
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ТЕРМОМИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ,ТЕРМОМИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ,

НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ЗЛАТОГРАД ЗЛАТОГРАД 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



ОБЩИНА ЗЛАТОГРАДОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ОбщинаОбщина ЗлатоградЗлатоград ее найнай--

южнатаюжната общинаобщина вв РепубликаРепублика

БългарияБългария,, намиращанамираща сесе нана околооколо

300300 кмкм.. отот столицатастолицата София,София, нана

7070 кмкм отот международниямеждународния7070 кмкм.. отот международниямеждународния

курортенкурортен комплекскомплекс ПампоровоПампорово,, нана 5050 кмкм.. отот КсантиКсанти нана околооколо 6060 кмкм.. отот

беломорскотобеломорското крайбрежиекрайбрежие ии летищелетище “Александър“Александър Велики”Велики”..

РазположенаРазположена ее нана саматасамата българобългаро--гръцкагръцка границаграница..

АдминистративниятАдминистративният центърцентър ее гргр.. ЗлатоградЗлатоград,, обединяващобединяващ околооколо себесебе

сиси осемосем населенинаселени местаместа.. ТериториятаТериторията нана общинатаобщината обхващаобхваща площплощ отот

175175..88 квкв..кмкм..



УНИКАЛНОТО БОГАТСТВО НА ЗЛАТОГРАДУНИКАЛНОТО БОГАТСТВО НА ЗЛАТОГРАД

 ЧИСТАЧИСТА ПРИРОДАПРИРОДА ИИ КРАСОТАКРАСОТА НАНА
РОДОПАРОДОПА ПЛАНИНАПЛАНИНА;;

 НАЛИЧИЕНАЛИЧИЕ НАНА
ТЕРМОМИНЕРАЛНИТЕРМОМИНЕРАЛНИ ЗАПАСИЗАПАСИ;;ТЕРМОМИНЕРАЛНИТЕРМОМИНЕРАЛНИ ЗАПАСИЗАПАСИ;;

 ИЗГРАДЕНАИЗГРАДЕНА ТРАНСПОРТНАТРАНСПОРТНА
ВРЪЗКА,ВРЪЗКА, СВЪРЗВАЩАСВЪРЗВАЩА
БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ СС ГЪРЦИЯГЪРЦИЯ;;

 ПОТЕНЦИАЛПОТЕНЦИАЛ ЗАЗА РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ НАНА
ТУРИЗЪМТУРИЗЪМ..



ГРАНИЧЕН ПРЕХОД ГРАНИЧЕН ПРЕХОД 

ЗЛАТОГРАДЗЛАТОГРАД--ТЕРМЕСТЕРМЕС--КСАНТИКСАНТИ

 ТоваТова ее найнай--краткияткраткият ии удобенудобен път,път,

свързващсвързващ ЦентралнаЦентрална БългарияБългария ии

ИзточнаИзточна ТракияТракия сс БеломориетоБеломорието..

 ГКППГКПП ЗлатоградЗлатоград бебе официалноофициално

откритоткрит отот дваматадвамата министърминистър--

председателипредседатели нана РепубликаРепублика

БългарияБългария ии РепубликаРепублика ГърцияГърция нана

1515..0101..20102010 гг..



ЗЛАТОГРАД ЗЛАТОГРАД –– ПРЕДПОЧИТАНА ТУРИСТИЧЕСКА ПРЕДПОЧИТАНА ТУРИСТИЧЕСКА 
ДЕСТИНАЦИЯДЕСТИНАЦИЯ

 ЗЛАТОГРАДЗЛАТОГРАД ЕЕ ИЗВЕСТНАИЗВЕСТНА ТУРИСТИЧЕСКАТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ,ДЕСТИНАЦИЯ, ЕДИНЕДИН ОТОТ 100100--тете
НАЦИОНАЛНИНАЦИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТАОБЕКТА..

