
Приоритет Мярка Проекти
Проектна 
готовност 

Индикативен срок на 
изпълнение (месеци)

Общ индикативен 
бюджет на проектната 

идея (в хил. лв.)
Допълнителна информация

Мярка 4.1. 
Оползотворяване на 
топлинната енергия 

 на геотермалната вода

4.1.1. Продължаване реализацията 
на проект „Изграждане на 
геотермална отоплителна система 
на гр. Златоград"

Технически 
проект

24 18 000,00    

 Обекти:  •„Външен топлопровод от водовземно съоръжение до геотермалната централа в гр. Златоград”, 
 •„Геотермална централа”, 
 •„Градска топлопреносна мрежа и абонатни станции до 8 обекта с обществено предназначение на 

територията на гр. Златоград”.                                                                                           Балнеологичната оценка 
на сондаж „Ерма река“ доказва нейните лечебно-профилактични свойства, отговарящи на изискванията на 
Наредба 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите. 
Златоград е едно от населените места в страната с най-големи перспективи за използване на геотермалната 
енергия. Минералната вода може да превърне Златоград във водеща СПА дестинация, което означава 
целогодишни възможности за туризъм.  Реализацията на стратегическият за Община Златоград проект може 
да се превърне в катализатор за развитие на частния бизнес, осигурявайки финансов ресурс за изграждане 
на последващата инфраструктура за различните форми на оползотворяване на минералната вода. Това от 
своя страна ще гарантира по-висок жизнен стандарт и осигуряване на нови работни места за местното 
население.

Работен проект за 
Център за 

рекреация и 
балнеолечение в 
село Ерма река

18 580,00    

Развитие на балнеологията и създаване на Център за рекреация и балнеолечение в село Ерма река: Община 
Златоград придоби възмездно правото на собственост върху част от масивна сграда – бивше Кметство, в с. 
Ерма река, Община Златоград, с обща застроена площ от 107,80 кв.м и право на строеж 175,39 кв.м., от 
собственика -  БТК – ЕАД, гр. София. Изготвен е работен  проект за превръщане на  сградата в Център за 
рекреация и балнеолечение. - „Преустройство и реконструкция на съществуваща сграда в Център за 
ефективно управление и оползотворяване на ресурсите на минерален извор за терапевтични и енергийни 
нужди“ в УПИ II-административни услуги, кв.19 по плана на с. Ерма река, община Златоград.                                                                              

не 24

За усвояване на минералните ресурси е предвидено проектиране (към момента се проектира) и 
изграждане на разпределителни станции за минералната вода . 

Приоритет 6: Подобряване 
на инфраструктура, 

свързаността и околната 
среда

Мярка 6.3. 
Подобряване на 

достъпността и 
свързаност на 

населените места

6.3.2.Поетапно доизграждане на 
Комуникационно трасе Златоград-
Термес-Ксанти (2 етап)

Технически 
проект

24 2 000,00    

Новият ГКПП Златоград – Ксанти донесе развитие не само на Златоград, но и на целия регион. Поетапното 
доизграждане на трасето ще осигури  качествен, лесен и безопасен достъп на транспортния поток от 
автомобили до пътната връзка на Република България с Република Гърция

Общ индикативен 
бюджет на всички 

проекти
20 580,00    

Приоритет 4: Развитие на 
местния геотермален 

потенциал

Приложение № 1А

включени в ПИРО на община Златоград за периода 2021-2027 г. 
Индикативен списък на важни за общината проекти,

Мярка 4.2. Усвояване 
на минералните 

ресурси
4.2.1. Развитие на балнеологията


