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Програмата за транс-
гранично сътрудничест-
во ИНТЕРРЕГ V-A Гърция 
- България 2014-2020 е 

създадена в рамките на европей-
ската стратегия за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж 
и за постигане на икономическо, 
социално и териториално сближа-
ване. Главната идея на INTERREG 
се базира на факта, че съседните 
държави заедно могат да решават 
по-спешно различните проблеми, 
пред които са изправени, откол-
кото ако се ограничат вътре в гра-
ниците си. По тази причина, чрез 
Програмата се насърчават дейнос-
ти, които сближават  народите  и 
допринасят за по-тясно сътрудни-
чество по четири приоритетни оси: 

- Конкурентен и иновативен 
трансграничен регион; 

- Устойчив и приспособим към 
климата трансграничен регион; 

- Трансграничен регион с подо-
брена взаимосвързаност; 

- Трансграничен регион с висо-
ка степен на социално приобща-
ване. 

Проектът „Минерални пъте-
ки: Ваканция и природа за миг 
/MINERAL PATHS/” е разработен 
и одобрен по приоритетна ос 2, 
Инвестиционен приоритет 6с- Съх-
раняване, опазване, популяризи-
ране и развитие на природното и 
културното наследство. 

Общата цел на проекта 
„MINERAL PATHS” e опазването, за-
щитата, популяризирането и разви-
тието на природното наследство на 
минералните извори, като средство 
за насърчаване развитието на ту-
ризма и повишаване на конкурент-
ността в трансграничния регион. 

Работен пакет 1: Управление и 
координация на проекта. 

Работен пакет 2: Комуникация 
и разпространение на информа-
ция има за цел координиране и 
изпълнение на мерки за разпрос-
транение на постигнатите резулта-
ти по проект. 

Работен пакет 3: Разбиране на 
пазара – Подкрепящи действия 
и анализ на пазара, включител-
но изследване на терапевтичните 
качества на минералните извори, 

идентифициране на добри прак-
тики и разработване на план за 
действие за създаване на нов те-
матичен туристически продукт 
„Минерални пътеки“ и увеличава-
не на капацитета на МСП в региона 
чрез обучение и обмен на ноу-хау.

Работен пакет 4: Дейности по 
развитие на продукта. Включени са 
дейности по изпълнение на мерки 
за рехабилитация и оборудване на 
сградите на обществените мине-
рални бани в Община Минерални 
бани, Община Якоруда и Община 
Мики. Освен това се въвежда сис-
тема за управление на качеството 
на изворите на минералните води 
в региона.

Работен пакет 5: Минерални 
пътеки – ПРОДУКТЪТ. Предприети 
са инициативи за популяризиране 
на туристическите продукти чрез 
участие в изложения и взаимо-
действие с туроператори. Ще бъде 
създадена официална партньор-
ска мрежа, с цел да се осигури 
по-нататъшното развитие на нови 
туристически продукти и подкрепа 
на МСП. 



MINERALNI BANI MUNICIPALITY
Mineralni Bani Municipality is 

located in southern Bulgaria, 18 km 
from the district town Haskovo. Its 
territory of 214,664 decares is lo-
cated in the Eastern Rhodopes and 
is characterized by mostly hilly ter-
rain. Altitudes vary between 50 and 
500 m, with the highest peak “Aida” 
- 859 m.

The Mineralni Bani resort, which 
is also a municipal center, is located 
at 280 m above sea level. The area 
has a mild continental climate - mild 
winter, warm summer and long 
autumn, which favors year-round 
balneotherapy. There are no large 
industrial enterprises polluting the 
environment on the territory of the 
municipality. The resort center is sur-
rounded by wonderful forest vegeta-
tion, providing it with crystal clear air 
and natural beauty.

The village of Mineralni Bani has 
its fame as a spa resort since the 
Roman era. Even then, the thermal 
springs attracted people with their 
healing effect for rheumatic, periph-
eral - vascular, musculoskeletal, gy-

necological and other diseases. Ac-
cording to historians, an ancient city 
with over 12,000 inhabitants (Toplit-
sos) was located around the warm 
mineral springs in the 2nd century. 

The mineral water - the most 
valuable natural resource in the re-
gion is hyper thermal 57C and has 
a unique chemical composition and 
healing properties. It comes out of 
14 springs with 1500 l/min. It is said 
to be sulphate-sodium, calcium and 
fluoric.

