
Местонахождение: 

Град Стрелча се намира в планински район и лежи в Същинска Средна гора. На север от него се намира връх 

Буная (1572 м надм. вис.). През Стрелча тече река Стрелчанска Луда Яна. Съседни населени места са: Град 

Панагюрище (12 км на запад), град Копривщица (22 км на север), село Кръстевич (11 км на изток) и село 

Дюлево (8 км на юг). В близост се намира и Тракийската гробница в село Старосел. Стрелча се намира на 40 

км от областния център Пазарджик, на 65 км от Пловдив и на 100 км от столицата София. 

 

На територията са изградени 10 язовира. Теренът варира от 500 до 1000м надморска височина. 

Благоприятното съчетание на планински с умерено континентален климат, красивата природа и три топли 

минерални извори с температура от 23 до 45 градуса с доказани балнеоложки качества. Водата е слабо 

минерализирана, хипертермална, сулфитна–хидрокарбонатна — натриева, флуорна и радиоактивна. Без цвят 

и мирис, с приятен вкус, тя е средство за лечение на редица болести. 

 

История 

Сред полегатите хълмове и вековни дървета в подножието на Същинска Средна гора, на територията на 

община Стрелча, са се запазили уникални природни забележителности и археологически паметници. 

Стрелчански скални образувания;Тракийски култов комплекс-Хероон „Жаба Могила“; Средновековна крепост 

„Стрелчанско кале“; Исторически музей-Стрелча. 

 

Допълнителна информация за балнеоложките качества на миниралната вода в гр. Стрелча. 

Водата е слабо минерализирана, хипертермална, сулфитна–хидрокарбонатна-натриева, флуорна и 

радиоактивна. Използва се за лечение на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, 

гинекологични и кожни заболявания. 

 

Град Стрелча е богат на минерални извори. Те са три на брой с температура от 23 до 45 градуса с доказани 

балнеоложки качества. Водата е слабо минерализирана, хипертермална, сулфитна–хидрокарбонатна — 

натриева, флуорна и радиоактивна. Подходяща за пиене и целогодишно лечение на следните заболявания: 

1.Заболявания на опорно-двигателния апарат- Хронични дегенеративно-ставни заболявания; Артрозна болест 

с различна локализация; Хронични възпалителни ставни заболявания; Ревматична болест ставна форма, 

неактивна фаза; ревматоиден полиартрит; Анкилозиращ спондилоартрит; Болест на Бехтерев; 

Инфектартрити, псориатичен артрит, подагрозен артрит; Вродени и придобити заболявания на гръбначния 

стълб; Вродена дисплазия и луксация на тазобедрена става; Пес еквиноварус; Сколиоза; Кифоза; Състояния 

след травматични увреди на стави; Дисторзио, луксации, повреди на лигаментния апарат, повреди на 

менискусите; Състояния след ставни операции и ендопротезиране; 1 месец след операцията; Заболявания на 

кости, мускули, сухожилия; Асептична некроза, миозити, бурсити, тендовагинити; След фрактурни състояния и 

усложненията им-забавено калусообразуване, хиперкалус, контрактури, морбус Зудек; Последици от 

полиомиелит и детска церебрална парализа; Заболявания на междупрешленните дискове -остеохондроза, 

протрузио, дискова херния. 

2.Заболявания на периферната нервна система - Неврити, полиневрити, радикулити, плексити, невралгии, 

пареза и парализи след травматични увреждания на периферните нерви, вегетативни полиневропатии, 

диабетна полиневропатия, токсични полиневропатии, състояние след полиомиелит.  

3.Гиникологични заболявания - Хронични възпалителни заболявания на женските полови органи – аднексити, 

салпингити, оофорити, метрити, параметрити, периметрити; Първичен и вторичен стерилитет. 

4.Бъбречно-урологични заболявания -Бъбречно-каменна болест, цистит, цистопиелит, хроничен пиелонефрит, 

бъбречна недостатъчност І-ви стадии. 

5.Заболявания на дихателната система - Хронични възпалителни заболявания на горните дихателни пътища, 

синуити, ларингити, трахеити; Хронични пневмонии; Хронични бронхити; Бронхиална астма. 

 


