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I. ВЪВЕДЕНИЕ ОУПО
Настоящият Общ устройствен план на община Девин е разработен на основа
изпълнение на Договор № 186 /05.03.15г. с предмет: Изработване на проект за общ
устройствен план на Община Девин“, сключен между обединение „План консулт
Девин“ ДЗЗД и община Девин.
Към момента на изготвяне на ОУПОД, в община са влезли в сила редица
стратегически документи, свързани с планирането и програмирането на регионалното
развитие. Реализирането на заложените в тези стратегически документи проекти,
включително и тяхното финансово обезпечаване с инструменти за финансиране от ЕС,
се нуждае от актуална и адекватна устройствена планова основа. Такава основа е
възможността за изработване на общ устройствен план на община /ОУПО/, който
обхваща населените места в общината и техните землища, регламентиран в Закона за
устройство на територията (ЗУТ).
Той е в съответствие със законодателството в Република България, отнасящо се
до общите устройствени планове, както и с изискванията в европейското
законодателство, свързани с регионалното развитие и планиране.
Информационно-техническа основа за изработване на ОУПО
Разработването на ОПУО е свързано с осигуряването на максимално актуална
информационна основа. Дейността по информационното осигуряване има няколко
основни аспекта:


Проверка за наличието на необходимите изходни данни за анализа с цел
създаване на система от необходими териториални социално-икономически
индикатори. Тъй като информационната обезпеченост на анализа е от критично
значение за успешното изпълнение на договора, е необходимо да бъдат
внимателно проучени и оценени изходните данни и да бъдат идентифицирани
информационните дефицити и недостатъците в качеството на данните. За целта
е създаден работен механизъм за анализ на информационната обезпеченост. С
помощта на този инструмент се създаде основата за събиране, оценка и
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обработка на източници на данни и информация и индикатори при
осъществяването на дейностите по проекта;


Фактическото събиране, обработка и интеграция на необходимите данни в
централизираната географска база, част от специално разработеното за целите на
проекта специализирано ГИС приложение. Същото служи както като платформа
за събиране и анализ на данни и генериране на информация, така и за
осигуряване на широк достъп до информационните ресурси, разработения ОУП
на община Девин и неговото управление.

 Извършване на адекватна оценка на нуждите и очакванията от страна на
различните заинтересовани страни относно ОУП на община Девин;
Създаването на адекватна информационна платформа за събиране, интегриране,
обработка и анализ на информацията е с основно значение за ефективното планиране и
управление на територията. Информационната основа е елементът, който осигурява
задълбочен и реалистичен поглед върху територията и пространственото поведение на
свързаните с нея природни и социални системи.
В тази връзка е разработено специализирано ГИС приложение, насочено към
събиране, обработка, интеграция, анализ и визуализация на данни и информация,
свързани с територията на община Девин. Географските Информационни Системи
/ГИС/ отдавна са се наложили като основен инструмент за подпомагане вземането на
решения при планирането и управлението на териториалните системи. ГИС
технологията подпомага организирането на данните, свързани с територията и улеснява
разбирането и пространственото асоцииране на съществуващите проблеми, като
същевременно осигурява мощни инструменти за анализ и синтез на необходимата
информация за тяхното разрешаване. Тази пространствено-реферирана информация е
ресурс от критично значение в процеса на вземане на решения при управлението на
регионалното развитие и устройство на територията.
В този смисъл ГИС и другите, свързани с тях геоинформационни технологии
позволяват постигането на по-голяма обективност на информацията за реалния свят и
значително подобряват информационното осигуряване на вземаните решения, засягащи
управлението на територията като интегриран комплекс от отделни разнородни
аспекти. ГИС технологията осигурява единна интеграционна среда за различните по
характер и генезис данни и информация за територията, като по този начин позволява
системно разглеждане, анализиране и решаване на проблемите, в това число
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интегриране на проблемите на околната среда в регионалното развитие и устройството
на територията.
Концепцията, върху която се основава ГИС приложението за нуждите на
настоящата поръчка, се базира върху следните основни моменти:
 Целева ГИС за територията на община Девин, която да съдържа необходимите
пространствени и атрибутивни данни за анализа на територията;
 Специализирани аналитични протоколи, генериращи цифрови информационни
слоеве, представящи определени фактори и условия, оказващи влияние върху
развитието и потенциала на територията;
 Специализирано ГИС приложение, осигуряващо възможност за генериране на
графичните материали към ОУП, съгласно нормативната уредба.
Така разработеното ГИС – приложение дообогати и разшири информационната
основа на проекта, улесни разработването на аналитичните и диагностични материали
и осигури възможност за генериране на графичните материали към ОУП, съгласно
нормативната уредба.
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II. ОСНОВНА ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ОУПО
II. 1. ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОУП
Подходът и методологията за изпълнение на настоящата обществена поръчка,
която е предложена се основава от една страна на залегналите в Техническото задание
изисквания на Възложителя, а от друга - на нормативните изисквания, които определят
императивните атрибути на ОУП като устройствен планов документ, неговата
структура, обхват, цели и съдържание.
За общ подход екипът счита холистичния, при който основни негови
характеристики са целостта и интегрираността. Екипът разглежда този подход като
инструмент за решаване на отделните дейности/задачи в тяхната цялост и взаимна
обвързаност – времева, пространствено-функционална, системна и методична. Този
подход позволява на всички звена, които участват в изпълнението на поръчката и
различните аспекти на процеса, да функционират балансирано за постигане на
оптимален ефект.
Методи, които ще бъдат използвани при проучванията и разработването на
ОУПО в обобщен вид са предимно аналитично-синтезни /анализ и синтез/, различни
статистически методи, системен, теренни, графични и описателни методи и др.
Особено актуален на фона на протичащите в региона процеси и използваният
процесуално-адаптивен подход.
Екипът на обединение „План консулт Девин“ ДЗЗД предвижда настоящата
обществена поръчка да се изпълнява като интегриран проект, обединяващ всички
дейности, необходими за постигането на очакваните от Възложителя резултати.
Проектът ще се управлява в строго съответствие със съвременната теория и добра
практика за управление на проекти с адаптирано обхващане на всички проектни
процеси. В съответствие с характера на работа по изпълнение на поръчката, Проектът
се разделя на логически и хронологично свързани етапи, които се изпълняват
последователно, като където е допустимо и необходимо, се прилага припокриване на
етапи с цел постигане на целите, свързани с времето като ресурс и изискванията
/количествени и качествени/ към резултатите на всяка фаза /етап/.
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Предлаганият изследователски подход и свързаната с него методология са
разработени съгласно заложените в Техническото задание параметри относно обхвата
на задачата за разработване на ОУП на община Девин, спецификата на целите на
обществената поръчка и очакваните резултати и продукти от нейната успешна
реализация. В тази връзка, методологията за разработване на ОУП на община Девин е
разработена в съответствие с принципите и методите както на интегрираното
устройствено планиране, така и на индикативното стратегическо планиране на
териториалното развитие.
Най-общо, предлаганата от нас методологическа концепция за изработване
на ОУП на община Девин е свързана с разработването на ефективен инструмент за
интегрирано устройствено планиране, чрез който да се създадат необходимите
предпоставки и условия за:


Динамично и комплексно развитие на общинската територия;



Повишаване качеството на живот на местната общност;



Подобряване условията за бизнес;



Повишаване на инвестиционната атрактивност общината;



Устойчиво ползване на поземлените ресурси;



Опазване на биологичното разнообразие.
Методологичната концепция за изработването на ОУП на община Девин има

сложен композитен характер и включва в себе си елементи на интегрираното
териториално планиране, на традиционното устройствено планиране и на
класическата концепция на стратегическото планиране и управление на
територията.
Съгласно нормативните изисквания, „технологията“ за разработване на ОУП е
ясно описана в ЗУТ. Съгласно нормативната уредба Общият устройствен план на
общината се изработва въз основа на техническо задание по чл. 125 и 126 от ЗУТ и
допълнителна информация от централните и териториални администрации и
експлоатационни дружества. След изработването и съгласуването на Устройствената
концепция се преминава към изработване на предварителен проект за ОУП на
общината. Следва провеждане на обществено обсъждане преди внасяне на проекта за
разглеждане на ОЕСУТ съгласно чл.127 ал. 1 от ЗУТ. Така изработеният предварителен
проект придружен от протокола воден на общественото обсъждане се разглежда на
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сесия на Общински експертен съвет по устройство на територията, на който следва да
вземат участие представители на централните и териториални администрации,
експлоатационните дружества представители на обществеността и браншовите
организации.

След

разглеждането

на

проекта

на

ОЕСУТ,

коригирането

и

отстраняването на евентуалните забележки след съгласуването с администрациите и
експлоатационните дружества, проектът на предварителен ОУПО се внася за
разглеждане и приемане на сесия на Общински съвет. Следва изработване на
окончателен вариант на ОУП на общината, който след съгласуване с териториалните и
централни администрации, провеждане на обществено обсъждане и разглеждане на
Общински експертен съвет по устройство на територията се внася с докладна от кмета
за окончателно приемане на проекта от Общински съвет. Следва обнародване на
решението в държавен вестник и приключване на процедурата.
По отношение на ключовите фактори за успешно изпълнение на задачата
по изготвяне на ОУП на Община Девин: На база залегналите изисквания в
техническата спецификация, екипът на обединение „План консулт Девин” ДЗЗД
определя следните групи фактори за успешна реализация на настоящата обществена
поръчка:
 Спецификата на настоящата обществена поръчка изисква не само необходимия
експертен капацитет за изпълнението й, но и висока организационна култура от страна
на Изпълнителя. От ключово значение за успешното изпълнение на задачата са
ефективното

управление

на

всички

дейности,

правилното

разпределение

и

структуриране на работата по етапи, оптималното разпределение на наличните ресурси
(експертна, административна и техническа логистика), споделената отговорност между
всички членове на екипа, осъществяването на ефективен контрол върху изпълнението
на всички поставени задачи (вкл. за стриктно спазване за сроковете), управлението на
рисковете и качеството на създаваните продукти, вътрешната (в екипа) и външната
комуникация (с Възложителя, целевите групи и заинтересованите страни) и пр. Тези
особености на мениджмънта на проекта са изключително важни и изискват пълна
мобилизация на екипа по изпълнението на поръчката през цялото времетраене на
договора.
 Друг ключов момент, свързан със спецификата на задачата е, че главният акцент
при прогнозните анализи трябва да падне върху пространствените (териториалните)
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измерения на развитието, с всички произтичащи от това последици при избора на
изходна информация (която впоследствие да бъде анализирана), изследователски
подходи и методи на изследване). Задачата не се свежда просто до констатиране на
проблеми и териториални различия (диспаритети), а до обяснението на причините и
процесите, пораждащи тези различия. Само при такъв подход могат да се предложат
подходящи мерки и действия за постигане на очакваните резултати.
 Може да се очаква, че процесът на постигане на поставените цели и очакваните
резултати ще се осъществява в динамична среда с изключително висока натовареност
на екипа. Това налага оптимално планиране и ефективно използване на ресурсите в
процеса на изготвяне на стратегическия документ.
 От техническата спецификация, става ясно че Възложителя държи изключително
много

на

използването

на

възможностите

на

съвременните

Географски

Информационни Системи. Подобно разбиране изповядва и екипът на обединение
„План консулт Девин” ДЗЗД.
 Много важен момент е свързан с публичния характер на разработката и
прилагането на принципа на партньорство. Изпълнението на договора по обществената
поръчка не би могло да е успешно, ако не се постигне ефективен диалог,
сътрудничество и взаимодействие със заинтересованата местна общност на община
Девин – неправителствен сектор, гражданско общество, индустрия, обществени
организации и др. Осигуряването на широка обществена информираност и
ангажираност в процеса на изработването на Общия устройствен план на общината е
задължително и от ключово значение за изпълнението на договора.
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II. 2. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Основната стратегическа цел на Общия устройствен план на община Девин
/ОУПОД/ е да създаде пространствена планова основа за нейното дългосрочно
устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи
за регионално развитие и със специфичните за община Девин природни, културноисторически, туристически и други ресурси.
Също така с ОУП се цели подобряване на условията за развитие на
туристическата функция на община Девин, в съответствие с богатите природни и
антропогенни, рекреационни условия и ресурси.
Задълбоченият анализ на текущото състояние на територията и изградената
инфраструктура се очаква да създаде добра основа за устойчиво и балансирано
планиране и развитие на територията на общината в дългосрочна перспектива. При
изготвянето на ОПУ се разглеждат и вземат предвид съответните програмни документи
общинско, областно и национално ниво, съобразени със специфичния ресурсен
потенциал на общината.
За постигането целта на разработката се решават следните важни задачи:
 Определяне на общата структура на територията;
 Регламентиране на общия режим на устройство на всяка от териториите по
предходната точка, при съблюдаване на режимите, установени със специални
закони;
 Усъвършенстване на мрежата на социалната инфраструктура;
 Обосноваване развитието на техническата инфраструктура и определяне
разположението на мрежите и съоръженията им на територията на общината,
както и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни
мрежи, съоръжения и обекти от регионално и национално значение;
 Идентифициране на териториите с вероятно разпространение на предвидими
природни бедствия и регламентиране на необходимите превантивни мерки и
начини на устройство и защита;
 Регулиране на взаимодействието между устройството на територията на
общината и природната й среда, с оглед нейното опазване. Регламентиране на
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допустимото натоварване на естествените рекреационни и други ресурси, с
оглед опазването им.
 Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културноисторическото наследство и природните забележителности;
 Извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и определяне на
последователност на реализирането им във времето.
В контекста на описаните по-горе цели и задачи, на които Общият устройствен
план трябва да даде отговор, очакваните резултати от прилагането му са свързани
с осигуряването на добра териториално-устройствена основа за балансирано
управление на територията на база териториалните особености на района,
социалните и демографските прогнози за развитие на общината, екологичните
дадености и природните ресурси и др. В този смисъл ОУП на община Девин трябва
да съдържа решения за:


Структура на територията за живеене, за производство, за рекреация, за
комуникация и инфраструктура;



Строителните граници, в това число и терените за ново развитие при
отчитане собствеността на гражданите, ограничителите и стимулаторите за
териториално развитие;



Устройствени зони и границите им, имоти с конкретно предназначение;



Трасетата и съоръженията на техническата инфраструктура;



Защитените архитектурни, културни и други зони и обекти – недвижими
културни ценности по отношение на:
- Включването на обектите на културно-историческото наследство в
една обща политика за урбанистично развитие и благоустройство на
териториите;
- Осигуряване

на

финансови

ресурси

за

консервационни

и

реставрационни работи;
- ОУПО трябва да постави изисквания към следващите фази на
планиране за гарантиране опазването и съхранението на НКЦ;


Обектите за обществено обслужване от система Образование, Култура,
Здравеопазване, Спорт и др., които се изграждат със средствата на
общината и държавата и са от особена важност за социалния статус на
населеното място;
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Екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване
стандарта и качествата на околната среда;



Да набележи мероприятия за ландшафтно и композиционно естетическо
оформяне на крайселищната територия;



Да се изследват и набележат мероприятия за устойчивост на социалноикономическото развитие и съпътстващите ги устройствени условия;



Да се разработят разчети за баланса на територията и други важни
териториални показатели;



Да отчита предвижданията на Общинския план за развитие на Община
Девин за периода 2014-2020 г.

II. 3. ОБХВАТ И ВРЕМЕВИ ХОРИЗОНТ НА ОУПО ДЕВИН
Съгласно изискванията на Възложителя, с Общият устройствен план следва да
бъде разработен за територията на цялата община и с него да се определят:
 общата структура на територията – предмет на плана;
 общият режим на устройство на териториите;
 извънурбанизираните територии;
 разположението

на

мрежите

и

съоръженията

на

техническата

инфраструктура на територията на общината;
 територии с вероятно разпространение на предвидими природни
бедствия;
 територии

за

активно

прилагане

на

ландшафтноустройствени

мероприятия.
Съгласно нормативните документи в Република България, отнасящи се до
разработването на общи устройствени планове, те са планови документи с дългосрочно
действие. Дългосрочният времеви хоризонт на прогнозите за перспективата в
демографското, социално-икономическото и инфраструктурно развитие на общината,
както и вероятностния характер на самите прогнози изискват срокът на действие на
изготвяния ОУП на общината да бъде във формат от-до, а не фиксиран като период. В
нормативните изисквания съгласно чл. 17 ал. 3 от Наредба № 8 за обема и
съдържанието на устройствени схеми и планове, е регламентиран срокът на действие
на ОУПО - 15-20 години. Посочените срокове на действие не са самоцелни. Те са
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резултат от спецификата на предвидените процеси протичащи на територията на
общината, както и факта, че последствията от тях, оставящи трайни резултати върху
териториалните среди, демографските и икономически показатели на общината
понякога надхвърлят предварително прогнозираните времеви хоризонти.
Съгласно техническото задание, прогнозният период на действие на ОУП следва
да бъде 20 години.
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III. ДИАГНОЗА / СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ
III. 1. НОРМАТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Чрез измененията в Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обнародвани в
ДВ, бр.82 от 26 Октомври 2012 г., бяха осъществени сериозни промени в системата на
стратегическото

планиране

на

територията.

Въведена

беше

категорията

„пространствено развитие”, която обхваща изготвянето и актуализацията на система от
документи за пространствено развитие на национално, регионално и общинско ниво.
Същите документи са пряко свързани със системата за регионално планиране и се
разработват като отчитат обективните дадености и предимства на територията и
съобразно принципите за балансирано устойчиво развитие, определят стратегическите
цели, приоритети и мерки на политиката за интегрирано пространствено развитие.
Необходимостта от изготвяне на актуален Общ устройствен план на община
Девин е продиктувана от няколко обстоятелства:
 С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията – ЗИДЗУТ /обн. ДВ, бр.82, 26.10.2012г/ се поставят нови
съществени изисквания към устройството на отделните видове територии и значително
се ограничават инвестиционните намерения на физически и юридически лица при
липса на действащ Общ устройствен план на общината;
 Наличието на актуален Общ устройствен план на община Девин е условие и
предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по линия на
оперативните програми на европейските структурни фондове;
 Общият устройствен план на общината ще създаде благоприятни условия за
инвестиционно проектиране и строителство в община Девин;
 Общият устройствен план на общината ще допринесе за по-ефективното
планиране на общинската територия, при прилагането на интегриран подход за
постигане на устойчиво развитие в перспектива.
 Правилата и нормативите за прилагане на ОУПО ще допринесат за неговото и на
общината по-добро управление.
Съгласно нормативните изисквания, „технологията“ за разработване на ОУП е
ясно описана в ЗУТ. Съгласно нормативната уредба Общият устройствен план на
общината се изработва въз основа на техническо задание по чл. 125 и 126 от ЗУТ и
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допълнителна информация от централните и териториални администрации и
експлоатационни дружества. След изработването и съгласуването на Устройствената
концепция се преминава към изработване на предварителен проект за ОУП на
общината. Следва провеждане на обществено обсъждане преди внасяне на проекта за
разглеждане на ОЕСУТ съгласно чл.127 ал. 1 от ЗУТ. Така изработеният предварителен
проект придружен от протокола воден на общественото обсъждане се разглежда на
сесия на Общински експертен съвет по устройство на територията, на който следва да
вземат участие представители на централните и териториални администрации,
експлоатационните дружества представители на обществеността и браншовите
организации.

След

разглеждането

на

проекта

на

ОЕСУТ,

коригирането

и

отстраняването на евентуалните забележки след съгласуването с администрациите и
експлоатационните дружества, проектът на предварителен ОУПО се внася за
разглеждане и приемане на сесия на Общински съвет. Следва изработване на
окончателен вариант на ОУП на общината и съпътстващите правила и нормативи за
прилагане на ОУПО, който след съгласуване с териториалните и централни
администрации, провеждане на обществено обсъждане и разглеждане на Общински
експертен съвет по устройство на територията се внася с докладна от кмета за
окончателно приемане на проекта от Общински съвет. Следва обнародване на
решението в държавен вестник и приключване на процедурата.