The resort is worldwide famous 
fоr the bursitis treatment. Apart 
from Mineralni Bani, this specific dis-
ease is treated with success only in 
three resorts in the world. The min-

eral water with its composition of 32 
radons is ranked on one of the first 
places not only in Bulgaria but also 
all over the world.

Furthermore, the water is suit-
able for healing musculoskeletal 
system - rheumatism, arthritis, 
Sokolski-Buyo disease; Joint diseas-
es – arthrosis, conditions after bone 
fractures, polyarthritis, Bechterew’s 
disease; Peripheral nervous system – 
radiculitis, polyneuritis, sciatica, lum-
bago, plexitis, discopathy and discal 
hernia; Gynecological diseases – in-
flammatory processes of the ovaries, 
infertility; Skin diseases – eczema, 
psoriasis vulgaris, dermatitis, kerato-
derma, urticarial.



ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ
Община Минерални бани се 

намира в Южна България, на 18 
км от областния град Хасково. Те-
риторията и от 214 664 дка. е раз-
положена в Източни Родопи и е 
характерна с предимно хълмистия 
си релеф. Надморските височи-
ни  варират между 50 и 500 м., с 
най-висок връх „Аида“ - 859 м.

Курортът Минерални бани, кой-
то е и общински център е разпо-
ложен на 280 м.н.в. Районът е със 
смекчен континентален климат – 
мека зима, топло лято и продължи-
телна есен, което благоприятства 
целогодишното балнеолечение. 
На територията на общината няма 
големи промишлени предприятия, 
които да замърсяват околната сре-

да. Курортният център е обгърнат 
от прекрасна горска растителност, 
даряваща го с кристално чист въз-
дух и естествена красота.

Славата си на балнеоложки  ку-
рорт, селището Минерални бани 
носи  от  епохата на римляните. 
Още тогава термалните извори 
привличали хората с целебния си 
ефект за ревматични, периферно 
– съдови, опорно – двигателни, ги-
некологични и други заболявания. 
Според историците през ІІ в. около 
топлите минерални извори е бил 
разположен античен град с над 12 
000 жители /Топлицос/.

Минералната вода – най-цен-
ното природно богатство на райо-
на -  е  хипертермална – 54 - 59°С и 
е уникална по своя химичен състав 

и лечебни свойства. Тя блика от 14 
извора с дебит 1500 л/мин и се ха-
рактеризира като сулфатно- натри-
ева, калциева и флуорна. 

Курортът е известен най-вече с 
лечението на болестта на Бюргер. 
Това специфично заболяване се 
лекува успешно само на три мес-
та в света и в с. Минерални бани. 
Минералната вода със своя състав 
от 32 емана радон се нарежда на 
едно от първите места по значи-
мост не само в страната, но в света.

Освен тези, с отличен резул-
тат се повлияват заболявания на 
опорно-двигателен апарат – рев-
матизъм, артрит, болест на Сокол-
ски-Буйо;    Ставни заболявания 
– артрози, състояния след счупва-
не на кости, полиартрити, болест 
на Бехтерев;  Периферна нервна 
система – радикулит, полиневрит, 
ишиас, лумбаго, плексити, диско-
патия и дискова херния; Гинеколо-
гични заболявания – възпалителни 
процеси на яйчниците, стерилитет;    
Кожни заболявания – екземи, псо-
риазис вулгарис,  дерматити, кера-
тодермия, уртикарии.



Within the framework of the 
project, the Municipality of Miner-
alni Bani carried out a complete re-
construction and equipment of the 
public Mineral Bath in the village 
of Mineralni Bani, which is supplied 
with geothermal mineral water, es-
sential for the development of Min-
eralni Bani as a national resort.

A situational analysis of the min-
eral water deposits in the village of 
Mineralni Bani was also carried out, 
as well as a proposed system for 
their successful management and 
development.

Адрес: 
бул. „Васил Левски“ №3,

с. Минерални бани
Държава: България

Уеб сайт: 
www.mineralnibani.bg

ел. поща: 
projects.minbani@gmail.com

В рамките на проекта, Община 
Минерални бани изпълни цялост-
на реконструкция и оборудване на 
обществена минерална баня в с. 
Минерални бани, която е снабде-
на с геотермална минерална вода 
и е от съществено значение за раз-
витието на Минерални бани като 
национален курорт. 

Бе извършен и ситуационен 
анализ на находищата на мине-
рални води в с. Минерални бани, 
както и предложена система за 
тяхното успешно управление и 
развитие.