 БОГАТОТОБОГАТОТО КУЛТУРНОКУЛТУРНО ИИ ИСТОРИЧЕСКОИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО,НАСЛЕДСТВО, ЕЕ ПРЕДПОСТАВКАПРЕДПОСТАВКА ЗАЗА
УСТОЙЧИВОТОУСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ НАНА КУЛТУРНИЯКУЛТУРНИЯ ТУРИЗЪМТУРИЗЪМ;;

 БЛИЗОСТТАБЛИЗОСТТА ДОДО БЯЛОБЯЛО МОРЕМОРЕ ЕЕ ВЪЗМОЖНОСТВЪЗМОЖНОСТ ЗАЗА ПРЕДЛАГАНЕПРЕДЛАГАНЕ НАНА ОБЩИОБЩИ
ТРАНСГРАНИЧНИТРАНСГРАНИЧНИ ТУРИСТИЧЕСКИТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИПАКЕТИ;;

 КРАСОТАТАКРАСОТАТА НАНА РОДОПАРОДОПА ПЛАНИНАПЛАНИНА ЕЕ ПОКАЗАНАПОКАЗАНА ВВ МНОЖЕСТВОМНОЖЕСТВО ЖИВОПИСНИЖИВОПИСНИ КРАСОТАТАКРАСОТАТА НАНА РОДОПАРОДОПА ПЛАНИНАПЛАНИНА ЕЕ ПОКАЗАНАПОКАЗАНА ВВ МНОЖЕСТВОМНОЖЕСТВО ЖИВОПИСНИЖИВОПИСНИ
ЕКОПЪТЕКИЕКОПЪТЕКИ;;

 ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТООПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО НАНА ТОПЛАТАТОПЛАТА МИНЕРАЛНАМИНЕРАЛНА ВОДАВОДА СЪЗДАВАСЪЗДАВА
ВЪЗМОЖНОСТИВЪЗМОЖНОСТИ ЗАЗА РАЗВИТИЕТОРАЗВИТИЕТО НАНА SPASPA УСЛУГИТЕУСЛУГИТЕ ИИ БАЛНЕОТЕРАПИЯТАБАЛНЕОТЕРАПИЯТА;;



ПОТЕНЦИАЛ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТЕРМОМИНЕРАЛНАТА ПОТЕНЦИАЛ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ТЕРМОМИНЕРАЛНАТА 
ВОДАВОДА

 ТоплофициранеТоплофициране ии горещогорещо--битовобитово водоснабдяваневодоснабдяване нана
обществениобществени ии частничастни сградисгради;;

 ИзползванетоИзползването ѝѝ катокато алтернативеналтернативен източникизточник нана енергияенергия;;

 РазвитиеРазвитие нана лечебнолечебно--туристическатуристическа дейностдейност /балнеолечение,/балнеолечение,
spaspa--услуги,услуги, спортенспортен туризъм/туризъм/;;

 РазвитиеРазвитие нана геотермалногеотермално промишленопромишлено рибовъдстворибовъдство;;

 РазвитиеРазвитие нана алтернативниалтернативни формиформи нана земеделие,земеделие, включващивключващи
оранжерийнооранжерийно производствопроизводство..



Обща характеристика на термоминералното находищеОбща характеристика на термоминералното находище

•• ХидротермалнатаХидротермалната системасистема ее откритаоткрита презпрез 19195959 гг.. ии включвавключва дведве
обособени,обособени, ноно спрегнатиспрегнати находищанаходища –– “Ерма“Ерма река”река” /РБългария//РБългария/ ии
“Термес”“Термес” /РГърция//РГърция/;;

•• ВВ докладдоклад заза преоценкапреоценка нана ресурсите,ресурсите, изготвенизготвен презпрез 20112011гг.. отот профпроф.. дд--рр
инжинж.. ПавелПавел ПенчевПенчев ии инжинж.. геологгеолог ВеличкоВеличко ВеличковВеличков ее потвърденпотвърден
регионаленрегионален експлоатационенексплоатационен ресурсресурс нана хидротермалнатахидротермалната системасистема отот
5454 л/сл/с.;.;