III.2. РЕГИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА
III.2.1. Обвързаност на ОУПО с общоевропейски и национални стратегически и
програмни документи, с планове и програми на регионално, областно и общинско
равнище
Планирането и управлението на територията е сложен процес, при реализацията
на който следва да се вземат под внимание както наличните ресурси и потенциали за
развитие, така и нуждите и желанията на местните общности. Дейностите по планиране
и управление следва да се структурират в политики и стратегии за развитие и да се
прилагат чрез конкретни модели за устройство на територията.
ОУП на община Девин ще изпълнява роля на междинно планово звено,
свързващо заложените в стратегическите документи на национално, регионално и
местно ниво приоритети и цели и реалното им прилагане на територията на общината.
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Общият устройствен план съдържа в себе си ясно дефинирани устройствени зони в
рамките на територията с конкретни граници, предназначение и устройствени режими,
изпълняващи залегналото в плановите документи от по-високо ниво.

Фигура 1. Място на ОУП в системата от документи за стратегическото планиране на
пространственото развитие.

III.2.2. Регионален контекст - пространствени, икономически,
културни, екологични, комуникационни и др. проблеми

социални,

На база своето географско положение и отношението на общинската територия
спрямо формираната през годините пространствена структура на националното
стопанство, община Девин може да се характеризира до голяма степен като
териториална единица с изявени периферни особености, които бележат нейното
развитие през последните години.
От друга страна съвременното социално-икономическо състояние на община
Девин се намира в пряка зависимост от наличните локални ресурси, историческо
развитие,

местоположение,

транспортни

връзки,

макроикономически

условия,

активност на местното население и администрация и други.
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В регионално отношение, община Девин заема приграничните части на Южния
централен район от ниво 2 и Гръцката република. Поради особеностите на релефа,
транспортната достъпност е затруднила развитието на общината в посока някои
основни центрове и се наблюдава „обвързаност“ в социално-икономическо отношение
основно с областния център – град Смолян.
Община Девин има своя потенциал за развитие, благодарение на природните и
културно-исторически дадености. Друга особеност на регионалния контекст, в който се
развива общината е, че тя попада в територия, обградена от идентични като профил,
потенциал и облик общини. Това предполага търсенето на общ модел за териториално
развитие за цялата група, който би позволил постигането на синергичен ефект при
ефективното ползване на ресурсите, потенциалите и сравнителните предимства на
всички общини.
III.2.3. Местоположение на община Девин и връзки със съседни територии
Община Девин е включена в административно-териториалните граници на
област Смолян и Южния централен район на планиране. Териториалната структура на
община Девин, граничи с тези на общините Смолян, Борино, Батак, Кричим, Перущица
и Чепеларе, като на юг достига до държавната граница с Гръцката република.
Според закона за административно-териториално устройство на Република
България община Девин /площ – 575 км²/ е „четвърта“ категория община и в
териториалната ѝ структура влизат 15 селищни образувания, от които един град –

Девин и селата Беден, Брезе, Водни пад, Грохотно, Гьоврен, Жребово, Кестен, Лясково,

Михалково, Осиково, Селча, Стоманово, Тешел, Триград, Чуреково.. Като площ заема
18% от територията на област Смолян и 0.5 % от територията на Република България.
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III.3.ИСТОРИКО-ГЕОГРАФСКО
РАЗВИТИЕ
ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ

–

ОСОБЕНОСТИ

В

III.3.1. Историческо развитие

Историко-географските характеристики

и пространственото

развитие на

селищната структура в община Девин, разположена в югозападната част на планина
Родопи и по поречието на река Въча са предпоставката за заселване на различни
цивилизации по територията ѝ още от Древността. В тази връзка, културното
наследство в общината е резултат от дългогодишното напластяване на отминали
цивилизации и епохи, които носят специфична памет и идентичност на мястото.
Националната концепция за пространствено развитие на Република България
представя културните коридори и прави оценка за степента на значимост на културното
напластяване, като община Девин е представена със средна степен – наличие на два
културни пласта или един силно изразен.

Фигура 2.Национални културни коридори /Източник: Национална концепция за пространствено
развитие/.
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В пространствената структура на общината е проследено южното културно
пространство /Via Diagonalis/ + „Родопи“ представено от културни ценности от един
или два исторически периода с идентични стилови и смислови белези съчетани с
природни и етнографски дадености.
Южното културно направление включва обобщени темите: „Античност“,
„Корени на европейската идентичност – Траки“, „Българско Средновековие 9-14 в.“,
„Късно Българско Средновековие 17-19 в.“, „Византия“, „Европа и Османската
империя 14 -19в.“, „Традиционна архитектура, традиции и обичаи“, „ХХ в.
Интернационализъм и модернизъм“, „ХХ в. Тоталитарна архитектура, изкуство,
символи“, „Християнско изкуство“, „Природни и култови феномени“.
Културните направления и идентичността на общината изразяват устойчивостта
във времето на селищните взаимовръзки и трайно обособените урбанистични оси.
Културните направления свързват важни елементи на културното наследството и
традициите, които отразяват събития или периоди от българската и европейската
история. Те показват процесите на динамиката в пространственото развитие на
селищната мрежа.

III. 3.2. Природо-географка характеристика
III.3.2.1. Релеф
Община Девин попада в югозападната част на планината Родопи, основната
морфоструктура на Рило-Родопския масив. Характеризира се с блоково-разломен
строеж и структура предимно от стари магмени и метаморфни скали (гранити, риолити,
гнайси, шисти и др.). Характерни форми на релефа са денудационните заравнености,
земните пирамиди, карстовите и глациалните форми.
Според геоморфоложкото райониране (по Алексиев – в: География на България,
2002), община Девин се намира в Западнородопската подобласт, която е основна част
на Македоно-Родопската област.
Територията на общината обхваща части от някои по-големи ридове: Девинска
планина, Мурсалица и Чернатица. Те са предимно със заравнени била и изградени от
окарстени мрамори, олигоценски риолити, плиоценски утайки, гнайси и др.
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В района на общината релефът е предимно планински. В районите с мрамори и
варовици са се развили карстови процеси със съответните форми - въртопи, ували,
пещери, ждрела и пр.
Разнообразният релеф на територията на общината позволява развитието на
редица стопански дейности - земеделие, туризъм, мелиорация, строителство и др.

III.3.2.2. Климат
Община Девин попада в преходната и континентално-средиземноморската
климатична област (по Велев, 1990, 2002). За този район средните януарски стойности
са между -3 °C и -6°C, в зависимост от надморската височина. Средноюлските
температури не са високи, поради планинското влияние и варират от 10°C до 16°C.
Годишните валежи варират от 750 в по-ниските райони до 1100 мм с нарастване
на надморската височина. Максималните валежи са през лятото с най-високи стойности
през юни, а минимумът е през есента и зимата. В по-южните части на общината се
проявяват характерни черти на средиземноморско влияние. Годишният брой на дните
със снежна покривка (по Станева, 1955) може да достигне над 80.
Преобладаващите ветрове са от запад и северозапад, като често се
преориентират от местната орография. От местните ветрове се проявяват планинскодолинните по долината на река Въча. По северните склонове се проявяват ветрове с
фьонов характер, които често предизвикват стопяване на снежната покривка.
Най-често срещаните неблагоприятни климатични явления на територията на
общината са мъглите, температурните инверсии, вихровите бури, поледиците и др.
Подходящото съчетание на компонентите на климата в района на общината
оказва благоприятно влияние върху туристико-рекреационната дейност.
III.3.2.3. Геоложка характеристика
На територията на община Девин (по данни от Геоложката карта на България М
1:500 000, 1989 и др.), голяма територия заемат метаморфните комплекси, образувани
по време на най-дълготрайния етап от геоложкото развитие – докамбрийския.
Континентални, интрузивни и субинтрузивни скали от палеозойския етап допълват
геоложкия строеж на разглежданата територия.
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Общината е бедна на полезни изкопаеми. Този фактор благоприятства
природната среда, поради негативните последствия, които могат да настъпят при
добива на различни полезни изкопаеми.
По степените на интензивност на сеизмичните райони на България (скалата на
Медведев, Шпонхойнер и Карник), община Девин попада в зона от седма степен. Това
я поставя в район със средна степен на сеизмична активност.

III.3.2.4. Хидрографска мрежа
Община Девин попада в Егейската отточна област. Задържането на снежни маси
по заравнените била в планинските части оказва влияние върху речния режим. Тe се
топят бавно, което от своя страна подпомага инфилтрирането и увеличаването на
почвената влага, която подхранва до късна пролет реките на тази територия.
Главната водна артерия, която преминава през общината е река Въча, която е
десен приток на река Марица. За начало на Въча се приема Буйновска река, извираща
от Каинчалския дял на Западните Родопи.
През територията на общината преминава и Девинска река. Тя е с дъждовноснежно подхранване, като максимумът на оттока й е през месеците април-май, а
минимумът през месец октомври. Средният годишен отток при град Девин е около 5,3
м3/сек.
Община Девин се отнася към област с умереноконтинентално климатично
влияние на оттока, със значително снежно подхранване на реките.
От минералните води (по Енциклопедия България, 4, 1984) в общината се срещат
южнобългарски хидротермални системи и междупланински артезиански басейни,
главно азотни терми в силикатните магмени и метаморфни скали на планинските
хидротермални системи. Минералният състав на водите е предимно с хидрокарбонатни,
калциеви и натриеви води.
Правилното и пълноценно усвояване на водните ресурси изисква провеждането на
редица мероприятия като усъвършенстване на водоснабдителната и мелиоративната
мрежа.
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III.3.2.5.Почви
Община Девин попада в Балканско – Средиземноморска почвена подобласт (по
Нинов, 1997 и 2002 г.), която е част от Средиземноморската област. В границите на
тази подобласт, общината се отнася към Западнородопския район.
Основният почвен тип, който се среща в този район са кафявите горски почви.
Те са разположени върху рохкави песъчливо-глинести материали и различни по
произход и състав скали. Те са плитки – до 40-80 см, като хумусният хоризонт не е
мощен – около 20 см. Кафявите горски почви са заети предимно от гори, а на места – от
ливади и пасища. Върху тях добре виреят овес, ръж, картофи, малини и др.
В районите с варовици и мрамори са разположени хумусно-карбонатните почви
(рендзини).
Около речните тераси на реките са разпространени алувиално-ливадните почви.
Те са образувани поради постоянното овлажняване. Профилът им е слабо оформен А-С,
а хумусният хоризонт е с мощност 10-70 см с тъмносив до сив цвят. Под него
обикновено с рязък преход следват различни по механичен състав речни наноси. Този
тип почви са рохкави с добра аерация, голяма водопроницаемост и средна влагоемкост.
Реакцията им е от слабо кисела до алкална. Подходящи са за отглеждане на зеленчуци,
ориз и др.
III.3.2.6. Гори
Районите обхванати от горски масиви са с площ 383 245 дка, което е близо
71,5% от територията на общината.
Горският фонд в обхвата на община Девин се стопанисва от три държавни
лесничейства – град Девин, село Михалково и село Триград, както и едно държавно
дивечовъдно стопанство в град Девин.
Растителните пояси (по Енциклопедия България, 5, 1986) са на ксеромезофитните
и

мезофитните

гори

и

на

иглолистните

гори.

Поясът

на

мезофитните

и

ксеромезофитните гори заема територии предимно между 600 и 1000 м надморска
височина. Основните дървесни представители на територията на общината са
обикновения горун и обикновения габър. В пояса на иглолистните гори преобладават
съобщества на белия бор, смърч, трепетлика и бреза.
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III.3.2.7. Растителен и животински свят
Климатичните и почвени условия, предпоставят развитието на разнообразна
растителност на територията на община Девин. Основните типове растителност,
характерни за територията й (по Велчев, 1997, 2002) са ксеромезофитна и мезофитна.
Главните представители на този тип растителност са широколистните летнозелени
видове, чието разпространение е свързано с Европейската широколистна област.
Отнасят се и редица съобщества, като тези на цера, благуна, космат дъб, полски ясен,
мъждрян, полски бряст. Съставна част са и храстовите и тревисти съобщества:
смрадлика, люляк, ливадна власатка, ливадна класица, полевица. В южните части на
общината се среща борелно-планинска растителност, като основни представители на
този тип растителност са иглолистните видове. В този тип се включват съобществата на
обикновената бреза, трепетликата, храстовия очеболец, малината и редица други
широколистни, чието разпространение е свързано със Субарктичната област.
Община

Девин

се

отнася

към

Рило-Родопски

зоографски

район

(по

Георгиев,1980). Характерно за него е, че евросибирските и европейски видове
преобладават над средиземноморските. В общината са представени преди всичко
средноевропейски видове – благороден елен, сърна, дива коза, свиня, кафява мечка,
вълк, лисица, слатка, катерица, таралеж и др. От земноводните и влечугите се срещат
дъждовник, голяма водна жаба, смок мишкар, слепок и др. Представители на птичия
свят са глухар, сойка, кълвач, горска чучулига и др.
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III.4. ДЕМОГРАФСКИ ПАРАМЕТРИ И ПОЛИТИКИ
III.4.1. Брой и гъстота на населението

Населението на община Девин към 31.12.2013 г. е 12 234 души (по данни на
НСИ), което представлява 10,5% от населението на област Смолян (116 218 души).
Център на общината е гр. Девин с население 6618 души. Населението на град Девин
съставлява 54,1% от населението на общината и 10,3% от това на областта.
Площта на община Девин е 573,7 кв.км, на която са разположени 16 населени
места – 1 град и 15 села.
През периода 2003-2013г. се наблюдава негативна демографска тенденция сред
жителите в общината и града, което се дължи на отрицателния естествен и механичен
прираст на населението.
Таблица 1 Население на община Девин и град Девин, 200-2012г. Източник: НСИ

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Община 14406 14151 13864 13732 13580 13396 13204 12963 12800 12563 12234
Девин
гр.

7353

7251

7166

7175

7128

7094

7054

6996

6929

6819

6618

Девин

През наблюдавания 10-годишен период населението на община Девин е
намаляло с 2 172 души, 30% от тях се формират от намаление на населението на града.
През 2012г. броят на населението в селата на общината е както следва: с. Беден –
406 души, с. Брезе – 439 души, с. Водни пад – 1 души, с. Грохотно – 923 души, с.
Гьоврен – 897 души, с. Жребево – 93 души, с. Кестен – 92 души, с. Лясково – 789 души,
с. Михалково – 287 души, с. Осиково – 330 души, с. Селча – 629 души, с. Стоманево –
176 души, с. Тешел – 6 души, с. Триград – 632 души, с. Чуруково – 44 души.
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За 2013 г. средната гъстота на населението в община Девин възлиза на 21,3
души/кв.км., а на град Девин - 49,1 души/кв.км. Стойностите на показателите са
съответно по-ниска и по-висока от средната за страната.
III.4.2.Полова структура
От общия броя на населението на община Девин (12 234 души) 5952 души са
мъже и 6282 са жени. Жените преобладават, като за 2013 г. те представляват 51,3% от
общия брой население. В рамките на град Девин жените са 52% (3167 – мъже и 3451 –
жени).
Преобладаването на женското население е тенденция, характерна за повечето
общини и населени места в страната. Дисбалансът между половете е резултат от повисоката смъртност при мъжете и по-малката им продължителност на живот.
Таблица 2 Полова структура на населението, 2013 г. (%), Източник: НСИ

ОБЩО
Всичко

Мъже

Жени

Р България

100.0

48,6

51,4

област Смолян

100.0

47,9

52,1

община Девин

100.0

48,7

51,3

град Девин

100.0

47,9

52,1

III.4.3. Възрастова структура

Населението на община Девин има регресивен тип на възпроизводство.
Поколението на прародителите (населението на 50 и повече навършени години)
превишава значително като брой и относителен дял поколението на децата
(населението от 0 до14 навършени години).
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Таблица 3 Разпределение на населението по възрастови групи, 2013 г., Източник: НСИ

0-14г.

15-49г.

50+г.

Р България

13,2

46,8

40,0

област Смолян

11,7

46

42,3

община Девин

11,1

44,6

44,3

Относителният дял на населението от 0 до14 навършени години на територията
на община Девин е по-нисък от същия за територията на област Смолян и страната, и е
четворно по-нисък от населението на 50 години и повече.
Демографската ситуация на територията на община Девин и област Смолян се
характеризира с нисък дял на населението от поколението на децата и висок дял на
населението във възрастовата група на 65 и повече години.
Съпоставянето на данните от предходни години показва, че населението на
община Девин застарява. Процесът на застаряване ще продължава да има негативно
отражение върху сегашното и бъдещото състояние на естественото възпроизводство. В
тази насока общината не се различава от общите тенденции в демографското развитие
на България.

III.4.4.Трудоспособен контингент

Формирането на трудоспособния контингент зависи пряко от възрастовата
структура на населението. Той включва лицата от началната до пределната трудова
възраст според българското законодателство.
Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна
възрастова структура и разпределението му под, в и над трудоспособна възраст.
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Таблица 4 Население под, в и над трудоспособна възраст към 31.12.2013г., брой, Източник: НСИ

Общо

Под

В

Над трудоспособна

трудоспособна

трудоспособна

възраст

възраст

възраст

Област Смолян

116218

14351

73764

28103

Община Девин

12234

1414

7642

3178

Населението в под, в и над трудоспособна възраст в община Девин представлява
по около 10-11% от населението в съответните групи на област Смолян.
Таблица 5 Население под, в и над трудоспособна възраст към 31.12.2013г., % Източник: НСИ

Под

трудоспособна В

трудоспособна Над

възраст

възраст

възраст

Р България

14,1

62,2

23,7

област Смолян

12,5

64,7

22,8

община Девин

11,5

62,5

26,0

трудоспособна

Делът на население в под трудоспособна възраст в община Девин е по-нисък в
сравнение с този на областта и страната. Делът на население в трудоспособна възраст е
приблизително равен на показателя за страната, а този на населението в над
трудоспособна възраст е по-висок от стойностите да област Смолян и страната.

III.4.5. Етническа структура

Етническата структура на населението има важно значение за начина на живот и
поведение

на

населението.

Добре

изразена

е

връзката

между

етническата

принадлежност и репродуктивната нагласа и поведение на населението.
Най-многобройната етническа група в област Смолян е българската. Към нея са
се самоопределили над 90% от лицата, отговорили на доброволния въпрос. Вторият по
численост етнос е турският, към който са се самоопределили близо 5% от населението
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на областта. В община Девин над 80% от населението се определя към българска
етническа група. Общината се характеризира като една от общините в областта с висок
дял на турската етническа група – 14,5%.
Преобладаващата част от населението на град Девин спада към българската
етническа група – 95,6% от отговорилите на доброволния въпрос. За разлика от
тенденциите в областта и общината, втората по численост етническа група в град
Девин е ромската.
Таблица 6 Етническа структура на населението в град Девин, община Девин, област Смолян и
страната,2011г., %, източник НСИ;

Лица, отговор. на Етническа група
въпроса
етническа

за

Не

българска

турска

ромска

друга

се

самоопредел
я

принадлежност
Р България

100,0

84,8

8,8

4,9

0,7

0,8

област

100,0

91,2

4,9

0,5

1,9

1,4

100,0

82,2

14,5

0,9

0,5

1,8

100,0

95,6

1,7

0,3

1,6

Смолян
община
Девин
град Девин

0,9

Особеностите в етническата структура на селищата в общината определят
съществуващите вътрешнообщински различия в равнището на раждаемост и
образованост на населението, неговата трудова заетост, миграционна подвижност и др.