Адрес: ул. “Македония” № 36,
гр. Сандански

Държава: България
Уеб сайт: www.savremie.org
E-mail: savremie@yahoo.com

SAVREMIE ASSOCIATION

SAVREMIE Association is a non- 
government organization estab-
lished in 2004, with headquarters 
and management address in the 
town of Sandanski.

As a project partner, the organi-
zation is mainly responsible for dis-
seminating information about the 
project activities and achieved re-
sults among the target groups and 
the general public.

Within the framework of the 
project, the association developed 
a high-quality audio-visual prod-
uct “Mineral Paths”, which aims to 
promote the mineral springs and to 
increase the tourist attractiveness 
of the cross- border region. The 
product is widely distributed among 
companies, organizations, NGOs 
and institutions working in the field 
of tourism, state and municipal ad-
ministrations, the general public in 
the country and abroad, as well as 
during a virtual tourist exhibition 
organized by the Savremie Associ-
ation.

СДРУЖЕНИЕ СЪВРЕМИЕ
Сдружение СЪВРЕМИЕ е непра-

вителствена организация, създа-
дена през 2004, със седалище и 
адрес на управление гр. Сандан-
ски. 

Като партньор по проекта,  от-
говаря основно за разпростране-
ние на информация за изпълне-
нието на дейностите по проекта и 
за популяризиране на постигнати-
те резултати сред целевите групи и 
широката общественост.

В рамките на проекта, Сдруже-
нието разработи висококачествен 
аудио- визуален продукт Минерал-
ни пътеки, който има за цел популя-
ризиране на минералните извори 
и повишаване на туристическата 
привлекателност в трансграничния 
регион. Продуктът е широко раз-
пространен сред фирми, организа-
ции, НПО и институции работещи в 
сферата на туризма, държавни и об-
щински администрации, широката 
общественост в страната и в чужби-
на, както и по време на виртуално 
туристическо изложение, организи-
рано от Сдружение „Съвремие“.  



MYKI MUNICIPALITY
The Municipality of Myki is 

located in the center the Rhodope 
Mountains. It is part of the Prefecture 
of Xanthi, where it borders to the 
south with the Municipality of Xanthi 
and to the north with Bulgaria. 
It has an area of 633,3 km2 and a 
population of 15,540 inhabitants, 
based on the latest census of 2011.

The whole area is characterized 
by a strong mountainous relief, with 
altitudes that reach 1827 m in the 
north of the area, rich forest vege-
tation, dense hydrographic network 
for the most part with a pronounced 
arboreal form. River Kosinthos, one 
of the most important rivers of the 
Greek Thrace, goes through the re-
gion.

The region is characterized with 
natural beauty and wild landscape. 
The bridges with the arches, which 
date back from ancient times, the 
settlements with their unique ar-
chitecture and the watermills has 
attacted visitors to area and con-
tributed for the development of the  
walking tourism, together with, al-

ternative and adventure tourism and 
sports tourism. The potential of the 
natural resources, namely thermal 
water, the climate and the landscape 
are a key element of the economy 
and the development of the local 
community.

Hot thermal waters are gushing 
out from everywhere. In the area, a 
total of 41 points with springs were 
recorded and classified as water 
spouts, regardless of their tempera-
ture.

These sources are classified as 
follows:

- 29 hot springs with water tem-
peratures of 21-53°C

- 12 cold springs with water tem-

peratures below 20°C.
The total flow rate of the springs 

is over 100 m3/h.
The thermal water in the region 

is applied for treatment of musculo-
skeletal, nervous and peripheral vas-
cular system, skin diseases, as well 
as for ga-strointestinal diseases and 
urinary system. Beside balneology 
treatment, the water is also suitable 
for drinking. 

In the recent years, the 
Municipality of Myki aims at exploring 
the value and the prospects for the 
development of a neglected thermal 
resource in the region for the benefit 
of the society and the professionals 
of the tourist area.



Адрес: с. Сминти,
Област Ксанти

Държава: Гърция
Уеб сайт: www.dimosmykis.gr

E-mail: info@dimosmykis.gr

ОБЩИНА МИКИ

Община Мики е разположена 
в централната част на Родопите. 
Част е от префектура Ксанти, като 
на юг граничи с община Ксанти, а 
на север с България. Има площ от 
633,3 км2 и население от 15 540 
жители, според последното пре-
брояване от 2011 г.

Цялата област се характеризи-
ра със силно изразен планински 
релеф с надморска височина до 
1827 м. в северната част на облас-
тта, богата горска растителност и 

гъста хидрографска мрежа. През 
района минава река Косинтос, 
една от най-важните реки в Източ-
на Македония и Тракия.

