качеството на живот
Обществените сгради, чийто енергийни характеристики значително
ще бъдат подобрени в резултат на реализация на дейностите по
проекта са сградите на ОУ „В.Левски
Левски”” гр.
гр. Златоград, СОУ „Антим I-ви”,
Целодневна детска градина “Радост”, Целодневна детска градина
“Снежанка”, Детска ясла “Мир”, МБАЛ, Общинска болница, Общинска
администрация и Читалище „Просвета”
„Просвета”..
Вследствие на изграждане на геотермалната отоплителна централа,
вместо отопление с локални котелни централи, изгаря
изгарящи
щи течни или
твърди горива, емисиите на СО
СО2
2 ще се редуцират с 1.425 тона
годишно, а от намалените разходи на електроенергия с 200 тона
годишно.. За период от 15 години на експлоатация, намаляването на
годишно
емисиите на СО2
СО2, в резултат на проекта, ще бъде 23.
23.063 тона
тона..

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРМОМИНЕРАЛНАТА ВОДА – ИНТЕРЕС ЗА
ИНВЕСТИТОРИТЕ

Създаването на подходяща
подходяща среда за развитие и
привличане на инвеститорския интерес е една
от възможностите за превръ
превръщането
щането на об
община
щина
Златоград в попо-доброто място за живеене и
реализация на дългосрочната ѝ политика.

Община Златоград разработи Концепция за централната градска
част, по която започва реализация на проект „Рехабилитация на
градски парк”

В Концепцията се предлагат добри възможности за инвестиции.

Част от Концепцията за централната градска част е и
предвиденият за изграждане Балнеосанаториум

Отреденият терен за застрояване е общинска собственост, с обща площ 5 541м2.
Районът, в който се намира имота е търговски, административен и обслужващ център, с
възможности за включване към съществуващата инфраструктура - ВиК, ел. мрежа,
телефонизация и др. Има възможност да бъде включен и към топлопреносната мрежа.

АТРАКТИВНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕТО Ѝ ЗА БАЛНЕОТЕРАПИЯ

Обект
“Комплекс--Пирийца”
“Комплекс
е
частна общинска собственост, с
обща площ 2 629 кв
кв..м. Намира се
на около 5 км.
км. от Златоград в
местност, която се характеризира с
изключително запазено биологично
разнообразие и красива природа.
природа. В
имота е изградена масивна сграда
със застроена площ 698 кв
кв..м., която
може да бъде реконструирана в
балнеосанаториум,
хотелски
комплекс, предлагащ spa и други
услуги.. Обектът е присъединен към
услуги
съществ.. инфраструктура - ВиК, ел.
съществ
ел.
мрежа.. Има възможност да бъде
мрежа
включен и към топлопреносната
мрежа..
мрежа

АТРАКТИВНА ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА
ИЗПОЛЗВАНЕТО Ѝ ЗА СПОРТ И
ОТДИХ
Обект “Плувен басейнбасейн-Златоград” е
общинска собственост и е част от Спортен
комплекс, състоящ се от стадион с площ 16
663 кв
кв..м и плувен басейн с площ 6 337 кв
кв..м.
В него има построени:
построени:
• две сгради – двуетажна /154 кв
кв..м.ЗП/ и
едноетажна /15 кв
кв..м. ЗП/
ЗП/;;
• голям басейн /125 кв.м. ЗП, с размери
50/25м и дълбочина 2.20м;
• детски басейн /160 кв.м. ЗП/ .
Районът, в който се намира имота е жилищен и е
включен към съществуващата инфраструктура ВиК, ел
ел.. мрежа и телефонизация.
телефонизация. Има възможност
да се присъедини към бъдещата топлопреносна
мрежа.. Южната му част е в съседство с
мрежа
трансграничното комуникационно трасе “Златоград
“Златоград-Термес--Ксанти”
Термес
Ксанти”..
Прилежаща част към обекта е общинския стадион,
чиято реконструкция и благоустрояване в момента
се реализира по договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ от ПРСР.
ПРСР.

ОБЩИНСКИ СПОРТЕН КОМПЛЕКС - СИТУАЦИЯ

Община Златоград
www.zlatograd.bg

“GLOBAL RATINGS”
RATINGS”
Дългосрочен кредитен рейтинг на община
Дългосроче
Златоград ВВ - /стабилна перспектива/.
Краткосрочен а - 3.
Система за управление на качеството и
информационната сигурност
ISO 9001:200
9001:2008
8
ISO 27001:2005
27001:2005

Благодаря за вниманието!