III.4.6. Образователна структура

Образователната структура на населението има определящо значение за
качествената характеристика на човешките ресурси и формирането на техните
професионални умения за участие в трудовия процес. Образователното равнище на
населението оказва влияние и върху неговите репродуктивни нагласи и поведение. В
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същото време образователната структура е в зависимост от други структурни
характеристики на населението като пол, възраст, етническа принадлежност и др.
Образователната структура на населението на 7 и повече навършени години
значително се подобрява през 2011 г. в сравнение с предходните години, следвайки
ясно изразената тенденция на увеличаване броя и дела на населението с висше и средно
образование.
По данни от преброяването на населението към 1.02.2011 г. делът на лицата с
висше образование в област Смолян е 13,5% от лицата на 7 и повече години. Лицата,
завършили средно образование представляват 45,2%, докато тези с основно, начално и
по-ниско образование – 43,8%.
В община Девин най-висок е делът на населението със средно образование
(близо 40%), следван от население, завършило основно образование – 32,9%.
Град Девин се отличава с по-високи стойности от тези на общината и областта за
лица, завършили висше образование - 15,9%. Относително по-високи са стойностите за
лица, завършили средно образование.
Таблица 7 Население по степен на завършено образование, 2011 г., (%), Източник: НСИ

общо

висше

средно

основно

начално и никога не дете
незавър-

посещава

шено

ли

начално

училище

Р България

100

19,6

43,4

23,1

12,6

1,2

0,2

Област

100

13,5

42,5

27,9

14,6

1,3

0,1

100

11,3

39,3

32,9

14,6

1,7

0,2

100

15,9

45,7

24,2

12,3

1,6

0,3

Смолян
Община
Девин
гр. Девин
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Фигура 3 Структура на населението на 7 и повече навършени години по степен на завършено
образование и общини, източник НСИ;

Община Девин се нарежда на трето място сред общините в област Смолян по
дял на населението с висше образование след общините Смолян и Чепеларе и на осмо
място по дял на населението със средно образование.

III.4.7. Възпроизводствен процес

По своята същност естественото възпроизводство на населението представлява
смяна на поколенията на родителите с поколенията на децата. Количествените
измерения на този процес се изразяват с коефициенти за раждаемост, смъртност,
естествен прираст.
През последните години се наблюдава ясно изразена тенденция на намаляване
броя на живородените деца на територията на община Девин, като за 2013 г. броят е 63.
Основна причина за поддържане на ниска раждаемост е процесът на демографско
остаряване и неговото отражение върху демографските структури на населението.
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Намаление се наблюдава и при жените във фертилна възраст поради повишената
емиграционна нагласа при младите жени.
Таблица 8 Живородени, умрели и естествен прираст на населението през 2013 г., брой, Източник: НСИ

Населено място

Живородени

Умрели

Естествен прираст

Област Смолян

769

1538

-769

Община Девин

63

171

-108

Неблагоприятен фактор за възпроизводството на населението в община Девин е
и високата смъртност. През 2013г. броят на умрелите е 171 души. Основен фактор,
обуславящ

нарастването

на

смъртността,

е

застаряването

на

населението.

Допълнително негативно влияние оказват ниският жизнен стандарт, проблемите със
здравното обслужване и осигуряването на специализирани социални дейности за
възрастните хора.
Съответно общата за страната и областта тенденция на отрицателен естествен
прираст се наблюдава и за територията на община Девин. След постепенното
увеличаване на отрицателните стойности на този показател през 2013 г. той достига до
-7,3‰. Запазването на съществуващите нива на раждаемостта и смъртността в
перспектива ще определят отрицателния естествен прираст като основен фактор за
намаляването на населението на града.

III.4.8. Механично движение на населението

Миграциите или механичното движение на населението заедно с неговото
естествено възпроизводство определят тенденциите в демографското развитие на
определена територия. За тяхното изследване се използват редица показатели и
коефициенти. Такива са коефициентите за миграционна подвижност, за интензивност
на заселванията и изселванията, за миграционен или механичен прираст и др.
Данните за изследвания период показват отрицателен механичен прираст на
населението в община Девин в резултат на по-големия брой на изселените спрямо
заселените. Отрицателният механичен прираст е характерен както за общината, така и
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за област Смолян. Интерес представлява фактът, че сред изселващите и заселващите се
преобладават жените.
Таблица 9 Механичен прираст на населението през 2013г.

Заселени

Изселени

Механичен прираст

Смолян

902

2666

-1764

Девин

59

280

-221

Град

35

188

-153

Населено
място

Девин

По-ясно изразената изселническа нагласа при жените в активна трудоспособна
възраст е резултат от проблеми с намирането на подходяща работа. Изселването на част
от

по-младото

женско

население

е

неблагоприятен

фактор

за

процеса

на

възпроизводство и бъдещото демографско развитие на общината.
Съществуващата демографска ситуация в община Девин може да бъде
определена като неблагоприятна. В резултат на отрицателния естествен и механичен
прираст нейното население ще продължава да намалява.
Икономическата криза дава отражение и в задълбочаването на демографските
проблеми, свързани с процесите на раждаемост, смъртност, миграция на населението и
не на последно място задълбочаване на диспропорциите в териториалното
разпределение на населението в страната.

III.4.9. Пазар на труда

Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече
навършени години, които са заети или безработни.
По данни от преброяването на населението от 2011г. икономически активното
население в община Девин представлява 10,5% от това на област Смолян. По-голяма
част от тази група живее в град Девин – 56,8%. Най-висока е заетостта в гр. Девин
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(77,5%), с. Беден (82,5%), с. Михалково (75,2%). В селата Жребево и Селча броят на
безработните превишава този на заетите.
Таблица 10 Население на 15 и повече години по населени места и икономическа активност към
01.02.2011 година

Област

/

община

/ Общо

населено място

Икономически активни
Общо

Заети

Безработни

Икономически
неактивни

Област Смолян

107448

58901

46134

12767

48547

Община Девин

11572

6201

4393

1808

5371

Гр.Девин

6160

3521

2730

791

2639

С.Беден

402

160

132

28

242

С.Брезе

441

150

91

59

291

С.Водни пад

2

..

..

..

..

С.Грохотно

805

430

259

171

375

С.Гьоврен

798

530

415

115

268

С.Жребево

96

46

17

29

50

С.Кестен

91

25

14

11

66

С.Лясково

741

394

199

195

347

С.Михалково

294

125

94

31

169

С.Осиково

305

114

70

44

191

С.Селча

613

318

141

177

295

С.Стоманево

174

97

53

44

77

С.Тешел

5

..

..

..

..

С.Триград

597

278

165

113

319

С.Чуруково

48

11

11

-
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Съотношението между икономически активни и икономически неактивни лица в
община Девин е 53,6:46,4, което е леко по-неблагоприятно в сравнение с това на
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областта – 54,8:45,2. По-благоприятно е това съотношение в общините Борино, Доспат,
Неделино, Смолян и Чепеларе.

Фигура 4 Структура на населението на 15 и повече навършени години по икономическа активност и
общини, 2011 г., източник НСИ;

В категорията на икономически неактивните лица най-голям дял заемат
пенсионерите. За община Девин той е 66,3%, а в област Смолян – 68,0%.
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Фигура 5 Структура на икономически неактивните лица на възраст 15 и повече навършени години по
общини, 2011 г., източник НСИ

III.4.10. Безработица

Община Девин се отличава като една от общините с висок коефициент на
безработица и нисък коефициент на икономическа активност. Демографската ситуация
на територията на общината и град Девин е предпоставка за влошаване на тези
показатели в бъдеще.
Равнището на безработица е много важен показател за цялостното развитие на
всяка една

административно-териториална единица.

През

2011

г.

броят

на

регистрираните безработни в община Девин е 1804 души, от които 1108 са мъже и 696
жени. Град Девин не се отличава съществено от общите за страната проблеми, свързани
с безработицата. Един от тях е младежката безработица. Съпоставянето на дяловете на
безработните по възрастови групи показва като най-рисков контингент населението от
20 до 29 годишна възраст. Това определя мерките за намаляване на младежката
безработица като едно от приоритетните направления в бъдещото развитие на община
Девин.
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Таблица 11 Регистрирани безработни лица в бюрата по труда и равнище на безработица

Населено място

Регистрирани безработни лица
Общо

Равнище

На възраст до 29 С

регистрация

год. Вкл.

над 1 година

на

безработицата

Област Смолян

12151

1 640

3611

20.8

Община Девин

1829

195

770

29.7

III.5. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННА АКТИВНОСТ
Община Девин се отличава с диверсифицирана икономика, базирана на
наличните местни природни ресурси. Нейното пространствено развитие е тясно
свързано със специфичния планински релеф, който предопределя да голяма степен
както разположението на населените места в общината, така и връзките между тях.
Ключовото местоположение на общината, границата с Р. Гърция създават възможности
за осъществяването на икономически връзки, които до момента не са реализирани,
частично поради липсата на добра инфраструктурна осигуреност.
Икономиката на общината стъпва основно върху експлоатирането на наличните
минерални извори в посока бутилиране на минерална вода и развитие на туризъм,
богатите горски ресурси, които служат като суровина за развитие на дърводобива и
дървопреработването, чистата природа и изобилието на пещерни и скални образования,
които са предпоставка за развитието на спелео, пешеходен, еко и др. видове туризъм.
Природно-климатичните условия благоприятстват развитието на животновъдство,
картофопроизводство, които в голяма степен, поради трудностите, които изпитва
селското стопанство на национално ниво не заемат голяма част от местния брутен
вътрешен продукт. В горите растат горски плодове и билки, които също са ресурс,
използван от местното население.
Тенденциите в икономиката на общината са до голяма степен продиктувани от
макроикономическите характеристики на страната, както и икономическите събития в
световен мащаб. Общината е разположена в един от най-прогресивно развиващите се
райони в страната - Южен централен район от ниво 2, но нейното периферно
местоположение и планински релеф я поставя в частична изолация от икономическите
взаимоотношения на север. В същото време уникалното съчетание на нейните
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природни ресурси създават редица възможности за развитие. Общината се намира в
област Смолян, чийто икономически профил е специфичен със силното присъствие на
селското стопанство – селското стопанство формира 18% от произведената Брутна
добавена стойност към 2012 година, при средно за страната 5%.
Община Девин се отличава с приоритетно развитие на леката и хранително-вкусовата
промишленост, дървопреработването и туризма, развиват се също селското и рибно
стопанство.
Към 2012 г. в община Девин функционират общо 446 предприятия, като найголямата част от тях работят в сферата на Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети (154), хотелиерство и ресторантьорство (79) и селско, горско и рибно
стопанство (33). През последните пет години броят на предприятията е най-висок през
2010 г, (482), след което през 2012 г. се връща отново на равнището на 2008 г.
Икономиката на общината се развива в микро и малки предприятия, като средни и
големи предприятия не са регистрирани. 407 от предприятията, функциониращи в
общината, са микропредприятия с до 9 заети, а останалите 33 са малки и средни
предприятия. По-голямата част от предприятията в общината са съсредоточени в
общинския център – град Девин.
Световната икономическа криза, настъпила след 2008 година, оказва съществено
влияние върху икономиката на общината, като за периода 2008-2012 година стойността
на произведената продукция намалява 4.1 пъти. Най-голям спад е констатиран в
строителството, където се наблюдават двойно по-ниски показатели. Причината за това
е приключването на големите инфраструктурни проекти в общината. През същия
времеви период спадът в нетните приходи от продажби от селското стопанство е 73%, а
от хотелиерството и ресторантьорството – над 50% Най-стабилни са генерираните
нетни приходи от продажби от преработващата промишленост, където се наблюдава
спад от 1.5% за периода 2008-2012 г.
Тревожно е, обаче, че няма ръст в нетните приходи по нито една икономическа
дейност за цитирания период. В същото време, видно от фигурата по-долу,
реализираните печалби са изключително колебливи.
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Фигура 6 Печалба от нефинансовите предприятия по икономически дейности в община Девин за
периода 2008-2012 г. (хил. лв), Източник на данните: НСИ

Тези колебания в икономическите показатели са породени от една страна от
приключването на големи инфраструктурни обекти, а именно - хидровъзел “Цанков
камък” и обходния път Девин - Лясково - Михалково, които пораждат временна заетост
и приходи, чийто пик се наблюдава 2008-2009 г., а от друга страна – от икономическата
криза.
Въпреки това, тези колебания свидетелстват за нестабилност на икономиката и
за необходимост от устойчиво управление на ресурсите, разширяване на пазарите и
интегриране на предлаганите продукти.
Броят на наетите лица към 2012 г. е 1775, като 56% от тях (990 души) работят в
преработващата промишленост. Разпределението на наетите лица по сектори е
представено на фигурата по-долу:
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Фигура 7 Брой наети лица за 2012 г. в община Девин по сектори

Освен в строителството, значително намаляват заетите в селското стопанство
(74%) и хотелиерство и ресторантьорство (52.3%) 1. Средствата, които се отделят за
заплати към 2012 г. са 14550 хил. лв, като 70% от тях са разпределени в преработващата
промишленост.
Инвестиционна активност
Вложените в дълготрайни материални активи средства възлизат на 89 301 хил.
лв. за 2012 г., като инвестициите са най-големи в преработващата промишленост и
хотелиерството и ресторантьорството.

1

Сравненията са направени за годините 2012 спрямо 2008.
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Фигура 8 Инвестиции в ДМА в община Девин по сектори за периода 2010-2012 г., Източник на данните:
НСИ

Размерът на инвестициите в ДМА в общината е като цяло постоянен, като спад
се наблюдава в сектора Селско, горско и рибно стопанство и търговия, транспорт,
хотелиерство и ресторантьорство, а ръст – в инвестициите в ДМА в индустрията.
Чуждестранните преки инвестиции за 2010г. в общината са в размер на 35619.4
хил. лв, което е 50.5% от направените в областта инвестиции за същата година. 2
Секторен анализ 3
Селско, горско и рибно стопанство
За развитието на селското, горско и рибно в стопанство в община Девин има
много

добри

природно-климатични

условия.

Планинският

релеф

ограничава

разнообразието от култури, които могат да се отглеждат в района, но изобилието от
мери и пасища е предпоставка за развитие на животновъдство. Земеделската територия
обхваща 25% от територията на общината, като представлява 33% от земеделската
територия на областта. 4 .
В селско, горско и рибно стопанство в общината функционират общо 33 фирми
за 2012 г., които произвеждат продукция на стойност 1507 хил. лв. (1,4% от
Източник: Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Девин.
Източник: На базата на ИПГВР на град Девин
4
Източник: Баланс на територията на Република България към 31.12.2000 г. по вид територия, НСИ
2
3
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произведената продукция в общината). Заетите в сектора лица са 77 души, като
отделените средства за заплати се равняват на 183 хил. лв. Направени са инвестиции в
дълготрайни материални активи в сектора на стойност 1084 хил. лв (1% от тези на
общината).
Растениевъдството

е

насочено

предимно

към

картофопроизводство,

отглеждането на ягоди, малини, лечебни и етерични растения.
Животновъдният сектор в цялата страна изпитва сериозни проблеми, свързани с
ниските изкупни цени на продукцията, липсата на пазари, които в съчетание с липсата
на модернизация и трудоемкия процес, правят животновъдството все по-малко
атрактивно, намалява броя на животновъдите и свива сектора до малки лични
стопанства.
В общината се отглеждат предимно говеда, свине, овци, кози. Броят на говедата,
свинете и козите е силно намалял за периода 2005-2012. Говедата са намалели от 1450
на 864, броят на отглежданите свине за 2012 г. е едва 7 (при 133 бр. за 2007 г.), броят на
отглежданите кози е намалял от 1010 на 394 (2007-2012 г.). Повишаване има
единствено в броя на отглежданите овце – от 4521 на 5322 5. Перспективно е
пчеларството, като броят на пчелните кошери е нараснал до 1289 през 2012 година. 6
В общината се поддържа Регистър на пчелините и пчелните семейства.
Перспективите пред развитието на земеделието в общината се свързани с
модернизация, отглеждане на екологично чиста продукция и развитие на биоземеделие,
както и обвързването на селскостопанската продукция с преработващата промишленост
и туризма с цел затваряне на производствения цикъл и повишаване на добавената
стойност на продукцията.
Горската територия заема 66.8% от площта на общината. Горските ресурси на
общината създават условия за развитие на дърводобив и дървопреработване, като в
същото време предоставят условия за развитие на туризма. Горските ресурси на
общината се стопанисват от Държавно горско стопанство „Девин“ и Държавно горско
стопанство „Михалково”. Необходими са редовни кампании по залесяване, както и
спазване на поставените ограничения за сечта, с цел устойчивото управление на
горските ресурси.
Наличните в общината водни ресурси дават възможност и за развитие на
рибното стопанство. Този отрасъл е традиционен за общината, като в общината са
5
6

За периода 2007-2012 г.
Източник: Общински план за развитие на община Девин 2014-2020 г., стр.33-34
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налице редица рибовъдни стопанства - в селата Беден, (Ряката), Настан, с. Гьоврен,
с.Триград, с.Жребово, м.Тополов дол и др. 7
Преработваща промишленост
Преработващата промишленост е представена предимно от дървопреработка,
производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия и в частност,
бутилирането на минерална вода.
В този сектор в общината функционират 34 предприятия към 2012 г., като
формират 66.2% от печалбата на нефинансовите предприятия. Преработващата
промишленост играе структуроопределяща роля за икономиката на общината, като
формира най-голям дял от произведената продукция, нетните приходи от продажби,
реализираната печалба и др. В сектора са заети 1007 души към 2012 година.
По-голямата част от работещите предприятия са локализирани в град Девин,
където се намира и работната сила и по-добрите транспортни връзки.
В общината функционират следните предприятия за бутилиране на минерална вода:
• Фирма "Девин" АД - гр. Девин е лидер на пазара за бутилиране на минерална
вода в България. Заводът за бутилиране на "Девин" АД е построен до сондажи 3
и 5. Оборудването на завода е изцяло подновено през 2008 година.
Производственият цикъл е напълно затворен от производството на бутилките,
през бутилирането на продуктите до етикетирането и подреждането в палети.
Общата застроена площ на завода е 8 210 кв. м., състояща се от 5 цеха, 10
бутилиращи линии с капацитет 60 000 бутилки на час и средно 300 000 милиона
литра годишно; 8
• “Атлантик Дивайн” ООД е дружество на водещата българска бутилираща
компания Девин АД;
• ТПК Михалково – добива и бутилира минерална вода и произвежда
безалкохолни напитки. Предприятието е разположено в с. Михалково.
Предприятие за производство на безалкохолни напитки: ЕТ “Кемиком”.
Хранително-вкусовата промишленост в общината е представена още от сладкарски
цехове, хлебозаводи и др.