•• СъсСъс ЗаповедЗаповед №№ РДРД –– 8787// 3131 0101 20201212гг нана МинистъраМинистъра нана околнатаоколната средасреда•• СъсСъс ЗаповедЗаповед №№ РДРД –– 8787// 3131..0101..20201212гг.. нана МинистъраМинистъра нана околнатаоколната средасреда
ии водитеводите ее утвърденутвърден експлоатационенексплоатационен ресурсресурс нана находинаходищеще “Ерма“Ерма река”река”

отот 2727 л/сл/с;;

•• ДебитътДебитът нана водатаводата ее сравнителносравнително стабиленстабилен въввъв времетовремето сс малкамалка
величинавеличина нана понижениепонижение ии бързобързо възстановяваневъзстановяване;;

•• ОтОт сондажите,сондажите, минералнатаминералната водавода излизаизлиза нана повърхносттаповърхността сс
температуратемпература додо 9090оо CC;;

•• МинералнатаМинералната водавода имаима многомного добридобри физикофизико--химичнихимични показателипоказатели ии
можеможе дада бъдебъде предлаганапредлагана заза лечениелечение нана широкширок спектърспектър отот
заболяваниязаболявания;;

•• ТермоминералнотоТермоминералното находинаходищеще ее публичнапублична общинскаобщинска собственостсобственост..



Минералната вода е сертифициранаМинералната вода е сертифицирана

СертификатСертификат №№8888// 0808..0404..20052005гг..,, издадениздаден отот
МинистерствоМинистерство нана здравеопазванетоздравеопазването удостоверява,удостоверява, чече
минералнатаминералната водавода имаима многомного добридобри физикофизико--химичнихимични
показателипоказатели ии можеможе дада бъдебъде предлаганапредлагана заза лечениелечение нана
широкширок спектърспектър отот заболявания,заболявания, свързанисвързани сс::

 жлъчножлъчно--чернодробната система;чернодробната система;

 бъбречнобъбречно--отделителната система;отделителната система;

 стомашностомашно--чревния тракт;чревния тракт;
 алергии;алергии;

 кожни заболявания;кожни заболявания;

 кариескариес--профилактика;профилактика;

 остеопороза.остеопороза.



Приоритет на община Златоград е реализирането проект Приоритет на община Златоград е реализирането проект 
“Интегрирано използване на термоминералните води, натрупани “Интегрирано използване на термоминералните води, натрупани 

в геотермалната система “Ерма рекав геотермалната система “Ерма река--Елидже” Елидже” 

РАБОТНИЯТРАБОТНИЯТ ПРОЕКТПРОЕКТ предвиждапредвижда
строителствотостроителството дада сесе извършиизвърши нана четиричетири
етапаетапа::

 ИзгражданеИзграждане нана водовземенводовземен сондажсондаж сс
дълбочинадълбочина 860860мм подпод повърхносттаповърхността нана земятаземята
вв сс.. ЕрмаЕрма рекарека;;

 ПолаганеПолагане геотермаленгеотермален тръбопроводтръбопровод сс ПолаганеПолагане геотермаленгеотермален тръбопроводтръбопровод сс
дължинадължина 1313,,55кмкм.. отот сс.. ЕрмаЕрма рекарека додо гргр..

ЗлатоградЗлатоград;;

 ИзгражданеИзграждане нана геотермалнагеотермална отоплителнаотоплителна
станциястанция вв гргр.. ЗлатоградЗлатоград;;

 ГрадскаГрадска системасистема заза централноцентрално отоплениеотопление ии
абонатниабонатни станциистанции;;

 Съоръженията,Съоръженията, коитокоито предвиждапредвижда работнияработния
проектпроект саса сс възможноствъзможност заза
оползотворяванетооползотворяването нана термоминералнототермоминералното
находищенаходище додо 3030 лл//сс ..