Районът се характеризира с 
природна красота и див пейзаж. 
Мостовете с арки, които датират 
от древни времена, селищата с 
уникалната си архитектура и вод-
ните мелници привличат посети-
телите на района и допринасят 
за развитието на пешеходния ту-
ризъм, заедно с алтернативния и 
приключенски туризъм и спортния 
туризъм. Потенциалът на природ-
ните ресурси, а именно термална-
та вода, климатът и ландшафтът са 
ключови за развитието на местна-
та икономиката и повишаване ка-
чеството на живот на населението.

Отвсякъде бликат горещи тер-
мални води. В района са регис-
трирани общо 41 извори, които са 
класифицирани като водосточни-
ци, независимо от тяхната темпе-
ратура. Тези източници се класи-
фицират, както следва:

- 29 горещи извора с темпера-
тура на водата 21-53°C; 

- 12 студени извора с темпера-
тура на водата под 20°C.

Общият дебит на изворите е 
над 100 м3/час.

Термалната вода в района 
се прилага за лечение на опор-
но-двигателния апарат, нервната 
и периферно-съдовата система, 
кожни заболявания, както и за за-
болявания на стомашно-чревния 
тракт и отделителната система. 
Освен балнеолечение, водата е го-
дна и за пиене.

През последните години общи-
на Мики има за цел да проучи пол-
зите и перспективите за развитие 
на пренебрегван до сега топлинен 
ресурс в региона в полза на насе-
лението и бизнеса от туристиче-
ския район.



The thermal springs in the 
Municipality of Myki are connected 
with history, traditions and are a key 
element of the economy and the 
development of the local community.

Immense progress has been 
achieved within MINERAL PATHS 
project as the local government has 
implemented a series of actions for 
the better utilization of the spa and 
balneology infrastructure in the area.

Within the project, Myki 
municipality was responsible for the 
renovation and equipment of two 
spa areas in the open, a municipal 
guesthouse and medical premise for 
provision for balneological treatment. 
In addition, visitor reception area 
was equipped and opened offering 
not only information for the chosen 
regions of the MINERAL PATHS, but 
also data, networking etc., thus 
fostering the tourist and economic 
development of the area. 

Together with the project 
partners, a common MINERAL PATHS 
product was created and promoted 
among interested parties through 
participation in exhibition, meeting 

with tour operators and other public 
awareness events. 

Минералните извори в общи-
на Мики са свързани с историята 
и традициите в региона и са клю-
чова предпоставка за развитие на 
икономиката и подобряване на 
благосъстоянието на местното на-
селение.

Огромен напредък бе постиг-
нат в рамките на проект МИНЕРАЛ-
НИ ПЪТЕКИ, след като местната 
власт изпълни серия от действия 
за по-добро използване на инфра-
структура в сферата на спа и бал-
нео туризма. 

В рамките на проекта община 
Мики беше отговорна за обновя-
ването и оборудването на две спа 

зони на открито, общинска къща 
за гости и медицинско помещение 
за осигуряване на балнеологично 
лечение. Освен това беше оборуд-
вана и разкрит посетителски цен-
тър, предлагащ не само информа-
ция за региона, но и статистически 
данни, възможности за включване 
в партньорски мрежи и др. като по 
този начин се насърчи туристиче-
ското и икономическо развитие на 
района.

Заедно с партньорите по про-
екта беше създаден общ продукт 
МИНЕРАЛНИ ПЪТЕКИ, широко по-
пуляризиран сред заинтересова-
ните страни чрез участие в изложе-
ние, срещи с туроператори и други 
публични събития. 



FACULTY OF PHILOSOPHY 
OF SOUTH-WEST UNIVERSITY 

“NEOFIT RILSKI”
BLAGOEVGRAD

While the Municipality of Miner-
alni Bani and the Municipality of Ya-
koruda on the Bulgarian side and the 
Municipality of Myki on the Greek 
side are responsible for the develop-
ment and exploitation of the mineral 
springs located on their territory, the 
Faculty of Philosophy of the South-
West University “Neofit Rilski” is 
distinguished by its specific compe-
tences.

As a project partner, the main 
activities are aimed at scientific re-
search, developing models for practi-
cal actions and trainings of employed 
in the mineral springs tourism. 

The South-West University 
“Neofit Rilski” was founded in 1976 
in Blagoevgrad. It is among the lead-
ing classical universities in the coun-
try.