7
8

Регистър на регистрираните рибовъдните стопанства към 31.03.2013
http://www.devin-bg.com
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В източната част на град Девин се намира дърводелски цех. Произвеждат се бичени
дървени материали, детайли, амбалажи, опаковки, част от производството се изнася за
чужбина. Дървообработването е развито и в с. Гьоврен.
Освен ХВП, в общината е развито и Машиностроенето и електротехническата
промишленост, като представител е "СТС-Слаботокови съединители" АД - гр. Девин.
Специализирана е в производството на съединители за електронната промишленост, а
през последните години - и на електроинсталационни изделия. Фирмата разполага с цех
за производство на инструментална екипировка - щанци, шприцформи и др.9
Освен това, в града работят и предприятия на шивашката промишленост –
представител е Възход Манифакчъринг ООД, която е специализирана в производството
на панталони. Във фирмата работят 150 души. Произвеждат се както панталони на
ишлеме, така и готов продукт. 10
В града се развива и производството на електроенергия, като в близост се намират
МВЕЦ и фотоволтаични паркове.
Туризъм
Туризъм се развива на база на уникалните природни дадености на общината,
включително минералната вода, пещерите и скалните образования, горите. Язовирите
също създават предпоставка за рекреация, включително за водни спортове. Туризмът се
определя като най-перспективният отрасъл в община Девин. През последните десет
години този сектор претърпява най-значителни промени. Промените са в посока
предимно създаването на леглова база и изграждането на хотели, предлагащи повече
удобства. От хотелиерство и ресторантьорство за 2012 г. в общината са реализирани
нетни приходи от продажби на стойност 4558 хил. лв. В сектора са наети 296 лица. За
същата година в сектора са инвестирани 29520 хил. лв. в дълготрайни материални
активи, което го поставя на второ място по инвестиции след преработващата
промишленост. Инвестициите в сектора са постоянно високи през последните 5 години.
Към 2013 година по данни на НСИ в общината има 31 средства за подслон
(общо 1261 легла), като са реализирани 59 559 нощувки (с 4416 повече от предходната
година). Пренощувалите лица са 27 022, т.е. средния престой на човек е 2,2 нощувки,
което е недостатъчно, предвид разнообразните възможности за туризъм, които

9

http://www.devin-sts.hit.bg/
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общината предоставя. Приходите от нощувки са на стойност 2695624 лв. Тенденциите
в показателите за развитие на сектора в последните години показват застой и спад на
приходите, което се дължи от една страна на икономическата криза, но от друга
секторът изпада в застой след началния подем до 2008 година, което се дължи на
липсата на диверсификация на туристическия продукт, на маркетинга на дестинацията,
както и на възможността да се удължи престоя на туристите, и да се избегне и
сезонността на туризма. В направена справка за броя на реализираните нощувки в спа
хотелите в община Девин по месеци 11, става видно че активният сезон е в месеците
май-септември, след което посещенията силно намаляват.
В общината има условия за развитие на балнеотуризъм, еко, ловен, културнопознавателен, спелео-, селски и др. видове туризъм. В общината има изобилие от
възможности за рекреация, които би следвало да гарантират удължаване на престоя на
туристите. Създадените спа хотели дават възможност за активно използване на
минералните извори в общината и за разнообразяване на целевата група, към която е
насочен туризмът. Необходимо е създаване на интегриран туристически продукт под
формата на туристически маршрути, които да обхващат разнообразните ресурси на
общината, както и добра маркетингова стратегия, която да популяризира дестинацията.
В тази връзка през 2013 по ОП Регионално развитие 2007-2013 община Девин в
партньорство с общините Доспат, Брацигово и Борино реализират проект „Богатствата
на Западни Родопи”, който предвижда създаване и промотиране на общо 16
туристически пакета за екотуризъм, селски туризъм, приключенски/спортен/планински
туризъм, здравен туризъм (СПА, балнеология, климатолечение), културен туризъм, лов
и риболов.
В град Девин е разположена голяма част от легловата база в общината. В града
са налице паркове и зелени площи, които предоставят приятна среда за отдих. Освен
това, близостта до язовир Цанков камък създава условия за спорт, отдих и развлечения.
В селата в общината са налице къщи за гости, които в съчетание с домашните гозби,
запазеният бит и култура и близостта на природни и културни забележителности,
създават условия за развитие на селски, в съчетание с други видове туризъм.
В общината има приета и Стратегия за устойчиво развитие на туризма 20142020, която е насочена към:

Общински план за развитие на община Девин 2014-2020 г., Таблица 16: Брой реализирани нощувки в
СПА хотелите в община Девин, по месеци за 2013 г., стр. 47
11
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Стратегическа цел 1. Усъвършенстване на структурата на туристическия продукт и
превръщане на общината в познаваема и предпочитана дестинация за алтернативен
туризъм
Стратегическа цел 2. Увеличаване на инвестициите в туризма и приходите от него
чрез повишаване на привлекателността на дестинацията и качеството на услугите
Стратегическа

цел

3.

Подобряване

на

туристическата

и

прилежаща

инфраструктура в община Девин и опазване на околната среда
Стратегическа цел 4. Развитие на човешките ресурси и изграждане на работещи
взаимоотношения между заинтересованите страни в Туристическия сектор;
За развитието на туризма в общината следва да има ясна стратегия, която да развива
сектора в посока устойчивост и да създаде нови възможности пред град и община
Девин.

Пространствено развитие
Пространственото

разпределение

на

икономическите

мощности

показва

концентрация в град Девин като основен икономически и административен център.
Основните дейности, концентрирани в града, са свързани с туризма, леката и
хранително-вкусова промишленост.
В града е концентрирана основната материално-техническа база на туризма, като
там е разположена висококатегорийна база, предлагаща възможности за СПА и
балнеология и по този начин разширяващи възможностите за целогодишен туризъм.
Хотелите са локализирани предимно в централната част на града, като там е
концентрирана и придружаващата инфраструктура, свързана със заведения за хранене и
развлечения. В западния край на града се е формирала индустриална зона, която
включва дървопреработващи предприятия и комплекса на Девин АД за бутилиране на
минерална вода.
В източната част на града също има формирана индустриална зона, като там са
съсредоточени автосервизи, магазини за строителни материали и др.
Непосредствената близост на новопостроения язовир също открива широк спектър от
възможности, както от гледна точка водни спортове и рибни стопанства, така и с насока
производство на електроенергия. Именно тези дейности са съсредоточени в посока на
квартала Настан.
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В община Девин се намира уникално съчетание от възможности за развитие.
Неблагоприятните негативни тенденции в икономиката, колебанията в развитието,
високото равнище на безработица (29,7% към 31.12.2013 г.) са показателни за
необходимостта от обективна визия и стратегия за развитие на общината, която да даде
ясни приоритети за устойчиво управление на ресурсите, намиране на нови пазари,
повишаване на конкурентоспособността и на качеството на работната сила,
модернизиране на предприятията, поощряване на предприемачеството и привличане на
инвестиции в общината. За тази цел е важно устройственото планиране, което има за
цел да предложи разпределение на пространството, което да дава свобода за развитие и
в същото време да осигурява устойчивост и благоприятна среда за живот.
В общината се намират 15 села, повечето от които малки и концентрирани
основно в северната част на общината. Село Водни пад е обезлюдено, а в с. Тешел към
2013 г. живеят едва 3-ма души. Характерно за селската част на общината, както и за
планинските села в България като цяло са процесите на обезлюдяване и застаряване,
съответно изчерпване на демографския потенциал в следствие на което и на
икономическия такъв. Перспективите на селата в общината са развитието на селско
стопанство и на селски туризъм. За селското стопанство е характерно животновъдство,
базирано на лични стопанства и растениевъдство, предимно за лична консумация.
Липсата на модернизация и предприемачество в сектора водят до пропускането на
възможностите за развитие на биопроизводство, които дава този екологично чист
район. Концентрацията на платежоспособни туристи в град Девин открива нов пазар за
местни, домашни и биологични чисти продукти. Това е нова пазарна ниша, която
трябва да се използва. Така например, някои от хотелите в града са се насочили именно
към предлагане на такъв тип продукти.
Както град Девин, селата в общината изпъкват с богатство от природо-културни
забележителности, както и красива и запазена природа.
С. Михалково се развива основно на база минералния извор, разположен в
непосредствена близост и минералната вода, която се бутилира от

ТПК "Михалково",

която е ситуирана в селото. Компанията осигурява работа на 80 души. 12
В с. Брезе също се отличава с топли минерални извори, както и с природни и културни
забележителности.

12

http://www.mihalkovo.com/
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Село Гьоврен се развива най-вече в посока туризъм, картофопроизводството,
дърводобив и дървообработване, събиране на диворастящи гъби, билки и плодове.
Селата Жребево и Кестен се намират в южната периферия на общината. Основен
поминък са земеделието и дървопреработката. В близост са разположени пещери и
скални образувания, създаващи условия за развитието на спелеотуризъм.. В близост до
селата се намира резерват “Шабаница” /Старата гора/. Защитената територия обхваща
23 хектара и включва вековна буково-смърчова гора на възраст над 200 г. със запас на
дървесина 960 куб. м на хектар. 13
В с. Лясково се намират къщи за гости и се предлагат традиционни ястия. В
селото се практикуват традиционни родопски занаяти, които заедно с автентичния
фолклор също представляват интерес за туристите. Природните забележителности,
археологическите обекти и красивата природа създават възможности за развитие на
разнообразни видове туризъм.
С. Триград се отличава с най-добра леглова база и се радва на най-голям
туристически интерес, поради близостта на най-големите и известни пещери в
околността – Дяволското гърло, Ягодинската и Харамийската пещери, на Триградското
ждрело, както и археологическите находки. В селото се провежда фестивалът
Орфически мистерии.

III.6. СОЦИАЛНА СФЕРА
III.6.1. Здравна инфраструктура
Здравеопазването в община Девин включва здравни услуги за болнична и за
извънболнична помощ.
Болнична помощ
Към момента в град Девин функционира Многопрофилна болница за активно
лечение (МБАЛ Девин ЕАД), като за периода 2012 – 2013 г. болницата не е била в
експлоатация. Здравното заведение предоставя следните здравни услуги: вътрешни
болести, кардиология, ендокринология и болести на обмяната, пневмология и
13

http://www.chairi.com/zabelegitelnosti%20bg/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%
D1%86%D0%B0/index.html
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фтизиатрия, хирургия, анестезиология и интензивно лечение, образна диагностика,
медико-диагностична лаборатория, клинична лаборатория, клинична патология,
педиатрия. Болницата обслужва както територията на общината, така и на общините
Борино и Доспат.
Извънболнична помощ
„Медицински център - 1“ ЕООД, разположен в гр. Девин, предоставя
специализираното извънболнично обслужване в общината.
През последните години (за периода 2009 – 2013г.) общият брой на лекарите в
общината намалява, увеличава се броя на практиките за специализирана медицинска
помощ.
Таблица 12 Брой лекари за периода 2009 – 2013г. в община Девин, Източник: НСИ
Брой лекари/година

2009

2010

2011

2012

2013

ОБЩО

39

28

22

15

11

Лечебни заведения за болнична помощ

17

14

8

-

-

Заведения за извънболнична помощ

22

14

14

15

11

Практики за първична медицинска помощ

11

7

7

6

5

Практики за специализирана медицинска помощ

4

3

3

4

6

В т.ч.

Броят на лекарите по дентална медицина за периода 2009 – 2013г. бележи
положителна тенденция като от 12 нараства на 18 през 2013г.
На територията на общината функционира филиал на Центъра за спешна
медицинска помощ – Смолян, разположен в гр. Девин.
Към структурата на здравеопазването се включват и детските ясли. Те са
разположени в общинския център – ОДЗ“ Изворче“ и ОДЗ „Здравец“. Съотношението
между местата и децата през последните години е равно:
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Таблица 13 Детски ясли, места и деца в тях в гр. Девин, Източник: НСИ

Детски ясли и деца в детските ясли
2010
Детски ясли - общо
места
Деца - общо

2011

2012

2

2

2

38

42

34

38

42

34

Като цяло здравният сектор в община Девин има нужда от разширяване и
обновяване на съществуващата база, предвид негативната демографска тенденция и
влошената възрастова структура. Положителна тенденция е възстановяването на
здравното заведение за болнична помощ през 2014г. Въпреки това, остава
необходимостта от доразвиване на здравните услуги чрез разширяване на болницата,
повишаване квалификацията на медицинските кадри и привличане на нови, както и
подобряване МТБ и осигуряване на модерна апаратура.

III. 6. 2. Образователна инфраструктура
Структурата на образованието в община Девин се състои от 7 основни училища,
1 СОУ и 1 професионална гимназия, 4 детски градини и 2 ОДЗ.
Таблица 14 Образователна инфраструктура в община Девин за периода 2009/2010 – 2013/2014г.;
Източник: НСИ

2009/2010
Детски

Учили

градини

ща

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Детск

Детск

Детски

и и

ща

и и

Учили
ща

и градини

Учили
ща

Детск
и и

Учили
ща

гради

проф.

гради

проф.

проф.

гради

проф.

гимнази

ни

гимнази

ни

гимна

гимнази

ни

гимна

зии

и

и

зии

5

9

5

9

5

9

4

9

4

9

30

119

28

115

27

108

30

102

30

99

заведения
Учители

и

проф.
и
Учебни

Учили

2013/2014
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Учащи се

354

1259

342

1205

312

1069

350

1036

335

1007

Паралелки

х

60

х

57

x

53

x

49

x
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Както се вижда от таблицата по-горе, броят на детските градини от 2011 г. е
намалял, като това се дължи основно на преструктуриране с цел оптимизиране на
структурата им. Броят на децата варира през годините, но спрямо 2009г. бележи спад.
Общообразователните училища и професионални гимназии през разглеждания период
не променят броя си, но е налице ясно изразена отрицателна тенденция по отношение
броя на учениците. Това е причина и за неефективното използване на училищните
сгради в редица населени места.
В общинския център гр. Девин функционира 1 основно училище (ОУ
"Св.Св.Кирил и Методий"), 1 СОУ („Христо Ботев“) и 1 професионална гимназия.
Основни училища има в селата с.Грохотно ("Гео Милев", една смяна - целодневно), в
с.Гьоврен ("Пейо Крачолов Яворов", една смяна), в с.Триград ("Иван Вазов", една
смяна - целодневно), в с.Лясково ("Христо Ботев", една смяна - целодневно), в с.Селча
("Отец Паисий", една смяна - целодневно) и в с.Осиково ("Димитър Благоев" - 1 смяна).
Основните и средното общообразователно училище са общинска собственост.
В гр. Девин се намира единственото професионално училище в общината
(държавна собственост) - Професионална Гимназия по Електротехника "Александър
Степанович Попов". Там се преподават следните специалности: Електрообзавеждане на
производството; Компютърна техника и технологии; Хотелиерство; Бизнес –
администрация.
Детските заведения на територията на общината са както следва:
• ОДЗ „Изворче“ – гр. Девин;
• ОДЗ "Здравец"- гр. Девин;
• ЦДГ "Катя Ванчева" – с. Грохотно;
• ЦДГ "Радост" – с. Гьоврен.
Всички те са общинска собственост.
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В гр. Девин има ученическо общежитие и детски комплекс. УО "Васил Левски"
е самостоятелно ученическо общежитие/интернат с общинско финансиране. Детският
комплекс е извънучилищно педагогическо учреждение с общинско финансиране.
През изминалия планов период са изпълнени редица дейности за подобряване
състоянието на образователните институции.
Сградният фонд на СОУ “Хр. Ботев” е реконструиран по проект: „Извършване
на енергоефективни мероприятия и изпълнение на необходимите СМР на СОУ „Хр.
Ботев”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2014г.
Обновена е МТБ и сградния фонд на ОДЗ “Девин”, гр. Девин. Ученическото
общежитие в кв. „Настан“ също е реконструирано.
За развитие на извънкласните дейности в професионалната гимназия е
разработена програма по проект на МОМН: BG 051РО001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ
УЧИЛИЩЕТО

ПРИВЛЕКАТЕЛНО

ЗА

МЛАДИТЕ

ХОРА»

–

„Училище

за

Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти – УСПЕХ” за периода
2011 – 2015г. Програмата има за цел да осмисли свободното време на учениците
включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и
на ученици в риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в
извънкласни и извънучилищни дейности. В изпълнение на програмата за периода
2011/2012 – 2014/2015г. всяка година са сформирани по 7 групи по извънучилищни и
класни форми, като броят на обхванатите ученици варира между 72 и 95 през
различните години. ПГЕ "А. С. Попов" участва и в проект "Ученически практики",
осъществяван от МОМН, с цел въвеждане на единни стандарти при организирането и
провеждането на ученическите практики. Училището е сключило договори с редица
организации-работодатели ("Сърница нет"- ЕООД; ЕТ "Румен Сертов"- РВС; "Sеay
computers"- ЕООД; Къща за гости "Девина"; "Елит хотел"- ООД; "Мира груп-99";
"Виденец"-ООД; "Гаджакови" –ЕООД). В проекта са включени 77 /седемдесет и седем/
ученика от ХІ и ХІІ клас от специалностите: "Компютърна техника и технологии" ,
"Организация на хотелиерството" и "Бизнес администрация". 14
Територията
образователната

на

община

инфраструктура,

Девин
която

се

характеризира

дава

възможности

с

добре
за

изградена

професионална

Източник: Официален сайт на ПГЕ "А. С. Попов":
http://pgdevin.com/proekti/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0
%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
14
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квалификация и в последствие реализация на учениците в сферата на хотелиерството.
През изминалия период е повишена квалификацията на педагогическите кадри от
училищата и детските градини, реализирани са проекти за подобряване състоянието на
МТБ и разнообразяване на извънкласните дейности на учениците. Все пак остава
необходимостта от дейности по обновяване на МТБ, особено в селата, където
материалната база е остаряла и амортизирана. Сред основните проблеми е
намаляването на учениците в училищата, което води до по-ниска ефективност на
използване на училищната база, особено в по – малките населени места.
III.6.3. Културна инфраструктура
Основните центрове за развитие на културна дейност в община Девин са
читалищата. Те са разположени във 11 населени места, като в общинския център има
две.
Таблица 15 Териториално разпределение на читалищата в община Девин

Населено място

Читалище

гр. Девин

"Възраждане";"Родопска просвета"

с. Грохотно

„Назъм Хикмет-1948”

с. Гьоврен

„Светлина“

с. Триград

„Изгрев-1936”

с. Брезе

НЧ „Асен Златаров-1945”

с. Беден

„Надежда-1950”

с. Лясково

„Просвета-1942”

с. Михалково

„Родопска обнова-1938”

с. Стоманево

„Светлина - 1948”

с. Селча

„Отец Паисий-1951”

с. Осиково

„Съединение-2006”

В читалище "Възраждане" - гр. Девин развиват дейността си мъжка фолклорна
група, детска фолклорна група и смесен хор за автентичен фолклор, изпълнители на
традиционни български музикални инструменти (гайда и кавал).
В читалище "Родопска просвета" – гр. Девин функционират 4 художествени
колектива, битов състав „Катя Ванчева“, народен оркестър, гайдарски състав,
коледарска група, школи по народно пеене, пиано, гайда, народни танци, кръжоци Ателие Традиция, Изобразително изкуство. В читалището се намира и единствената в
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града музейна сбирка, чиято експозиция съхранява около 2000-и експоната с местно и
национално значение, разкриващи древната история на града и региона. Намерени са
находки от ранния неолит, от тракийско време, от римското владичество, славянски
гробове и пр. В музейната сбирка има стъклени гривни, пръстени и керамични съдове и
други предмети, които доказват, че тук е съществувало средновековно селище. При
разкопките в центъра на гр. Девин (мястото на Дома на културата) е открит
средновековен некропол-XIII-XIVв.
В читалище „Назъм Хикмет-1948” – с. Грохотно осъществяват дейност танцов
състав, група за модени танци, група за народни песни и и два клуба по интереси.
В читалище „Светлина“ – с. Гьоврен функционират танцов състав, мъжка
фолклорна група и група за латино танци.
В читалището в с. Триград развиват дейност женски и детски битови състави,
както и група за народни обичаи и кръжок по билкарство.
Битова и коледарска група и един кръжок („Сръчни ръце“) са действащи
формации в читалище „Асен Златаров-1945“ с. Брезе.
В с. Беден единствен ползвател на читалището е женска фолклорна група.
Такава е имало и в НЧ „Родопска обнова-1938“, с. Михалково, но вече не функционира.
С една фолклорна група е и НЧ „Съединение-2006” – с. Осиково.
По-разнообразна дейност се развива в читалищата в с. Лясково (смесена
фолклорна група за изворно народно творчество, мъжка и детска фолклорна група, 5
кръжока и два танцови състава), с. Стоманево (школи по художествено слово, танци,
народно пеене и рисуване) и с. Стрелча (женска фолклорна група, детска група за
народно пеене и кръжок по изобразително изкуство).
В читалищата се провеждат и обучения на ученици по компютърна грамотност в
рамките на спечелени и реализирани проекти, финансирани от Програма „Глобални
библиотеки - България”, както и обучения на възрастни.
Интересна част от културния облик на гр. Девин са занаятите. Произвеждат се
изделия като родопски гайди, свещници, сувенири от естествени материали – рог, кожа
и дърво, развиват се занаяти като ковачество, плетачество, тъкачество, бродерия,
дърворезба и др.
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Културният календар в региона е изключително разнообразен. В община Девин
се честват 15:
• „Прогонване на змията“ - палят се огньове от слама като пред домовете се слагат
чамове, провежда се на 14 март в гр. Девин, с. Грохотно и с. Триград;
• Отслужване на тържествен водосвет по случай Гергьовден – провежда се на 06
май в параклиса “Св. Георги” в гр. Девин;
• Ден на билките – „Мурсалският чай – сила и здраве” – чества се на 24 юни запознаване с лечебната сила на билките;
• Среде лето – Ден на цветята – провежда се на 02 август като в навечерието на
празника се берат цветя и се правят китки, които се оставят на открито под
звездите. В самия ден се събират в общ казан и се наричат по отделно, пеят се
ритуални песни; празнува се в цялата община.
• Празник на гр. Девин и минералната вода – отбелязва се на 04 октомври с
концерт „Родопа пее и танцува”;
• Празник на картофа – чества се на 30 октомври в с. Триград;
• Фестивал „Орфически мистерии“ - възстановка на легендата за Орфей и
Евридика, и спускането на Орфей в подземното царство на бог Хадес – в
пещерата "Дяволското гърло".
Културните и природните дадености, местоположението на общината, богатият
културен календар, съхранената културна идентичност на региона са благоприятна
предпоставка за развитието на активна дейност в областта на културата в община
Девин. В тази насока са реализирани редица проекти и инициативи. Следва да се
предприемат мерки за подобряване на съществуващата МТБ и дообогатяване й, за да се
допълни културния облик на общината.