ОбщественитеОбществените сгради,сгради, чийточийто енергийниенергийни характеристикихарактеристики значителнозначително
щеще бъдатбъдат подобрениподобрени вв резултатрезултат нана реализацияреализация нана дейноститедейностите попо
проектапроекта саса сградитесградите нана ОУОУ „„ВВ..ЛевскиЛевски”” гргр.. Златоград,Златоград, СОУСОУ „Антим„Антим II--ви”,ви”,
ЦелодневнаЦелодневна детскадетска градинаградина “Радост”,“Радост”, ЦелодневнаЦелодневна детскадетска градинаградина

Реализацията на проекта и дългосрочните цели за Реализацията на проекта и дългосрочните цели за 
развитие на региона са в отговор на националната развитие на региона са в отговор на националната 
политика по отношение на опазване на околната политика по отношение на опазване на околната 

среда и подобряване качеството на живот среда и подобряване качеството на живот 

“Снежанка”,“Снежанка”, ДетскаДетска яслаясла “Мир”,“Мир”, МБАЛ,МБАЛ, ОбщинскаОбщинска болница,болница, ОбщинскаОбщинска
администрацияадминистрация ии ЧиталищеЧиталище „Просвета”„Просвета”..

ВследствиеВследствие нана изгражданеизграждане нана геотермалнатагеотермалната отоплителнаотоплителна централа,централа,
вместовместо отоплениеотопление сс локалнилокални котелникотелни централи,централи, изгаряизгарящищи течнитечни илиили
твърдитвърди горива,горива, емисиитеемисиите нана СОСО22 щеще сесе редуциратредуцират сс 11..425425 тонатона
годишно,годишно, аа отот намаленитенамалените разходиразходи нана електроенергияелектроенергия сс 200200 тонатона
годишногодишно.. ЗаЗа периодпериод отот 1515 годинигодини нана експлоатация,експлоатация, намаляванетонамаляването нана
емисиитеемисиите нана СОСО22,, вв резултатрезултат нана проекта,проекта, щеще бъдебъде 2323..063063 тонатона..



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРМОМИНЕРАЛНАТА ВОДА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕРМОМИНЕРАЛНАТА ВОДА –– ИНТЕРЕС ЗА ИНТЕРЕС ЗА 

ИНВЕСТИТОРИТЕИНВЕСТИТОРИТЕ

СъздаванетоСъздаването на подходяна подходяща среда за развитие и ща среда за развитие и 

привличане на инвеститорския интерес е привличане на инвеститорския интерес е еедна дна 

от от възможноститевъзможностите за за превръпревръщанетощането на на обобщинащина

Златоград в поЗлатоград в по--доброто място за живеене и доброто място за живеене и 

рреализацияеализация на на дългосрочнатадългосрочната ѝ ѝ политика.политика.



Община Златоград разработи Концепция за централната градска Община Златоград разработи Концепция за централната градска 
част, по която започва реализация на проект част, по която започва реализация на проект „„РехабилитацияРехабилитация на на 

градскиградски парк”  парк”  

В Концепцията се В Концепцията се предлагат добри възможности за инвестиции.предлагат добри възможности за инвестиции.



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

Отреденият терен за застрояване еОтреденият терен за застрояване е общинска собственост, с обща площ 5 541мобщинска собственост, с обща площ 5 541м22. . 

Районът, в който се намира имота е търговски, административен и обслужващ център, с Районът, в който се намира имота е търговски, административен и обслужващ център, с 

възможности за включване към съществуващата инфраструктура възможности за включване към съществуващата инфраструктура -- ВиК, ел. мрежа, ВиК, ел. мрежа, 

телефонизация и др. Има възможност да бъде включен и към топлопреносната мрежа.телефонизация и др. Има възможност да бъде включен и към топлопреносната мрежа.





ОбектОбект “Комплекс“Комплекс--Пирийца”Пирийца” ее
частначастна общинскаобщинска собственост,собственост, сс
общаобща площплощ 22 629629 квкв..мм.. НамираНамира сесе
нана околооколо 55 кмкм.. отот ЗлатоградЗлатоград вв
местност,местност, коятокоято сесе характеризирахарактеризира сс
изключителноизключително запазенозапазено биологичнобиологично
разнообразиеразнообразие ии красивакрасива природаприрода.. ВВ

АТРАКТИВНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АТРАКТИВНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ИЗПОЛЗВАНЕТО Ѝ ЗА БАЛНЕОТЕРАПИЯИЗПОЛЗВАНЕТО Ѝ ЗА БАЛНЕОТЕРАПИЯ