With its 45-year history, SWU has 
won its place in the scientific and 
educational space of Bulgaria and 

South-Eastern Europe. More than 
800 highly qualified teachers and em-
ployees work at the university. More 
than 10,000 students and more than 
400 PhD students are trained.

Адрес: ул. “Иван Михайлов”,
гр. Благоевград

Държава: България
Уеб сайт: www.swu.bg

E-mail: info@swu.bg

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ НА 
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 

„НЕОФИТ РИЛСКИ“ - 
БЛАГОЕВГРАД

Докато Община Минерални 
бани и Община Якоруда от бъл-
гарска страна и Община Мики 

от гръцка страна, са отговорни 
за разработването и експлоати-
рането на находящите на тери-
торията им минерални извори, 
Философският факултет на Юго-
западният университет „Неофит 
Рилски“ се отличава със своите 
специфични компетентности. 

Като партньор по проекта, ос-
новните дейности са насочени 
към провеждането на изследва-
ния, изработването на модели 
за практическо действие в пре-
дметната дейност на проекта.

Югозападният университет 
„Неофит Рилски“ е основан през 
1976 г. в Благоевград. Той е сред 
водещите класически универси-
тети в страната.

Със своята 45-годишна исто-
рия ЮЗУ „Неофит Рилски“ заво-
юва своето място в научното и 
образователно пространство на 
България и Югоизточна Европа.

В университета работят над 
800 висококвалифицирани пре-
подаватели и служители. Обуча-
ват се над 10 000 студенти и по-
вече от 400 докторанти.



YAKORUDA MUNICIPALITY

Yakoruda Municipality has a fa-
vorable touristic and geographical 
position. The amazing nature, its 
location and the sights make it pos-
sible to develop almost all types of 
tourism in the Municipality - eco-
tourism, rural, mountain, cultural, 
alternative and historical tourism, 
hobby tourism.

The climate is continental with 
a poorly expressed Mediterranean 
influence, penetrating the valley of 
the River Mesta places, the average 
annual temperature is 8 °C. Winters 
are cold, with the average January 
temperature of -2 °C. Snow cover 
lingers about 150 days a year. Sum-
mers are short and cool with an av-
erage temperature in July 18 °C.

Part of the municipality forms 
a park section “Yakoruda” from the 
“Rila” National Park. Yakoruda is an 
important starting point for excur-
sions throughout the Rila mountain 
and the Rhodopes, as well as an 
intermediate point for transitions 
between Pirin and Rila. The resort 

area “Treshtenik”, 14 km. north of 
the town of Yakoruda and Nation-
al Sports Base “Belmeken”, located 
46 km. from the city of Yakoruda, 
are convenient starting points for 
numerous tourist routes. The main 
ones are up to “Potter” hut and “Za-
vracitsa” hut. The accommodation 
base consists of hotels, chalets, villas 
and guest houses, which have poten-
tial for the development of balneol-
ogy given the presence of mineral 
springs - municipal property.

 In the area of Treshtenik, there 
are tourist complex “Treshtenik”, 
tourist hut “Treshtenik”, small de-

partmental rest centers and private 
villas.

The mineral water on the territo-
ry of Yakuruda is hyperthermal (42 
degrees), weakly mineralized, sul-
fate-hydrocarbonate sodium with 
a high concentration of fluoride 
(14-15 mg/l). It is clear, odorless, 
pleasant to drink. It treats gastro-
intestinal, kidney and skin diseases, 
diseases of the musculoskeletal sys-
tem and the nervous system. There 
are two mineral springs and one 
borehole on the land of Yakoruda. 
There is a pool and a beach with 
mineral water.



ОБЩИНА ЯКОРУДА

Община Якоруда има благо-
приятно туристико-географско 
положение. Местоположението, 
удивителната природа и забеле-
жителностите дават възможност 
в Общината да развиват почти 
всички видове туризъм - екотури-
зъм, селски, планински, културен, 
алтернативен и исторически тури-
зъм, хобитуризъм.

Климатът е континентален със 
слабо изразено средиземномор-
ско влияние, проникващ в долина-
та на река Места, средната годиш-
на температура е 8°C. Зимите са 

студени, със средна температура 
през януари -2°C. Снежната по-
кривка се задържа около 150 дни в 
годината. Лятото е кратко и хладно 
със средна температура през юли 
18°C.