III.6.4. Спортна инфраструктура
Спортната инфраструктура в община Девин се състои от един стадион („Христо
Ботев“), 4 плувни басейна и 1 открит плувен басейн. Спортният стадион и плувният
басейн са разположени в гр. Девин, м. Струилица. В гр. Девин има и още един
общински плувен басейн, но към момента не функционира. Стадионът разполага и с

15

Източник: Културен календар на община Девин
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лекоатлетическа писта и е с обща площ от 32 000 км2. Собствеността на съоръжението
е общинска и се използва от футболен клуб „Ботев“.
Спортните площадки биват:
- Спортна площадка “Летен театър“ – с площ 3 000 кв.м, амфитеатрално
разположение на местата, включва и двуетажна сграда;
- Комбинирана спортна площадка – могат да се тренират спортовете волейбол,
баскетбол, тенис и др. Площта на площадката е 1500 м2 и се ползва от спортен клуб
„Девин“;
- По една спортна площадка в селата Брезе и Михалково.
Всички спортни площадки са общинска собственост.
Закрити плувни басейни има в спа – хотелите, в които има възможност и за
балнеолечение, калолечение, парафино и луголечение, кинезитерапия и физиотерапия.
Спортните клубове са спортен клуб “Въча” – гр. Девин, спортен клуб “Фортуна”
– кв. Настан, гр. Девин, ФК “Девин” – гр. Девин, спортен клуб “Електрик” при ПГЕ
“А.С.Попов” и спортен клуб “Младост” при СОУ “Христо Ботев”.
Сред основните проблеми в областта на спорта в община Девин изпъква
недоброто състояние на материално-техническата база на спортните обекти. Основните
дейности в тази посока следва да включват реконструкция на съществуващата спортна
инфраструктура, включително в училищата, както и обогатяване и разнообразяване на
предлаганите възможности за практикуване на спорт. Реализирането на мерки от
подобно естество ще попълни туристическия облик на града.

III.6.5. Социална инфраструктура
Съгласно Правилника за прилагане на Закона на социалното подпомагане – чл.
36, социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции.
В община Девин се предоставят социални услуги само в общността,
специализирани институции не функционират. Услугите са локализирани в общинския
център и обслужват територията на цялата община.
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Територията се обслужва от дирекция „Социално подпомагане“ – Девин.
Социалните услуги са:
Личен и Социален асистент
-

Доставчици на услугата:
-

Дирекция „Социално подпомагане“ – Девин по Национална
програма „Асистенти за хора с увреждания“;
Капацитет – определя се от Дирекция „Бюро по труда“, като средногодишния брой през последните 5 години е 26;

-

Община Девин по схема Алтернативи - проект: „Подкрепа за
достоен живот“
Капацитет: 30 места и заетост 30 места.

-

Цел: предоставяне на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания
или тежко болни самотни хора чрез осигуряване на заетост на безработни
лица като лични и социални асистенти.

Домашен помощник
-

Доставчици на услугата:
- община Девин, по проект „Помощ в дома“;

-

Капацитет: 53 места и заетост 53 места;

-

Цел: предоставяне на грижи за домакинството на възрастни хора с трудна
подвижност и хора с увреждания.

Обществена трапезария
-

Доставчици на услугата: община Девин;

-

Капацитет: 82 бенефициента и заетост 82 места;

-

Цел: предоставяне на топъл обяд; храната се приготвя в кухнята на МБАЛ гр.
Девин.

Приемна грижа
-

Доставчици на услугата:
-

Дирекция „Социално подпомагане“ – Девин –
Капацитет: 3 професионални приемни семейства;

-

Община Девин по проект „И аз имам семейство“ –
Капацитет: 8 професионални приемни семейства;
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-

Цел: набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение,
взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство,
подкрепа и наблюдение.

Център за обществена подкрепа
-

Доставчици на услугата: община Девин;

-

Капацитет: 20 места;

-

Цел: предоставяне на комплекс от социални услуги за уязвими семейства и
деца в риск, като семейно консултиране и подкрепа.

Клуб на пенсионера – 2 бр. в гр. Девин – съдействат за поддържане на
социалните контакти, социалната интеграция и подобряване качеството на
живот на възрастните хора.
В община Девин развиват дейността си и Съюз на слепите и Дружество на
хората с увреждания.
Брой на обхванатите лица, в т.ч. подомно и в съществуващите социални
услуги:
От Дирекция „Социално подпомагане“ – Девин:
-

НП „Асистенти за хора с увреждания“ – 6;
От община Девин:

-

По проект „Подкрепа за достоен живот“ - 30;

-

По проект „Помощ в дома“ - 13;

-

Обществена трапезария – 82;

-

ЦОП – 44.
Брой лица, нуждаещи се от социални грижи (по видове):

-

Домашен помощник – 150;

-

Личен асистент – 55;

-

Желаещи да ползват Обществена трапезария – 103;

-

Желаещи и чакащи да ползват услуги в специализирани институции – 5;

-

ЦОП – 24.
Развитието на социалните услуги в община Девин е в унисон с държавната

политика за деинституционализация. Предвид демографската ситуация в региона и
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тенденции на застаряване на населението, следва предприемат още мерки за
обогатяване на предлаганите социални услуги в общността, за да се обхваната всички
потребители, да се създадат алтернативни форми на приемна грижа, необходими са
мерки за подобряване на архитектурната достъпност на обществени сгради и др.

III.7. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
В основата на пространственото развитие на град Девин и формирането на
пространствената структура на общината са благоприятните историко-географски
особености, културните коридори и идентичността ѝ, които изразяват устойчивостта
във времето на селищните взаимовръзки и трайно обособените урбанистични оси. В
тази връзка, културното наследство в района е резултат от дългогодишното
напластяване на отминали цивилизации и епохи, които носят специфична памет и
идентичност на място.
Свидетелство за това са архитектурните недвижими културни ценности от
праисторическата епоха и тракийската култура. Културните коридори свързват важни
елементи на културното наследството и традициите, които отразяват събития или
периоди от българската и европейската историята. Те показват процесите на
динамиката в пространственото развитие на селищната структура.
В пространствената структура на община Девин се идентифицирани множество
недвижими културни ценности /НКЦ/ /НДА на НИНКН/, представени в следните
таблици:
Таблица 16 Недвижими културни ценности в териториалния обхват на землището на град Девин.
№ по
ред
1

ОБЕКТ
/собственост, адрес, локализация/

Местоположение

Средновековен некропол

ул."Родопи", между кв. 28 и
29

Вид

5км югозападно от града
2

Останки от крепост

3

Некропол в местност Потреба на 3 км.
североизточно от града

4
5

Средновековно селището на 2-3 км.
източно
Античен и средновековен некропол в
местност
Сушия
на
6-7
км.
северозападно

м.
Потреба,
североизточно

3км

архитектурностроителен
античността
средновековието
архитектурностроителен
античността
средновековието
архитектурностроителен
античността
средновековието

Категория
от
и

местно

от
и

местно

от
и

местно

м. Селището, 2-3км източно

археологически

национално

м.
Сушия,
северозападно

археологически

национално

6-7км
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Турски мост в местност Юмера
(Камера) на 3 км. югозападно
Параклис „Св. Георги“
Параклис „Св. Илия“
Старото гробе (Еньово гробе) в
местност Баракли
Селище Юрут м. Баракли
Селище Юрут в местност Мурсалица
Пещера на Заброл в местност ДльотОстров
Стари гробища в местност Заброл, 3 км
югоизточно от града
Старо село в местност Забрал на 2,5 км.
югоизточно
Местност Белкова ливада със стари
основи
Римски път, намиращ се в местност
Карабалкан
Римски път от Соманя до Сеч меня
Римски път между с. Стойките, с.
Чепеларе

19

Къща на Методи Лазаров Тодев

20

Сводов мост – Белковия мост

21

Сводов мост

22

Лобно място на партизани

м. Юмера /Кемера/, 3км
югозападно
2км
м. Равня
м. Баракли Еньово гробе
м. Мурсалица
м. Дльот-Остров
м. Заброл, 3км югоизточно
м.
Забрал,
югоизточно

2.5км

м. Карабалкан

м. Лисичево, 15км северно

археологически

национално

археологически
археологически

национално
национално

археологически

национално

археологически
археологически

национално
национално

археологически

национално

археологически

национално

археологически

национално

археологически

национално

археологически

национално

археологически

национално

архитектурностроителен
архитектурностроителен
архитектурностроителен
исторически

Източник: Национален институт за недвижимо културно наследство

за сведения

местно

Таблица 17 Недвижими културни ценности в териториалния обхват на землището на село Беден.
№ по
ред
1
2
3
4

ОБЕКТ
/собственост,
адрес, локализация/
Късноантичен некропол
Останки от селище под Сухия връх
Селище върху Сухия връх
Средновековен некропол

5

Средновековен некропол

6

Средновековен манастир

7

Средновековен некропол в селото

8

Късноантично и средновековно селище

9
10
11

Тракийско селище
Средновековно селище
Късноантичен некропол

Местоположение

Вид

Категория

500м. северно
800м. северно
1км северно
м „Каурското гробе“ до
селото
м.
„Бучек“,
7км
североизточно
м. Голямата църква, 500м
източно

археологически
археологически
археологически
археологически

национално
национално
национално

м. Малката и голямата
църква, 600-700м. северно
западно до стопански двор
източно до селото
м. Черешово, 12км южно

Източник: Национален институт за недвижимо културно наследство.

археологически
археологически

национално
национално
национално

археологически

национално

археологически

национално

археологически
археологически
археологически

национално
национално
национално

Таблица 18 Недвижими културни ценности в териториалния обхват на землището на село Брезе.
№ по
ред
1
2
3
4

ОБЕКТ
/собственост,
адрес, локализация/
Селище вр. Св. Никола
Некропол под вр. Св. Никола
Римски път Персенк прясно землище
Черква

Местоположение

Вид

Категория

4км, южно
3км, южно
4км, южно
м. „Черквището“

археологически
археологически
археологическо

местно
национално
национално
национално
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Източник: Национален институт за недвижимо културно наследство
Таблица 19 Недвижими културни ценности в териториалния обхват на землището на село Грохотно
№ по
ред

ОБЕКТ
адрес, локализация/

/собственост,

1

Развалини от селище с църква

Местоположение

Вид

Категория

м. „Черквата“

Източник: Национален институт за недвижимо културно наследство
Таблица 20 Недвижими културни ценности в териториалния обхват на землището на село Гьоврен.
№ по
ред

ОБЕКТ
адрес, локализация/

/собственост,

Местоположение

1

Турски мост

3 км., южно

2
3
4
5
6
7

Пещера
Пещера
Пещера
Стар водопровод
Развалина от Римски мост Кемера
Римски път-Гьок кидик Гьоврен

м. Турлук
м. Деликташ
м. Иликилик
м. Турлук

Вид

Източник: Национален институт за недвижимо културно наследство

Архитектурностроителен
Античността
Средновековието
археологически
археологически
археологически
археологически
археологически
археологически

Категория
от
и

местно
национално
национално
национално
национално
национално
национално

Таблица 21 Недвижими културни ценности в териториалния обхват на землището на село Лясково.
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ОБЕКТ
адрес, локализация/

/собственост,

Турски мост Търнето
Развалини от пещи за топене на желязо
Развалини от пещ за топене на желязо
Пещ за топене на желязо
Развалини от пещ за топене на желязо
Старо селище
Старо селище
Останки от разрушено селище „Черквата в м.
Окамене“
Останки от разрушено селище „Черквата“ в
м. „Бедотина“
Старо селище, м. „Тъвничища“
Римски път – Персенк – Лясково
Сводов мост в селото
Сводов мост Лопчевата река
Шарлев мост
Хамидовата къща

Местоположение

Вид

Категория

5 км. северно
м. Мокривото
м. Бодешина
м. Черквище
м. Черковището
в землището на
„Равна ливада“
м. „Черквището“

археологически
археологически
археологически
археологически
археологически
археологически

национално
национално
национално
национално
национално
национално

археологически
археологически

национално
национално

археологически

национално

археологически
археологически
арх.-стр.
арх.-стр.
арх.-стр.
арх.-стр.

национално
национално
сведение
сведение
сведение
сведение

с.

Източник: Национален институт за недвижимо културно наследство

Таблица 22 Недвижими културни ценности в териториалния обхват на землището на село Михалково.
№
по
ред

ОБЕКТ
адрес, локализация/

1

Черквището

2
3
4

Старо селище „Манастиря“
Селище до старите гробища
Стари гробища
Останки от старинни пещи за топене на
желязо
Останки от старинни пещи за топене на
желязо
Останки от старинна галерия за руда
Останки от старинни пещи за топене на
желязо м. „Осоето“
Римски мост по пътя за Чуреково

5
6
7
8
9

/собственост,

Местоположение

Вид

Категория

археологически

национално

м. Старо село

археологически
археологически
археологически

национално
национално
национално

м. Берковица

археологически

национално

м. Драговица-Осоето

археологически

национално

археологически

национално

археологически

национално

м.
Еброница
/мах.
Петвар – сега към с.
Осиково/
м. „Переница“

архитектурно-
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10

Къща на братя Попови

Източник: Национален институт за недвижимо културно наследство

строителен
архитектурностроителен

за сведения

Таблица 23. Недвижими културни ценности в териториалния обхват на землището на село Осиково
№
по
ред
1

ОБЕКТ
адрес, локализация/

/собственост,

Старинна черква

2

Крепост

3

Гробища в селището на с. Осиково

Местоположение

Вид

Категория

м. Бела вода
м. Умар кале в
Осиковото землище

археологически

национално

археологически

национално

археологически

национално

Източник: Национален институт за недвижимо културно наследство.

Таблица 24 Недвижими културни ценности в териториалния обхват на землището на село Селча
№
по
ред

ОБЕКТ
адрес, локализация/

1

Антично /римско/ селище

/собственост,

Местоположение
м. Добрино до селото

Вид

Категория

археологически

национално

Източник: Национален институт за недвижимо културно наследство
Таблица 25 Недвижими културни ценности в териториалния обхват на землището на село Триград
№
по
ред
1
2

ОБЕКТ
адрес, локализация/

/собственост,

Шарения сводов мост
Каменната кюприя - мост

3

Средновековна крепост

4

Тракийско селище-пещерата Горни Раж
Праисторическо и тракийско селищепещерата Георги Раж
Тракийско селище-пещера Суходолска каба

5
6

Местоположение

м.
Кавур-чан,
югоизточно
1-3 км северно

Вид

8км

Категория

арх.-стр.
арх.-стр.
археологически

национално

археологически

национално

3-4 км северно

археологически

национално

3км южно

археологически

национално

Източник: Национален институт за недвижимо културно наследство

Таблица 26 Недвижими културни ценности в териториалния обхват на землището на село Чуреково.
№
по
ред
1
2
3

ОБЕКТ
адрес, локализация/
Старо селище и гробница
Римски път-калдаръм
Стари гробища

4

Римски мост-неизползваем

5

Римски мост - ползваем

/собственост,

Местоположение

Вид

Категория

северно

археологически
археологически
археологически
архитектурностроително
архитектурностроително

национално
национално
национално

северно

Източник: Национален институт за недвижимо културно наследство

В националния регистър на военните паметници в община Девин са
разположени два обекта притежаващи статут на исторически недвижими културни
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ценности, както и притежават статут на военни паметници съгласно чл. 4 от Закона за
военните паметници.
Таблица 27 Недвижими културни ценности в териториалния обхват на община Девин със статут
Вид на обекта
Паметна плоча на загиналите от с. Давидково в Отечествената
война
Паметна плоча на загиналите войници от с. Триград във
войните за национално освобождение

Място
град Девин кв. „Настан“
село Триград

военни паметници. Източник: Регистър на военните паметници, Национален Военноисторически
Музей.

Важни обекти на културната инфраструктура в общината са читалищата
разположени в град Девин и останалите населени места. Те са важни културни обекти,
който съхраняват, развиват и обогатяват културният живот, приобщават гражданите
към ценностите на науката, изкуството и културата и съхраняват духовния живот и
местните традиции и културни обичаи.
Културните обекти от национално и местно значение са потенциал, които трябва
да бъде използван за привличане на социално-икономическа активност в общината.
Необходимо е да се изготвят проекти за консервация, реставрация и адаптация на
обектите и интегрирането им в обща мрежа обвързвана със селищната структура в
общината. Така също е необходимо да бъдат изготвени познавателни туристически
пътеки и маршрути и обособяването на културни зони.
Богатото историческо минало е създало едно неповторимо културно наследство
в областта на музиката, танците, народните обичаи и бита. Голям интерес
представляват традиционните родопски одеяла, китеници, губери, халища, терлици,
чанове и дърворезба.
Последните политики на ЕС са ориентирани към управление и свързване на
екологичните, ландшафтни и културни ценности на регионите и реализиране на
местния потенциал за развитие на общините и регионите.
В този смисъл пространственото и социално-икономическо развитие на
територията ще бъде ориентирано към културното наследство в селищните структури
природните и културни ландшафти в прилежащата територия. Това са факторите, които
имат водеща роля по отношение на културното наследство в устройството и развитието
на територията.
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Този

подход

в пространственото

развитие

е

отправна

точка

и

при

пространствените политики, свързани с материалното и нематериалното културно
наследство на България, които се залагат в НСРР и НКПР и са в пряка връзка с
качеството на живот.
Основните насоки в опазването на културните ценности в цялото им времево и
видово многообразие са свързани със съхраняване на техните уникални характеристики
чрез консервация и активно опазване, публична загриженост и адаптация в най-широк
смисъл, запазване и развиване на духа на мястото /genius loci/ и на пространствената
идентичност и развитие на потенциала им за стимулиране на икономическия растеж.
Основни културни мероприятия на територията на град Девин са свързани с
отбелязването на националните и традиционни християнски празници, културни
фестивали и събития. В териториалния обхват на града се честват и празниците с
местно значение, които изразяват идентичността на община Девин и дати от историята
на България и на град Девин, както и на национални празници, изложби, концерти,
театрални и шоу програми и др.
Други важни културни събития, които се провеждат в рамките на общината са:
 Битова вечер на тема: "Зима край огнището"- предоставяне на традиционни
ястия и демонстриране на умения на различни занаяти;
 "Шарен сандък" - изработване на елементи и орнаментика към старите родопски
носии;
 Празник на билката - запознаване с билки и предназначението им;
 Сборна изложба на художници от Девин и общината, посветена на 100 годишнината от Освобождението на града;
 Участие в надсвирване в с. Гела;
 Песенен фестивал "Българската планина" с. Триград, с. Селча и град Девин;
 Изложба от материали и анкета за живота и дейността на Васил Левски;
 Международен ден на Земята - изложба от природни материали;
 Международен фолклорен фестивал - Девин и литературен конкурс "Девин град на чистата природа, вековните гори и минералните извори".
Атрактивността на града и общината трябва да бъде представена като
съвкупност от нематериално и материално недвижимо и движимо културно наследство.
Народните традиции и културните обичаи са нематериалния ресурс, който може да
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задържи посетителите в града и да повиши атрактивността и качеството на културния
туристически продукт. Основата на съвременния динамичен и разрастващ се град са
културните ценности, заложени в селищните характеристики. С времето те биват
възстановени, адаптирани и допълвани, което допринася за развитието на града като
културен център и формирането на културна туристическа индустрия.
Атрактивността на общината трябва да бъде представена като съвкупност от
нематериално и материално недвижимо и движимо културно наследство. Народните
традиции и културните обичаи са нематериалния ресурс, които може да задържи
посетителите в общината и да повиши нейната атрактивност и качеството на културния
туристически продукт. В основата на съвременната динамично развиваща се селищна
структура са културните ценности заложени в селищните характеристики на общината.
С времето те биват възстановени, адаптирани и допълвани, което допринася за
развитието на общината като културен център и формирането на културна
туристическа индустрия.
Общината притежава значителен културен и природен потенциал, което е
предпоставка за развитие на различни форми на туризъм. Значим потенциал за
развитие на специализирана туристическа дейност имат еко-туризъм, културноисторически, археоложки и други специализирани видове туризъм. Община Девин има
възможност да създаде разнообразни туристически продукти/пакети, които да
стимулират местното социално и икономическо развитие.
Представеният анализ на културното наследство се основава на Закона за
културното наследство, който се явява основополагащия документ за опазване на
културното наследство в Република България/