имотаимота ее изграденаизградена масивнамасивна сградасграда
съссъс застроеназастроена площплощ 698698 квкв..мм..,, коятокоято
можеможе дада бъдебъде реконструиранареконструирана вв
балнеосанаториум,балнеосанаториум, хотелскихотелски
комплекс,комплекс, предлагащпредлагащ spaspa ии другидруги
услугиуслуги.. ОбектътОбектът ее присъединенприсъединен къмкъм
съществсъществ.. инфраструктураинфраструктура -- ВиК,ВиК, елел..
мрежамрежа.. ИмаИма възможноствъзможност дада бъдебъде
включенвключен ии къмкъм топлопреноснататоплопреносната
мрежамрежа..



ОбектОбект “Плувен“Плувен басейнбасейн--Златоград”Златоград” ее
общинскаобщинска собственостсобственост ии ее частчаст отот СпортенСпортен
комплекс,комплекс, състоящсъстоящ сесе отот стадионстадион сс площплощ 1616

663663 квкв..мм ии плувенплувен басейнбасейн сс площплощ 66 337337 квкв..мм..

ВВ негонего имаима построенипостроени::

•• дведве сградисгради –– двуетажнадвуетажна //154154 квкв..мм..ЗП/ЗП/ ии
едноетажнаедноетажна //1515 квкв..мм.. ЗП/ЗП/;;

•• голям басейн /125 кв.м. ЗП, с размери голям басейн /125 кв.м. ЗП, с размери 

50/25м и дълбочина 2.20м;50/25м и дълбочина 2.20м;

АТРАКТИВНА ОБЩИНСКА АТРАКТИВНА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ИЗПОЛЗВАНЕТО Ѝ ЗА СПОРТ И ИЗПОЛЗВАНЕТО Ѝ ЗА СПОРТ И 

ОТДИХОТДИХ

50/25м и дълбочина 2.20м;50/25м и дълбочина 2.20м;

•• детски басейн /160 кв.м. ЗП/ . детски басейн /160 кв.м. ЗП/ . 

Районът,Районът, вв койтокойто сесе намиранамира имотаимота ее жилищенжилищен ии ее
включенвключен къмкъм съществуващатасъществуващата инфраструктураинфраструктура --
ВиК,ВиК, елел.. мрежамрежа ии телефонизациятелефонизация.. ИмаИма възможноствъзможност
дада сесе присъединиприсъедини къмкъм бъдещатабъдещата топлопреноснатоплопреносна
мрежамрежа.. ЮжнатаЮжната муму частчаст ее вв съседствосъседство сс
трансграничнототрансграничното комуникационнокомуникационно трасетрасе “Златоград“Златоград--
ТермесТермес--Ксанти”Ксанти”..
ПрилежащаПрилежаща частчаст къмкъм обектаобекта ее общинскияобщинския стадион,стадион,
чияточиято реконструкцияреконструкция ии благоустрояванеблагоустрояване вв моментамомента
сесе реализирареализира попо договордоговор заза предоставянепредоставяне нана
безвъзмезднабезвъзмездна финансовафинансова помощпомощ отот ПРСРПРСР..



ОБЩИНСКИ СПОРТЕН КОМПЛЕКС ОБЩИНСКИ СПОРТЕН КОМПЛЕКС -- СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ



Община ЗлатоградОбщина Златоград
www.zlatograd.bgwww.zlatograd.bg

““GLOBAL RATINGSGLOBAL RATINGS” ” 

ДългосрочДългосрочеен кредитен рейтинг на община н кредитен рейтинг на община 

Златоград  ВВЗлатоград  ВВ -- /стабилна перспектива/. /стабилна перспектива/. 

Краткосрочен аКраткосрочен а -- 3.3.

Благодаря за вниманието!Благодаря за вниманието!

Краткосрочен аКраткосрочен а 3.3.

Система за  управление на качеството и Система за  управление на качеството и 

информационнатаинформационната сигурностсигурност

ISO 900ISO 9001:2001:20088

ISO 27001ISO 27001:2005:2005