Част от общината формира пар-
ков участък „Якоруда“ от Национа-
лен парк „Рила“. Якоруда е важен 
изходен пункт за излети из цяла 
Рила планина и Родопите, както 
и междинен пункт при преходи 
между Пирин и Рила. Курортната 
местност „Трещеник“, 14 км. север-
но  от град Якоруда и Национална 
спортна база „Белмекен“, нами-
ращ се на 46 км.  от град Якоруда, 

са удобни изходни бази за мно-
жество  туристичеси маршрути. 
Основните са до х. „Грънчар“ и х. 
„Заврачица“. Настанителната база 
се състои от хотели, хижи, вили и 
къщи за гости, които са с потен-
циал за развитие на балнеология 
предвид наличието  на минерални 
извори – общинска собственост. В 
местността Трещеник  се намират 
туристически комплекс „Треще-
ник“, туристическа хижа „Треще-
ник“, малки ведомствени почивни 
бази и частни вили.

Минералната вода на терито-
рията на Якоруда е хипертермална 
(42 градуса), слабоминерализира-
на, сулфатно-хидрокарбонатна на-
триева с висока концентрация на 
флуорид (14-15 мг/л). Тя е бистра, 
без мирис, приятна за пиене. Леку-
ва стомашно-чревни, бъбречни и 
кожни заболявания, заболявания 
на опорно-двигателния апарат и 
нервната система. В землището на 
гр. Якоруда има два минерални из-
вора и един сондажен кладенец. 
Има басейн и плаж с минерална 
вода.



Тhe Municipality of Yakoruda suc-
cessfully implemented rehabilitation 
works and equipment of the public 
mineral bath in the region. 

The public bath with an area of 
1680 square meters was built during 
the years of socialism. It is construct-
ed up to three catchments, one of 
which supplies it with mineral water 
at 42 degrees. 

The reconstruction works includ-
ed painting of the walls and ceilings, 
faience and glass-ceramic tiles on 
the walls of the rooms with the pools 
and baths, and granite tiles on the 
floors of the wet rooms. The internal 
doors and windows, all electrical and 
plumbing was also replaced. A new 
heating installation was installed 
with a pellet boiler and the construc-
tion of a filter system and a heating 
system for the needs of the pool.

The new train stop there is a 
prerequisite for including the public 
bath in the list of tourist routes in Ra-
zlog hollow.  

Furthermore, a situational anal-
ysis of the mineral water deposits 
in Yakoruda municipality was also 

carried out, as well a management 
system including quality assurance 
for each of the Springs to be part of 
MINERAL PATHS was developed.  

Адрес: 
ул. “Васил Левски” № 1,

гр. Якоруда, Държава: България
Уеб сайт: 

www.yakoruda-municipality.bg
E-mail: oba_yda@abv.bg

Община Якоруда успешно из-
пълни рехабилитация и оборуд-
ване на обществената минерална 
баня в района.

Къпалнята с площ 1680 ква-
дратни метра е строена през годи-
ните на социализма. Хигиенната 
баня е с минерална вода, изгра-

дена до три каптажа, като единият 
се захранва с минерална вода от 
42 градуса.Изпълнените ремонт-
ни работи включват боядисване 
на стени и таваните, полагане на 
фаянс и стъклокерамични плоч-
ки по стените на помещенията с 
басейните и ваните, полагане на 
гранитогрес по подовете на мо-
крите помещения. Подменени са 
вътрешните врати и витрините, 
цялата електрическа и ВиК инста-
лация, както и е инсталирана нова 
отоплителна инсталация с котел на 
пелети и филтърна система и сис-
тема за подгряване за нуждите на 
басейна.

Създадена е спиpĸa нa влaĸa до 
обекта, което е предпоставка об-
ществената баня дa бъдe дoбaвeнa 
в cпиcъĸa нa тypиcтичecĸитe 
мapшpyти в Paзлoжĸaтa ĸoтлoвинa.

В допълнение е извършен си-
туационен анализ на находищата 
на минерална вода в община Яко-
руда, както и е разработена систе-
ма за управление на качеството на 
всеки от изворите, част от МИНЕ-
РАЛНИ ПЪТЕКИ.



  WWW.MINERALPATHS.EU

  @MINERALPATHS

  MINERAL PATHS PROJECT

  PROJECTS.MINBANI@GMAIL.COM

FOR FURTHER INFORMATION:



Настоящата брошура е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на уеб страницата 
е отговорност на Община Минерални бани и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на 

Европейския съюз, участващите държави и Управляващия орган. 

This booklet has been produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed in this 
publication are sole responsibility of Mineralni Bani Municipality and do not necessarily reflect the views of the 

European Union, the participating countries and the Managing Authority.
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