III. 8. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ
III.8.1. Потенциал
Община Девин се характеризира с мек климат и дългогодишно слънцегреене,
което е важна предпоставка за развитието на различни видове туризъм в района.
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Други природни ресурси, които са „активи“ по отношение развитието на
туризма са относително чистият въздух и минералните води, подходящи за третиране
на различни видове заболявания на опорно-двигателния апарат, нервната система,
половата система, сърдечно-съдовата система, дихателната система, кожни заболявания
и др.
Минералните води са в основата на балнеологията, но те към момента не са
достъпни за туристите, тъй като не достигат до хотелите в община Девин. Това е
проблем, който трябва да се адресира през следващите години до 2035 г.
III.8.2. Места за настаняване, нощувки, туристи
По данни от териториалното статистическо бюро в Смолян, туристическият
сектор - ресторантьорството и хотелиерството, заедно със съпътстващите услуги
търговия и транспорт - формират 24% от приходите и 23% от заетостта за 2012 г.
Според информация от община Девин, през 2014 г. местата за настаняване от
клас А (хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища,
туристически селища и вили) са общо 7 с капацитет 715 легла, в т.ч. 4 СПА хотела с
657 легла, 1 хотел с 33 легла, 1 мотел с 5 легла, 1 вила с 20 легла.
Местата за настаняване клас Б (семейни хотели, хостели, пансиони, почивни
станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги) са 78
с капацитет 793 легла, в т.ч. 15 семейни хотела с 365 легла, самостоятелни стаи – 42 бр.
с 223 легла, 19 къщи за гости с 186 легла, 1 пансион с 13 легла, 1 бунгала с 6 легла.
На територията на общината има и две хижи със 126 легла.
Заедно с хижите, общият брой на местата за настаняване в община Девин през
2014 г. е 87 с общ капацитет 1634 легла.
Тези цифри показват 36 % ръст спрямо 2011 г. за броя на местата за настаняване
и само 2 % ръст в броя на леглата, което се дължи на разкриването предимно на обекти
тип „самостоятелни стаи” и затваряне на някои обекти с по-голяма леглова база.
За да се отчете посещаемостта на община Девин от туристи се отчита броят на
реализираните нощувки. По последни данни от община Девин през 2013 г. на
територията на общината са отчетени 62 656 нощувки, което е с 6 130 повече от броя на
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реализираните нощувки през 2012 г. и надвишава нивото от 2011 г. – 62 141 нощувки.
Това е добър сигнал за бъдещото развитие на туризма на територията на община Девин
и означава, че има интерес от страна на туристите. Все пак, за да се постигне
максимална удовлетвореност и да се привлекат още туристи, туристическата база
(инфраструктурата, свързана с туризъм) трябва да се подобри и да се предприеме
мащабна маркетингова кампания в и извън страната. По данни от сайта на
Министерство на туризма се очаква правителството да създаде специален фонд
„Туристическа инфраструктура и туристически атракции.“16
III.8.3. Природни и културно-исторически ресурси
На територията на общината има два природни резервата за съхранение на
биоразнообразието, три защитени местности и две природни забележителности, както
следва:
 Резерват “Старата гора” /Шабаница/, създаден със Заповед №2245/30.12.1956 на
Главно управление по горите с цел “ Опазване на вековна буково-смърчова гора с
възраст над 200 год., а отделни смърчови екземпляри и над 350 год.”. Намира се в
землището на с.Триград на 1700-1800 м надморска височина, в близост до
границата ни с Гръцката република. Резерватът е достъпен за разглеждане;
 Резерват “Казаните” – в землището на с. Гьоврен. Разположен е на площ от 161 ха,
на 950-1000 м. надморска височина, върху изключително стръмни терени. Създаден
за съхранение на насъждения, съставени предимно от бяла ела, бял и черен бор,
смърч и бук на възраст 80 – 100 години;
 Защитена

местност

“Триградско

ждрело”

-

обявена

със

Заповед

№

4021/06.12.1963 год. на КГГП на МС. Представлява дълбок пролом по течението на
р. Триградска, с площ от 314 ха. Варовитите скали на ждрелото са сред най-богатите
местообитания на ендемични, редки и реликтни растителни и животински видове в
България. Триградска река образува бистри и дълбоки вирове, изчезва при пещерата
“Дяволското гърло” и се появява след 500 м., като буен карстов извор. По
подземният път на Триградска река се намират 12 водопада, като всички са
образували ерозионни котли;
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/intervyuta/nikolina-angelkova-shte-reklamirame-bulgariya-i-v-luvura
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 Защитена местност “Чаирите” – Обявена със Заповед 3751/30.11.1973г. на
МГОПС. Представлява живописна местност, в която се намират 6 бр. естествени
свлачищни езера и планински бисер “Синият вир”, скътан сред вековна смърчова
гора. Намира се в землището на с. Триград.
 Защитена местност “Поречието на река Девинска” - обявена със Заповед № РД –
618/08.07.2002 г., създадена с цел съхраняване на уникални растителни и
животински същества.
 Природна забележителност “Струилски дол” е водопад на река в землището на
гр. Девин. Височината на пада е 3.0 м., надморската височина – 1000 м., заема площ
от 0.5 ха. Обявена със Заповед № 3796/11.10.1965 год. на МГГП.
 Природна забележителност “Настанска могила” е скално образувание с площ 3.0
ха. Надморската височина е 1200 м. Обявена със Заповед №1120/02.07.1968 г. на
МГГП. Целта на обявяването му е да се запази характерният скален гребен,
завършващ с хобот на слон. Намира се в местността “Настанска могила” в
землището на гр. Девин, кв. Настан, на територията на ДЛ-Девин.
 Връх Гребенец – Висок 1373 м., извисяващ се северозападно от гр. Девин. На
североизток от него е разположен връх Голям Персенк /2091 м./, на изток – връх
Преспа /2001 м./, а на югоизток – връх Перелик /2191 м./.
 “Харамийска пещера“ - землище на с .Триград пропастен тип пещера, атракция на
границата между класическия и екстремен туризъм. Достъпна за разглеждане. Тя е
една от седемте пещери в района, които са били обитавани в древността.
 “Кестенска пещера” – северозападно от с. Кестен. Обитавана в древността. Не е
проучвана и благоустроена. На територията на общината има много непроучвани и
неблагоустроени пещери, които не са достъпни за туристическо разглеждане.
Разработването им като туристически продукт и включването им в туристически
маршрути, ще имат съществен принос за развитието на туристическия сектор в
района. Анализът показва, че природните забележителности въпреки своята
атрактивност, не са масово посещавани от местните и чуждестранните туристи.
Причината за това е недостатъчното им познаване, липсата на туристическа
презентация и не на последно място липсата на изградена инфраструктура до тях
пътища, екопътеки, обозначаване
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Културно-историческо наследство
Територията на община Девин има богата и характерна история и във връзка с
това там са разположение множество археологически находища. Общо откритите
археологически паметници са 98, но тяхното обстойно проучване, реставриране,
консервиране и превръщане в туристически обекти предстои.
Към момента туристите могат да посетят следните туристически обекти, до които
има изградени туристически пътеки:
 Калето /Кавурското кале/, което представлява останки от крепост, разположена
на висока скалиста чука. Строена вероятно през VІІІ – Х век от ломени камъни,
споени с бял хоросан.
 Кемеровият мост, наричан още Римският мост, койтоп редставлява каменна дъга
от дялани камъни без спойка, широка 3 м., дълга 30 м. и висока 6 м., която
прехвърля Девинска река. Мостът е обявен за паметник на културата.
Туристически обекти в съседни общини
В този регион се намира и архитектурният резерват Широка лъка. На около 34
км от Девин е зимният курорт Пампорово, а на около 40 км е друг ски курорт Чепеларе. В Смолян и Чепеларе могат да бъдат посетени няколко музея, разказващи за
историята на Родопите.
Смолянските езера също са интересен обект. Те се намират на левия склон на
долината на река Черна и на север под Орфеевите скали и връх Снежанка. Езерата са
пръснати навсякъде по цялата долина, от Орфеевите скали до самия Смолян.
Скала Невястата (Турлука) се намира на запад от гр. Смолян. Скалата, считана
от местните хора за символ на града, приютява древно тракийско светилище.
Откритието е оповестено от археолога Никола Дамянов през 2008 г.
В западния край на гр. Смолян на изхода от кв. Средок има малка табелка,
сочеща към резерват „Сосковчето” - екопътека Каньонът на водопадите. Най-горната й
точка е на около 1800 м. надморска височина, а денивелацията й е около 700 м. Самият
каньон е изграден от риолитни скали, които поради своята твърдост не са се поддали на
въздействието на водата и така са се образували големи прагове и спускащи се по тях
бистри планински водопади.
В община Родопи е застъпен основно селският туризъм.
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В община Кричим през юли 2005 г. е направена екопътека към манастирите „Св.
Врач“ и „Св. Богородица“, която свързва Асеневата пътека в местността „Калето“.
Курортът “Язовир Батак” и местността Курорт “Цигов чарк” са разположени в
Западните Родопи. Водите на язовира дават прекрасни възможности за воден спорт и
риболов.
Местността Широка поляна се намира в северозападната част на Западните
Родопи (община Батак). На територията на местността са и язовирите “Широка поляна”
и “Тошков чарк”, предлагащи отлични условия за риболовен спорт и пълноценен
отдих.
Местността Беглика, отново в община Батак, заема т.н. Беглишка заравненост в
централната част на Западните Родопи със средна надм. височина 1700 м. Живописният
планински пейзаж, язовирите и кристално бистрите реки привличат много туристи.
III.8.4. Зелена система
По данни на НСИ за 2013 г. в община Девин са разположени горски масиви,
които заемат 67% от територията на административната единица - 573 684 дка, което я
превръща в една от най-богатите на горски ресурси община в страната.
В гр. Девин е разположен парк „Острова“, който се намира по поречието на р.
Девинска, преминаваща през централната градска част, който има потенциал да се
развие и превърне в предпочитано място както за местните жители, така и за
посетителите на града.

Изводи:
Природните дадености и културно-историческото наследство на община Девин
са в основата на нейния туристически потенциал. От съществено значение обаче за
постигане на конкурентоспособност и бъдещи приходи в общината са модернизирането
на инфраструктурата, свързана с туризма, едновременното ефективно използване и
опазване на минералните води и привличането на нови и различен тип туристи, които
да останат удовлетворени и да посещават общината регулярно.
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За да се постигне интегрирано социално-икономическо развитие е важно да се
достигне състояние, при което туризмът се развива устойчиво, като има икономическа
ефективност, екологична съвместимост и социална търпимост.

III. 9. ТЕРИТОРИАЛНО–УРБАНИСТИЧНА СТРУКТУРА. ПРОСТРАНСТВЕНО
РАЗВИТИЕ НА МРЕЖАТА ОТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ
СИСТЕМИ
III. 9.1. Териториално–урбанистична структура
Териториално–урбанистична структура
Община Девин се намира в границите на „Югозападна и Южна централна
България” от ниво NUTS 1, Южен централен район за планиране от ниво NUTS 2 и е
включена в административните граници на област ниво NUTS 3, съгласно общата
класификация за статистически цели на териториалните единици NUTS и Закона за
регионално развитие /ЗРР/ на Република България.
Община Девин заема 17,83 % от област Смолян и според Закона за
административно-териториалното устройство на Република България се отнася към
трета категория община.
Община Девин граничи със следните общини, както следва: на изток – с
Чепеларе и Смолян, на запад – с Борино и Батак, на север – с Брацигово, Кричим и
Родопи и на юг – с Гръцката република.
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Фигура 9. Статистически райони според класификацията на териториалните единици за
статистически цели в България /NUTS 2/

Фигура 10 Административно-териториално устройство
Национална концепция за пространствено развитие

на

Република

България,

Източник:
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Девин е с площ 575 км2 и в нейната териториална структура влизат 16 населени
места, 15 от които села и един град, който се явява и общински център – град Девин.
Населението на Община Девин към 2012г. /по данни от ОПР Девин 2014-2020/
наброява 12 563 души, като съотношението между градско и селско население е
54%:46%. Жените са повече от мъжете – на 1000 мъже се падат 1055 жени. Средната
гъстота на населението е 21,9 души/км2. и е по-ниска от средната за страната, което се
дължи на местоположението на общината в периферен граничен район.
Таблица 28. Площ, гъстота на населението и населени места към 31.12.201г., НСИ.

EKATTE

Статистически
Статистически
райони
Области
Общини

BG

Общо за страната

BG4

зони

Гъстота
на
населението на
кв. км

Населени
места - бр.

Градове бр.

Села - бр.

Кметства бр.

111001,9

65,6

5278

257

5021

2008

Югозападна и Южна
централна България

42671.5

84.2

2252

102

2150

809

BG42

Южен централен

22365.1

65.4

1302

54

1248

556

SML

Смолян

3192,8

37,2

242

8

234

52

SML02

Баните

301,2

16,2

20

-

20

6

SML05

Борино

173,2

20,4

5

-

5

2

SML09

Девин

573,7

21,9

16

1

15

8

SML10

Доспат

282,7

31,5

8

1

7

7

SML11

Златоград

171,5

70,1

11

1

10

4

SML16

Мадан

175,0

68,9

44

1

43

5

SML18

Неделино

102,3

67,7

16

1

15

1

SML27

Рудозем

182,9

54,0

23

1

22

6

SML31

Смолян

854,0

47,4

86

1

85

10

SML38

Чепеларе

376,4

19,9

13

1

12

3

Площ
кв. км

-

В националната категоризация на населените места град Девин попада в „трета“
категория град, докато останалите населени места са от по-ниска категория /от 5-та –
1бр., от 6-та – 6 бр., от 7-ма – 3 бр. и от 8-ма – 5 бр./.
Таблица 29. Категоризация на община Девин съставните ѝ населените места. Източник: Национален
регистър на населените места, 2014 г. и Заповед № РД-02-14-2021 от 14 август 2012 г. /обн. ДВ, бр. 66,
28.08.2012 г., неофициален раздел/ на МРРБ за категоризацията на населените места.
№

ЕККАТЕ

Наименование на
административно-териториалната
единица

Категория

Площ /км2

1
№

SML09

Община Девин, област Смолян

3

575

КОД

Наименования на кметствата

1

SML09-01

кметство Беден, общ. Девин

2

SML09-02

кметство Брезе, общ. Девин

3

SML09-03

кметство Грохотно, общ. Девин

75

4

SML09-04

кметство Гьоврен, общ. Девин

5

SML09-07

кметство Лясково, общ. Девин

6

SML09-10

кметство Осиково, общ. Девин

7

SML09-11

кметство Селча, общ. Девин

8

SML09-13

кметство Триград, общ. Девин

№

ЕККАТЕ

Наименование на населеното място

Категория

Площ/км2

1

20465

Град Девин, община Девин, област Смолян

3

134.832

2

03112

с. Беден, община Девин, област Смолян

7

45.762

3

06269

с. Брезе, община Девин, област Смолян

6

32.872

4

11733

с. Водни пад, община Девин, област Смолян

8

5

17957

с. Грохотно, община Девин, област Смолян

6

22.373

6

18424

с. Гьоврен, община Девин, област Смолян

6

29.293

7

29502

с. Жребево, община Девин, област Смолян

8

8

36796

с. Кестен, община Девин, област Смолян

8

26.956

9

44848

с. Лясково, община Девин, област Смолян

6

56.505

10

48547

с. Михалково, община Девин, област Смолян

5

32.700

11

54198

с. Осиково, община Девин, област Смолян

7

43.107

12

66130

с. Селча, община Девин, област Смолян

6

23.678

13

69465

с. Стоманево, община Девин, област Смолян

7

15.820

14

72360

с. Тешел, община Девин, област Смолян

8

15

73105

с. Триград, община Девин, област Смолян

6

77.993

16

81815

с. Чуруково, община Девин, област Смолян

8

31.793

III.9.2. Пространствено развитие на мрежата от населени места и функционалните
системи
Общината е представена от град Девин, който е общински център попадащ в 4то
ниво на йерархичната система от градове-центрове /малки градове с микрорегионално
значение за територията на група общини/.
Като част от системата от полюси на растеж в областта в него са концентрирани
основните административни, икономически, социални и културни дейности. Като
полюс на растеж той е градивен елемент от макро-пространствената структура в
полицентричната урбанистична мрежа на страната
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Фигура 11. Йерархична система от градове-центрове, Национална стратегия за регионално развитие
на Република България.

Оси на урбанистично развитие
Осите на урбанистично развитие следват Националната концепция за
пространствено развитие и Националната стратегия за регионално развитие.
Поради своя характерен ландшафт, община Девин има затруднена транспортна
достъпност и разчита единствено на автомобилния транспорт за всички видове превози.
Най-близкото отстояние до железопътната мрежа е 56 км /гара Кричим/.
Републиканската пътна мрежа в община Девин е представена единствено от ІІІ
клас път – 76.7 км. Общинската пътна мрежа е 98.3 км. Гъстотата на пътната мрежа е
0.304 км/км2.

77

Фигура 12. Полюси и оси на развитие, Национална Стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.

Устройство и изграденост на градската структура
Град Девин е общински център, в който е съсредоточена социалноикономическата и културната дейност. Разположен в централната, западна част на
общината, той има издължена структура в направление изток-запад, съобразена с
морфологичните условия. Градът се е развил в долината на р. Девинска, и по нейните
притоци. В структурата на града се включват функционалните системи обитаване,
обществено обслужване, производство и складова дейност, отдих и рекреация
/включващи спорт, зелена система, културно наследство/.
Източно от Девин и перпендикулярно на издължената му селищна структура
преминава р. Въча, край която е изграден път „866“ , който се явява основна връзка на
общината със съседните общини, областния център и главните оси на развитие според
Националната стратегия за регионално развитие. Градът се развива в еднакви
сравнително пропорционални направленията изток-запад и север-юг от двете страни на
река Девинска. Осите следват релефните условия, като естествени ограничители са
Девинска планина, връх Гребенец и склоновете на Чернатица.
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Фигура 13. Сателитно изображение на град Девин и кв. „Настан“.

Град Девин притежава разграничима идентичност /genius loci/, което е в
основата на формиране на урбанистичния план/структура на града. Кварталите имат
фрактална, издължена структура, следващи характерния релеф. В централната градска
част

са

обособени

открити

публични

пространства,

включващ

важните

административни и културни сгради /Община, Читалище, Музей, Поща и др./,
пешеходната зона и площадът.
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Фигура 14. Сателитно изображение на град Девин.

Промишлените зони са ситуирани в двата края на града, съответно на запад и на
изток, като използват предимствата да употребяват водните ресурси около тях и
добрите транспортни връзки. Не се открояват прилежащи терени с концентрация на
високо жилищно застрояване, следователно градът е останал незасегнат от периода на
масово панелно строителство край промишлените центрове и е запазил характерната си
урбанистична структура.
Цялостният пейзаж е оформен от ниско застрояване, широко дворно място в
имотите и богато улично озеленяване, което допринася за плавния преход от градска в
извънградска среда.
Уличната мрежа в града е представена от една главна ос, преминаваща
централно през града в направление изток-запад и обслужващи кварталите улици.
Елементите на социалната инфраструктура са пространствено разпределени в
обхвата на цялата територия на града, обслужващи всички обособени квартали. В
централната градска част се е разположен парк „Острова“. Интересно е решението на
главната улица „Освобождение“ в преминаването ѝ през градския център да бъде

обособена като пешеходна зона. Успехът в този подход се изразява в плавния преход от
динамичната градска среда към по-спокойното площадно пространство. Заедно с

80

парковата територия, която води началото си от пешеходната зона и заедно с нея
образуват ринг, в който са съсредоточени социалните дейности на града.
Квартал „Настан“ е разположен в живописна котловина, заобиколена от
планински склонове на 6,5 км. югоизточно от централната градска част и е
пространствено-комуникационно и функционално обвързан с нея и прилежащите ѝ
територии. Въпреки пространствената отделеност на квартала, той трябва да бъде
разглеждан като неразделна част от урбанизираната територията на град Девин и
бъдещото устройствено на територията.

Фигура 15. Сателитно изображение на кв. „Настан“, град Девин.

Градоустройственият план следва особеностите на релефа, който има
доминиращо значение, в резултат на което уличната мрежа и обособените жилищни
квартали

са

с

фрактална

структура.

В

непосредствена

близост

се

намира

водноелектрическата централа и рибарници „Настан“, които предоставят трудова
заетост на населението. В кв. „Настан“ са разположени два от основните образователни
обекта в общината – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и ОДЗ „Изворче“.
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Село Осиково се намира на 43,8 км. от общинския център град Девин и е найсеверно разположеното населено място в общината. Селото има дисперсна структура,
следваща ландшафтните особености на прилежащия терен. Застрояването е единично
свободно с ниска височина и обособени дворни пространства. Уличната мрежа е
живописна, проследяваща теренните особености. На север от селищната структура са
обособени терени за земеделие.

Фигура 16. Сателитно изображение на село Осиково.
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Село Чуруково се намира на 33 км. от град Девин в североизточната част на
общината. Чуруково се е развивало по протежение на общинския път, преминаващ през
него, което обуславя неговата линеарна структура. Застрояването е типично за селските
райони с малки единични къщи с прилежащи дворове, следващи ландшафтните
особености. В източната част на селото има изграден малък християнски храм. На юг
естествен ограничител за развитието на селищната структура се явява горският масив.

Фигура 17. Сателитно изображение на село Чуруково.
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Село Михалково се намира в северозападната част на общината на 26,1 км.
северно от общинския център. Селището има силно изразена линеарна структура от две
взаимнопресичащи се перпендикулярни оси. Отделните квартални структури са
отдалечени едни от други и нямат пряка връзка помежду си. В южната част на селото
по протежението на река Въча се намират складови индустриални зони. Основната
жилищна зона е в източната част на селото с изключение на малък квартал на север.
Застрояването е представено от малки свободностоящи къщи с прилежащи дворни
пространства. На юг Михалково е ограничено от горски масиви.

Фигура 18. Сателитно изображение на село Михалково.

84

Село Селча се намира в североизточната част на общината, в близост до село
Михалково и на 39 км. от общинския център град Девин. Селището се отличава с
компактна структура и обособена централна обслужваща зона от основното училище
„Отец Паисий“ и прилежащата му спортна площадка. Жилищните квартали имат
неправилна структура, следваща теренните особености. Къщите са единични с ниска до
средна височина. На юг от селищната структура са разположени горски масиви, които
са естествен ограничител за развитие на териториалната структура. На север за
обособени терени за земеделие.

Фигура 19. Сателитно изображение на село Селча.

85

Село Стоманево се намира в северната централна част на общината в
непосредствена близост до яз. „Цанков камък“ и на 36 км. северно от Девин.
Структурата на селището има линеарен характер и в южната му част се намира
индустриалната зона. Прилежащите терени около селищната структура могат да се
използват за земеделие, докато на изток са разположени горски масиви. Застрояването
е единично свободно с ниска височина и обособени дворни пространства.

Фигура 20. Сателитно изображение на село Стоманево.
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Село Лясково се намира на 16,9 км. от общинския център в източната част на
общината. Селището има изцяло линеарен характер със застрояване от двете страни на
главната комуникационна ос. Селищната структура е определена от неговото
местоположение в котловина, заобиколена на изток и запад от планински склонове.
Промишлената зона се намира в югоизточната част на селото. Основно училище
„Христо Ботев“ се намира в северната част на селището. Жилищата са малки единични
къщи с дворни пространства ориентирани към прилежащия ландшафт.

Фигура 21. Сателитно изображение на село Лясково.
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Село Гьоврен се намира на 19,3 км. на юг от град Девин. Селището е с
компактна структура, а уличната мрежа е с неправилен живописен характер.
Застрояването следва уличния план и се състои от ниски единични къщи. В северната
част на селището се намира училище с обособена спортна площадка. Ориентацията на
къщите е с разнообразен характер, съобразяващ се не винаги с уличния фронт. На изток
от селищната структура са обособени терени за земеделие.

Фигура 22. Сателитно изображение на село Гьоврен.
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Селището Тешел е най-западно разположеното село в общината, граничещо със
съседната община Борино. То се състои от няколко къщи, разположени на главния
общински път „197“, водещ до язовир „Тешел“. На север има семеен хотел с ресторант,
обслужващи преминаващия през района поток. На северозапад се намира язовира и
язовирната стена, които осигуряват близките населени места с питейна вода.

Фигура 23. Сателитно изображение на село Тешел.
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Село Триград се намира на 26,8 км. югозападно от общинския център в
югозападната част на общината. На 1,5 км. северно от селото се намира Триградското
ждрело, което е често посещавана туристическа дестинация за любителите на
пещерите. Селището има издължена линеарна структура ориентирана на север и юг. В
крайните южни и северни части на Триград има разположени индустриални обекти. В
централната част е обособена обслужваща зона с училище и административни сгради.
Уличната мрежа има характер на спонтанно развита, доминирана от главната
преминаваща транспортно-комуникационна ос. Застрояването се характеризира с ниски
свободностоящи къщи с обособени дворни пространства.

Фигура 24. Сателитно изображение на село Триград.
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Село Жребево се намира на 32,8 км. южно от град Девин. Селището е едно от
най-малките в общината. Характеризира се с линеарен план, сградите са единични
свободностоящи с ниска височина.

Фигура 25. Сателитно изображение на село Жребево.
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Село Кестен е най-южното селище в общината и се намира на 35,2 км. от
общинския център. Градоустройствения план наподобява компактна структура с нисък
процент на гъстота на застрояването. Постройките са единични свободностоящи с
обособено дворно място и застрояване предимно с ниска височина.

Фигура 26. Сателитно изображение на село Кестен.
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Село Грохотно се намира в югозападната част на общината на 10,7 км. от град
Девин, в близост до квартал „Настан“ на североизток и село Тешел на югозапад. През
селото преминава главен общински път „197“. Няма ясно обособена структура,
застрояването е дисперсно разположено, представено предимно от единични
свободностоящи постройки с ниска височина. Развитието на селището на север е
ограничено от планински склонове и горските масиви.

Фигура 27. Сателитно изображение на село Грохотно.

93

Село Беден се намира на 13,3 км. югозападно от общинския център.
Пространствената структура на селището може да се характеризира като компактна,
следваща релефните особености, а застрояването е типичното за региона – малки къщи
с дворчета ориентирани към най-благоприятните ландшафтни дадености.

Фигура 28. Сателитно изображение на село Беден.
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Село Брезе се намира на 15,6 км. от град Девин в западната част на общината.
Селището има своеобразна структура подчинена на релефните характеристики на
заобикалящия го терен. Кварталните структури имат фрактален характер с единично
свободно застрояване. Открояват по големи дворни пространства, предназначени за
отглеждане на земеделски култури. В северната част са ситуирани производствени и
складови единици.

Фигура 729. Сателитно изображение на село Брезе.
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Село Водни пад се намира на 33,6 км. южно от град Девин в непосредствена
близост до границата. По последни данни селото е обезлюдено.

Фигура 30. Сателитно изображение на село Водни пад
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Жилищен сектор
Жилищните територии на град Девин са равномерно разпределени и
преобладават в плана му. Структурата на кварталните единици следва ландшафтните
особености на прилежащия терен, поради което уличната мрежа е с живописен
характер. Застрояването е предимно от свободностоящи единични къщи с ниска
височина и характерни прилежащи дворни пространства.
Жилищна осигуреност
Показателят жилищна задоволеност се измерва в брой жилища на 1000 човека от
населението. По данни на НСИ за 2012 г. в община Девин на 1000 човека се падат по
554,01 жилища, като с тази стойност тя се нарежда на четвърто място в областта. По
следващия показател /среден брой лица на едно жилище/ община Девин е със стойност
равна на тази на областта – 1,81.
Таблица 30. Жилищна задоволеност.
NUTS

ЕКАТТЕ

Статистически
Статистически
Области
Общини

BG

BG

Общо за страната

BG42

BG42

Южен централен

BG424

SML

Смолян

SML02

Баните

SML05

зони
райони

Общо

Жилища
на
1000
човека от населението

Среден брой лица на
едно жилище

3909348
709399

536,33

1,86

566,52

1,77

65754

553,59

1,81

4084

837,74

1,19

Борино

1458

412,80

2,42

SML09

Девин

6965

554,01

1,81

SML10

Доспат

3023

339,32

2,95

SML11

Златоград

6186

514,21

1,94

SML16

Мадан

6131

508,80

1,97

SML18

Неделино

3828

552,94

1,81

SML27

Рудозем

4901

496,10

2,02

SML31

Смолян

23314

575,43

1,74

SML38

Чепеларе

5864

782,70

1,28

Анализът на статистическите данните по отношение на построените жилища в
общината за периода от 2009 до 2013 г. показва, че през последните 5 години
строителството на нови жилища е твърде малко – 28 жилища следствие от пониженото
търсене на жилища на пазара на имоти.

97

Таблица 31. Построени жилища в община Девин по години
Години

2009

2010

2011

2012

2013

Девин

-

-

16

8

4

Вид на сградите в населените места
Най-голяма концентрация на жилища се наблюдава в общинския център град
Девин, като съответно там има и най-голям брой необитавани жилища. Отличава се
голямо наличие на жилища за временно обитаване – 142. Село Лясково е на второ
място по брой жилища в общината – 278, от които 45 са необитавани. Най-малкото
населено място е село Тешел с 4 жилища.
Таблица 32. Жилища по вид на сградата в община Девин.
Общини
Населени места

Общо

Вид на сградата

Общо за страната

2060745

1365228

554229

140577

Община Девин

3681

3008

531

142

-

гр. Девин

1634

1367

171

96

-

с. Беден

208

141

53

14

-

с. Брезе

214

158

48

8

-

с. Водни пад

22

1

9

12

-

с. Грохотно

180

172

8

-

-

с. Гьоврен

175

168

7

-

-

с. Жребево

41

30

9

2

-

с. Кестен

60

43

17

-

-

с. Лясково

278

233

45

-

-

с. Михалково

121

103

17

1

-

с. Осиково

117

95

14

8

-

с. Селча

253

215

38

-

-

с. Стоманево

92

68

24

-

-

с. Тешел

4

3

1

-

-

с. Триград

221

188

33

-

-

с. Чуруково

61

23

37

1

-

жилищна
обитавана

жилищна
необитавана

жилищна
за
временно
обитаване

жилищна
за
колективно
домакинство
694

Според броя стаи в жилищата в община Девин в периода от 2009 до 2013 г.
двустайните жилища са най-много, следвани от тристайните, а най-малко са
едностайните.
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Таблица 33. Жилища към 31.12 в община Девин по брой на стаите.
Брой стаи

2009

2010

2011

2012

2013

Общо

7190

7190

6957

6965

6969

Едностайни

792

792

738

740

741

Двустайни

2454

2454

2491

2497

2499

Тристайни

2306

2306

2201

2201

2201

Четири и повече стайни

1638

1638

1527

1527

1528

Жилища на 1000 човека от населението

545

555

544

554

570

Среден брой лица на едно жилище

1,84

1,80

1,84

1,81

1,76

По данни на НСИ от приблизително 50% от жилищата на територията на
община Девин се намират в общинския център. Средната площ на жилищата е 76 м2, а
на всяко жилище се падат средно по 2,68 стаи. Като се има в предвид показателят
среден брой лица на едно жилище – 1,81 може да се обобщи, че жилищата отговарят на
нуждите на населението.
Таблица 34. Основни характеристики на жилищата към 2011 г. /Източник: НСИ/.
Община,
места
Девин
град Девин

Населени

Жилища – бр.
6941
3618

Жилищни помещения – бр.
общо
в т.ч. стаи
25334
19774
12926
9725

Полезна площ – кв. м.
общо
в т.ч. жилища
504977
370326
275805
199364

В периода от 2009 до 2013 г. жилищата в община Девин намаляват. По
отношение на конструкцията на сградите най-много са тухлените. В общината има 76
панелни блока, които трябва да бъдат обследвани за конструктивни нарушения и
енергийна ефективност.
Таблица 35 Брой жилища към 31.12. в община Девин по конструкция
Години

Жилищни сгради - общо

Жилищни сгради по конструкция
стомано-бетонни
тухлени

други

2009
2010
2011
2012
2013

3712
3712
3682
3683
3686

132
132
72
73
76

1762
1762
1584
1584
1584

1818
1818
2026
2026
2026

Полезната площ на жилищата в община Девин през 2013 г. е 507 270 м2 като
371 692 м2 от нея е жилищна.

99

Таблица 36. Площ на жилищата към 31.12 в община Девин /м2/
Полезна площ
Общо
410452
410452
506563
506989
507270

Години
2009
2010
2011
2012
2013

Площ на човек от населението
полезна
жилищна
спомагателна
31,1
20,2
6,5
31,7
20,6
6,6
39,6
29,0
6,0
40,3
29,6
6,1
41,5
30,4
6,3

в т.ч. жилищна
267023
267023
371293
371522
371692

В Девин 97 % от жилищата са частна собственост. Общината разполага с 160
държавни или общински жилища, които могат да се използват за временно настаняване
на нуждаещи се.

Таблица 37 Брой на жилищата към 31.12 в община Девин по форма на собственост
Форма на собственост
Общо
Държавни /Общински/
Частни - общо
на юридически лица
на физически лица

2009
7190
160
7030
16
7014

2010
7190
160
7030
16
7014

2011
6957
88
6869
40
6829

2012
6965
88
6877
48
6829

2013
6969
88
6881
48
6833

III.9.3. Баланс на територията
Територията на Република България е национално богатство. Нейното
устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и
отдих на населението /чл. 1, ал. /1/ от Закона за устройство на територията/.
Територията се разглеждана като богатство, което трябва да бъде добре
управлявано, поддържано и използвано. Територията е ресурс, чрез който се
осъществява социалното, икономическо и духовно развитие на обществото. Пазарната
идеология

противопоставя

икономическите

и

социални

приоритети,

защото

стопанският растеж се стреми към максимална рентабилност и увеличение на
печалбите, което често става за сметка на социално-естетическите потребности на
човека. За максимален просперитет е важно да не се пренебрегва човешкото измерение
на териториалното развитие и да бъде пазен балансът между икономическата експанзия
и социалните, естетически и духовни ценности. С други думи трябва да се търси
оптималното отношение между необходимите характеристики на средата за устойчиво
ежедневие и бит и осигуряването на възможности за повишаване стандарта на живот.
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Съгласно нормативните уредби на Република основното предназначение на
териториите на една община, определени с общите устройствени планове са:
урбанизирани територии /населени места и селищни образувания/, земеделски
територии, горски територии, защитени територии и нарушени територии за
възстановяване.

Таблица 38 Баланс на територията на община Девин
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Таблица 39. Баланс на територията на Република България към 31.12.2000 г. по вид територия., Източник: Агенция по геодезия, картография и кадастър към
Министерството на инвестиционното проектиране /към 31.12.2000 г./.
NUTS

EKA
TTE

Статистически
Статистически
Области
Общини

зони
райони

Общо

Територия по вид /декари/
земеделска
общо

горска
в т.ч. обработваема площ
общо

населени места и
други
урбанизирани
територии

водни
течения и
водни
площи

за добив на
полезни
изкопаеми

за
транспорт
инфраструктура

Общо за страната

111001902

63764817

49769279

в
т.ч.
поливна
площ
7453548
37157538

4603416

2010385

2710867

754879

BG4

BG2

Югозападна
и
Южна
централна България

42671495

19113535

12653117

2960047

19367113

1690876

707091

1535637

257243

BG42

BG42

Южен централен

22365054

10414882

7383759

2128328

9761258

742639

499111

808621

138543

BG424

SML

Смолян

3192846

850949

436640

0

2093453

58328

25683

152980

11453

SML02

Баните

301165

111807

46023

0

163281

5224

1022

18799

1032

SML05

Борино

173204

51514

19826

0

105036

1286

290

14748

330

SML09

Девин

573684

144692

61081

0

383245

5030

4189

35033

1495

SML10

Доспат

282697

65917

29433

0

197006

3292

10721

4405

1356

SML11

Златоград

171537

33398

23694

0

128819

4655

1856

2353

456

SML16

Мадан

174951

41795

27055

0

120989

8277

1263

1295

1332

SML18

Неделино

102252

38663

28573

0

59226

2706

470

770

417

SML27

Рудозем

182919

26620

13389

0

146388

5752

1156

2353

650

SML31

Смолян

853997

232127

120286

0

540147

16197

3845

58122

3559

SML38

Чепеларе

376440

104416

67280

0

249316

5909

871

15102

826

BG

BG
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Таблица 40. Баланс на територията на Република България към 31.12.2000 г. по фонд територия. Източник: Агенция по геодезия, картография и кадастър към
Министерството на инвестиционното проектиране /към 31.12.2000 г./
Статистически
зони
Статистически
райони
Области
Общини

Площ
общо

-

Територия по фондове
земеделски

горски

населени места и други
урбанизирани територии

водни течения и
площи

водни

за добив
изкопаеми

на

полезни

за транспорт

площ

относителе
н дял - %

площ

относителен
дял - %

площ

относителен
дял - %

площ

относителен
дял - %

площ

относителен
дял - %

площ

относителен
дял - %

Общо за страната

111001902

65185406

58,7

37256787

33,6

5535290

5,0

1990322

1,8

330566

0,30

703531

0,6

Югозападна
и
Южна централна
България
Южен централен

42671495

20084297

47,1

19666300

46,1

1849849

4,3

702319

1,6

111283

0,26

257447

0,6

22365054

10751856

48,1

10082986

45,1

862685

3,9

495488

2,2

33497

0,15

138542

0,6

Смолян

3192846

887226

27,8

2196681

68,8

75097

2,4

22309

0,7

80

0,00

11453

0,4

Баните

301165

113184

37,6

178542

59,3

7679

2,5

728

0,2

0

0,00

1032

0,3

Борино

173204

54083

31,2

116744

67,4

1799

1,0

248

0,1

0

0,00

330

0,2

Девин

573684

152177

26,5

409900

71,5

6257

1,1

3837

0,7

18

0,00

1495

0,3

Доспат

282697

85918

30,4

180619

63,9

4509

1,6

10295

3,6

0

0,00

1356

0,5

Златоград

171537

27096

15,8

137566

80,2

4695

2,7

1724

1,0

0

0,00

456

0,3

Мадан

174951

37003

21,2

127059

72,6

8359

4,8

1136

0,6

62

0,04

1332

0,8

Неделино

102252

33508

32,8

64043

62,6

3896

3,8

388

0,4

0

0,00

417

0,4

Рудозем

182919

25372

13,9

148333

81,1

7562

4,1

1002

0,5

0

0,00

650

0,4

Смолян

853997

238532

27,9

586267

68,6

23330

2,7

2309

0,3

0

0,00

3559

0,4

Чепеларе

376440

120353

32,0

247608

65,8

7011

1,9

642

0,2

0

0,00

826

0,2
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III.9.4. Осигуреност на територията с устройствени планове
Таблица 41 Осигуреност на територията с устройствени планове

Селищна мрежа

Кадастър
и
пл.
обезпеченост на нас.
места влезли в сила
общ
устройствен
план

Планове
регулация
(заповед)

гр. Девин, кв.
Настан

няма

с. Брезе

няма

за

Кадастрални
планове

Подземен
кадастър

Функционален
тип на нас.
места

№ РД .06.10.1980Г

КККР

ИМА

ТРЕТИ

№100/07.06.1968г

-

-

шести

С. Беден

№ 156/17.11.1970г.

-

-

шести

С. Грохотно

№31/20.02.1967г.

-

-

шести

С. Гьоврен

№ 101/11.07.1980г.

-

шести

С. Триград

№52/16.06.1981г

-

шести

С. Жребово

№ 685/1987г.

С. Кестен

№ 226/19.07.1991г.

С. Водни пад

ПУП

КККР
КККР

осми

-

-

осми

Околовръстен
полигон

КККР

-

осми

С. Михалково

№ 51 / 16.06.1981г.

-

-

С. Лясково

№ 96/07.06.1968г.

-

С. Осиково

№ 412/27.11.1989г.

-

-

седми

С. Чуруково

Няма одобрен ПУП

-

-

осми

С. Селча

№111/20.07.1976г.

-

-

шести

С. Стоманево

№ 413/27.11.1989г.

-

-

седми

С. Тешел

Решение
41/21.12.1953г.

-

-

осми

Беденски бани

№ 35/20.02.1967г

-

-

шести

№

пети
-

шести
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III. 10. ИНФРАСТРУКТУРНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО

III.10.1. Транспортна инфраструктура
Единственият вид транспорт, който е развит в рамките на община Девин е
автомобилният. Това се дължи на спецификите в релефа на територията на общината.
Пътищата, които обслужват жителите и гостите на община Девин са основно
общински и от III клас на републиканската пътна мрежа. Тези които са част от
републиканска пътна мрежа, преминаващи през територията на Община Девин са: III866; III-862; III-197.
Републикански път IIІ-866 /Смолян – Стойките – Широка лъка – Девин –
Лясково – Кричим – Стамболийски/. Дължина му в рамките на община Девин е 54 км.
До изграждането на язовир "Цанков камък" до град Кричим пътят следва долината на
река Въча, но сега в участъка между разклона за град Девин и село Михалково е
изграден нов участък, който минава в непосредствена близост до село Лясково.
Републикански път IIІ-862 /Пловдив – Храбрино – Бойково – Чукурово –
Михалково/. Дължината му в рамките на община Девин е 21 км.
Републикански път IIІ-197 /Гоце Делчев – Дъбница – Сатовча – Доспат – Тешел
– Девин/. Дължината му в рамките на община Девин е 10 км.
Гъстотата на пътната мрежа е 0,304 км/км2. Състоянието на пътната мрежа се
характеризира с малка ширина на настилката, липса на банкети, тежки ситуационни
геометрични елементи, стари съоръжения с недостатъчна ширина, но сравнително
добре поддържана настилка, като в отделни участъци тя е в лошо състояние. Това от
една страна се дължи на голямата надморска височина и стръмните склонове, които
силно затрудняват строителните дейности, а от друга на недостатъчните финансови
ресурси за поддръжката на пътищата, характерно за цялата страна. Поддръжката на
общинските пътища се извършва от община Девин, а на републиканските – на
Областно пътно управление – Смолян.
На територията на общината няма развит ЖП транспорт, няма пряк достъп и до
пристанище или летище. Най-близката ЖП гара се намира на 56км в гр. Кричим, а найблизкото летище – Пловдив на 90 км.
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Обслужването на населението с пътнически товарен и таксиметров транспорт се
осъществява изцяло от частни фирми.
Транспортните фирми, които осъществяват автобусен превоз по направление
населените места от общината и тези до гр. София, гр. Пловдив, гр. Смолян и гр.
Доспат са: ЕТ „Анжел Г - Горан Каменов”; „Армандо 61” ЕООД; „Роли 60” ЕООД;
„Илинден” ЕООД.
Таблица 42. Отстояния от гр. Девин до други населени места в общината Източник: Община Девин

Населено място
с. Беден
с. Брезе
с. Водни пад
с. Грохотно
с. Гьоврен
с. Жребево
с. Кестен
с. Лясково
с. Михалково
с. Осиково
с. Селча
с. Стоманево
с. Тешел
с. Триград
с. Чуруково
гр. София
гр. Пловдив
гр. Варна
гр. Смолян
гр. Чепеларе
гр. Кричим

Време за път
Разстояние (км) (≈ мин.)
13,2
0,2
15,6
0,21
33,6
0,56
10,86
0,14
19,25
0,25
32,79
0,53
35,2
1,02
16,94
0,21
26,12
0,31
43,84
1,36
39,1
0,48
36,04
0,46
15,45
0,19
26,75
0,34
33,07
0,39
197,8
2,47
91,7
1,42
458
5,41
45,17
0,58
44,37
0,53
61,38
1,09

До всички населени места с изключение на с. Брезе са осигурени транспортни
връзки с общинския център, на базата на сключени договори с трима превозвачи.
Специфичният релеф и лошото състояние на пътната мрежа са предпоставка за
затрудняване на транспортната достъпност до някои населени места, което се явява
пречка при оказването на спешна медицинска помощ и ежедневни пътувания за
работещите в гр. Девин жители на общината, затруднява интегрирането на района и
превръщането му в привлекателен за инвестиции и туризъм.
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Уличната система играе важна роля в общото развитие на община Девин. Част
от уличната мрежа в гр. Девин, кв. Настан и селата Триград и Селча са реконструирани
и рехабилитирани през 2012 г., но все още голям процент от улиците в населените
места се нуждаят от ремонт и преасфалтиране.
Паркиране
Към настоящия момент не се наблюдава недостиг на места за паркиране в гр.
Девин.
В Общински съвет е разглеждано предложение за обособяване на зона за
платено паркиране („Синя зона”), но проектът е бил отхвърлен. При наличие на
влошаване условията за паркиране в централната градска част, проектът ще се разгледа
отново.
Велосипедни алеи
На територията на община Девин няма изградени велосипедни алеи.
Необходимо е територията на общината да се изследва и да се определят подходящи
места за изграждането им.

III.10.2. Инженерна инфраструктура
III. 10.2.1. Енергийна система. Електроразпределение.
Изграждане и развитие на системата
Енергийната система за захранване на община Девин е част от републиканската
мрежа. Основното захранване е на 220 kV и разпределителна мрежа от въздушни
електропроводи /ВЕЛ/ 110 kV. В експлоатация са подстанции „ВЕЦ Девин ”220/ 110/20
kV, към която е присъединен ВЕЦ „Девин” и ВЕЦ „Цанков камък” на 110 kV. С
електропроводи 110 kV се осъществява и връзката между подстанциите и електро
разпределителните мрежи на съседните общини.
Източници от регионално и Републиканско ниво
На територията на общината са изградени и работят:
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 ВЕЦ „Девин”, с инсталирана мощност 80 MW присъединена в подстанция „ВЕЦ
Девин ”220/ 110/20 kV, която има връзка с ВЕЛ „Равнец” 220 kV към
Републиканската енергийна мрежа;
 ВЕЦ „Цанков камък”, с инсталирана мощност 80 MW присъединена към
Републиканската енергийна мрежа на 110 kV в подстанция „ВЕЦ Девин” 220/
110/20 kV.
Основен източник на захранване на общината е републиканската енергийна мрежа
на 220 kV.
През територията на общината преминава електропровод „Равнец” 220 kV за който
е осигурено трасе със сервитути.
Източниците на ел. енергия за задоволяване потребностите на общината е
трансформаторна подстанция „ВЕЦ Девин ”220/ 110/20 kV.
Част от селищата в общината се захранват от Възлова станция „Тешел” на 20 kV.
Предстои за изграждане нов електропровод ВЕЦ „Цанков камък” – ОРУ „Въча”.
Преносна и разпределителна мрежа
Електропроводи 220 kV и 110 kV
Захранващите електропроводи са:
 ВЕЛ „Равнец” 220 kV;
 ВЕЛ „Стойките”” 110 kV;
 ВЕЛ „Настан” 110 kV.
Предстои за изграждане нов електропровод от ВЕЦ „Цанков камък” до ОРУ110 kV
„Въча”.
Основните магистрални електропроводи са собственост на ЕСО ЕАД и състоянието
им е много добро. Има предвидени трасета със сервитути за обслужване на
електропроводите, които следва да се запазят.
Таблица 43 Сервитути на електропроводите

ВЕЛ

20 kV

110 kV

220 kV

400 kV

Ненаселени местности

24 м

48 м

60 м

70 м

16 м

20 м

26 м

Населени

места

- 6м
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промишлени зони
Хигиенно-защитни зони в жилищни райони - Наредба
7

28

48

68

Терените под електропроводите не се застрояват за обитаване или извършване
на дейности.
Подстанции 220/110/20/ kV
За ел. захранване на територията на община Девин се използва подстанция „ВЕЦ
Девин”- 220/110/20

собственост

kV,

на

ЕСО ЕАД,

която

едновременно

е

разпределителна на 20 kV.
Подстанцията

е

в

много

добро

техническо

състояние

и

задоволява

потребностите на района. При възникване на необходимост от захранване на нови
консуматори, съгласно Наредбата за присъединяване на потребители и производители,
електроразпределителното дружество изгражда нови съоръжения, съобразно ЗУТ.
Съществуващата подстанция „ВЕЦ Девин” има възможност за развитие на
мрежа средно напрежение с използване на кабелни или въздушни линии.
За предвижданото дългосрочно развитие на община Девин не се налага
изграждане на нова ел. подстанция 110/20 kV.
Разпределителна мрежа 20 kV
Електропроводи и кабелни линии 20 kV
Електропроводите /въздушни и кабелни/ 20 kV около и в гр. Девин са изградени
така, че да се реализират пръстени с цел резервираност, както на битовите потребители
така също и на промишлените. В по-голямата си част електропроводите са собственост
на електроразпределителното дружество, като всички се управляват от градската
диспечерска служба.
Електропроводите 20 kV са съставени от въздушни линии основно в
крайградските зони и селищата и частично кабели с химически омрежен полиетилен
тип САХЕкТ, където се налага кабелиране.
Въздушните електропроводи 20 kV създават ограничения със сервитутите си в
урегулираните територии и подлежат на постепенно кабелиране.
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Като цяло електроразпределителната мрежа 20 kV е в добро състояние.
Авариите по електропроводните линии 20 kV основно се дължат на остаряла
изолация.
Развитието на мрежа средно напрежение да се предвижда с използване на кабели
20 kV. Трасетата на кабелните и въздушни линии се определят с техническите проекти
по реда на ЗУТ.
Трансформаторни постове и Възлови станции
На територията на гр. Девин и околностите са изградени зидани трафопостове в
самостоятелни УПИ - вградени трафопостове, КТП, БКТП и мачтови трафопостове. В
по-голямата си част трафопостовете са собственост на електроразпределителното
дружество и се управляват от градската диспечерска служба. Една част от
трафопостовете в промишлените зони и крайградските вилни зони са частна
собственост, което затруднява тяхното управление и не дава възможност за пълното им
натоварване за присъединяване на нови консуматори.
Не се препоръчва вграждане на трафопостове в жилищни сгради, а там където
трансформаторите са в близост до живущите, следва да се вземат мерки за избягване на
шума.
С развитието на селищните системи ще се налага изграждане на нови
трафопостове за осигуряване на мощности за нарастващото с всеки ден потребление.
Ел. мрежа 0,4 kV
Електрическата мрежа ниско напрежение (НН) в населените места, в поголямата си част е въздушна. Кабелни линии НН има в гр. Девин. За разлика от
останалите нива на мрежите, мрежа 0,4 kV е с най-голям обем като дължини и брой
съоръжения. Това е и причината тя да бъде изключително морално и физически
остаряла и

да изисква огромни

инвестиции за реконструкции, подмяна и

рехабилитация. Недоброто състояние на мрежа НН води до влошаване качеството на
доставената ел. енергия.
Като разпределителни табла най-често се използват метални шкафове, които
подлежат на корозия. В последно време в експлоатация навлязоха полимерните
разпределителни кутии.
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Важен проблем е уличното осветление на населените места в общината. Цялата
улична осветителна мрежа на територията на общината е в много лошо техническо
състояние.

III. 10.2.2. Водоснабдителна система. Водоснабдяване.
Демографски данни
Населението на община Девин към 31.12.2013 г. е 12 234 души (по данни на НСИ),
което представлява 10,5% от населението на област Смолян (116 218 души). Център на
общината е гр. Девин с население 6618 души. Населението на град Девин съставлява
54,1% от населението на общината и 10,3% от това на областта.
Площта на община Девин е 573,7 кв.км, на която са разположени 16 населени места – 1
град и 15 села.
През периода 2003-2013г. се наблюдава негативна демографска тенденция сред
жителите в общината и града, което се дължи на отрицателния естествен и механичен
прираст на населението.
Таблица 44 Население на община Девин и град Девин, 200-2012г. Източник: НСИ
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Община 14406 14151 13864 13732 13580 13396 13204 12963 12800 12563 12234
Девин
гр.

7353

7251

7166

7175

7128

7094

7054

6996

6929

6819

6618

Девин

През наблюдавания 10-годишен период населението на община Девин е намаляло с
2 172 души, 30% от тях се формират от намаление на населението на града.
През 2012г. броят на населението в селата на общината е както следва: с. Беден – 406
души, с. Брезе – 439 души, с. Водни пад – 1 души, с. Грохотно – 923 души, с. Гьоврен –
897 души, с. Жребево – 93 души, с. Кестен – 92 души, с. Лясково – 789 души, с.
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Михалково – 287 души, с. Осиково – 330 души, с. Селча – 629 души, с. Стоманево – 176
души, с. Тешел – 6 души, с. Триград – 632 души, с. Чуруково – 44 души.
За 2013 г. средната гъстота на населението в община Девин възлиза на 21,3
души/кв.км., а на град Девин - 49,1 души/кв.км. Стойностите на показателите са
съответно по-ниска и по-висока от средната за страната.
Съществуващо състояние на водоснабдителна система
Оператор на водоснабдяването на населението и промишлеността в община Девин е
„ВиК“ ЕООД гр. Смолян.
Водоизточниците са каптирани местни извори с добри показатели на качеството и
достатъчен дебит за нуждите на населението. Водата, доставяна до крайните
потребители, се контролира от предварително съгласувани с РИОКОЗ Смолян пунктове
за всяко населено място, като се изготвя годишна програма за мониторинг, съобразена с
Наредба № 9 / 16.03.2001 год. за водата, предназначена за питейно-битови нужди.
Всички населени места на територията на общината са водоснабдени (, като
водоподаването е основно по гравитачен път. Изградени са шест броя автоматизирани
помпени станции с инсталирана мощност 1035 Kw в гр. Девин, кв. Настан, с.
Михалково, с. Беден, с. Гьоврен. Общата дължина на водопроводната мрежа в
общината е 165 км. Най-гъста е в гр. Девин – 45.82 км и село Селча – 18.03 км. Общо в
общината са изградени 15 бр. водоснабдителни системи, водоснабдени от местни
водоизточници.
Водоснабдяването на гр. Девин се осъществява основно с гравитачен водопровод от
каптирания извор “Балдарана”, с дебит 50 л/сек, като се използват и каптажите “Равня”
и “Кочкомарова вода”.
Водопроводната мрежа е в незадоволително състояние, физически амортизирана, което
е причина за чести аварии и високи загуби на вода. Необходимо е да се извърши
реконструкция и поетапна замяна на тръбите.
Водоснабдителните системи са изградени за всяко селище от самостоятелни местни
водоизточници, както следва:
-

Водоснабдителна

система

„Девин“

с

основно

водозахранване

от

водоизточник „Балдарана“ и захранва всички консуматори на гр. Девин с
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изключение на кв. Настан. Изградени са резервоари с обем 75 куб.м., 600
куб.м. и 1250 куб.м.;
-

За кв. Настан съществува изградена самостоятелна водоснабдителна система
от местни водоизточници с ПС (помпена станция) и резервоари с обем 75
куб.м. и 300 куб.м.;

-

Водоснабдителна система „Осиково“ с каптажи „Дупките“ и резервоари с
обем от 100 куб.м.;

-

Водоснабдителна система „Чуруково“ с каптажи „Жаборски ливади“, „Сух
връх“ и два броя резервоари с обем по 20 куб.м.;

-

Водоснабдителна система „Михалково“ с каптажи „Хайдук изба“, ПС и
резервоари с обем 50 куб.м. и 200 куб.м.;

-

Водоснабдителна система „Лясково“ с каптажи „Имамови ливади“,
„Червените камъни“, резервоари с обем 100 куб.м. и филтърно устройство.;

-

Водоснабдителна система „Брезе“ с каптажи „Спорното“, „Пожарите“,
„Врисът“ и резервоари с обем 120 куб.м.;

-

Водоснабдителна система „Беден“ с каптажи „Беденски приз“, 2 бр. ПС и 3
бр. резервоари с обеми от 25 куб.м., 45 куб.м. и 100 куб.м.;

-

Водоснабдителна система „Грохотно“ с каптажи „Мандрала“ и резервоари за
ниска зона с обем от 150 куб.м. и за висока зона с обем от 200 куб.м.;

-

Водоснабдителна система „Гьоврен“ с каптажи „Сунан“, „Общ. мост“ и
резервоари с обем от 250 куб.м., 25 куб.м., 50 куб.м., 100 куб.м., 25 куб.м. и
ПС;

-

Водоснабдителна система „Триград“ с каптажи „Водни пад“ и„Кожарско
дере“, като задоволява с питейна вода с. Водни пад и с. Триград. Изградени
са резервоари с обем 50 куб.м. и 100 куб.м.;

-

Водоснабдителна система „Жребево“ с каптажи „Асенова валия“ и каптажна
шахта. Изградени са резервоари с обем от 100 куб.м.;

-

Водоснабдителна система „Селча“ с каптажи „Алан дере“, утаител, ПС и 2
броя резервоари с обем от по 220 куб.м.;
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-

Водоснабдителна система „Кестен“ с каптажи „Беговица“ и „Овчарника“.
Изградени са резервоари с обем от 100 куб.м.;

-

Водоснабдителна система „Стоманево“ с каптажи „Бараков чучур“,
„Лисичево“ и резервоари с обем от 120 куб.м.

Общо в общината са изградени 15 бр. самостоятелни водоснабдителни системи със
самостоятелни местни водоизточници.
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Таблица 45 ВиК мрежа на територията на община Девин. Източник: общински план
за развитие на община Девин, 2014-2020
Населено

Водоизточници

място

Дължина

на Дължина

на Аварии 2013 г.

водопроводнат

канализационн

а мрежа (км)

ата мрежа (км)

45,82

2,88

гр. Девин

изв. Балдаран

с. Брезе

изв. Спорното 1, 7,33

(брой)

38
12

2, 3, 4 изв. Вриса
с. Беден

изв.

Беденски 9,87

1

врис
с. Грохотно

изв. Дерин дере

с. Гьоврен

изв.

4,82

0,07

5

Общински 8,51

1,03

-

мост
с. Жребово

изв.

Асенова 3,16

1

авлия
с. Кестен

изв. Върбите 1, 2

с. Лясково

изв.

8,16

11

Имамови 12,8

2

ливади
с. Михалково

изв. Персенк 1, 2

кв. Настан

изв.

10,13

1

Настански 7,1

23

мост
с. Осково

изв.

Петварски 6,28

0,24

1

дупки
с. Селча

изв. Алан дере 1 18,03

8

, 2, 3
с. Стоманово

изв. Кьор мара 1, 3,57

12

2 изв. Бараков
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чучур
с. Триград

изв. Водни пад 15,72
изв.
падини

0,06

37

Мрачни
изв.

Сивин дол изв.
Кошарско дере
с. Чуреково

изв. Дерето 1, 2

3,7

ОБЩО

165

2
4,28

154

Списък на основните активи на територията на община Девин, обслужвана от ВиК
ЕООД - Смолян
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ПОДАДЕНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО ПРЕЗ 2010Г. ЗА ОБЩИНА ДЕВИН
НАСЕЛЕНО МЯСТО ЯНУАРИ ФЕВРУАРИ МАРТ
АПРИЛ МАЙ
ЮНИ
ЮЛИ
АВГУСТ СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИ НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ ГОДИШНО
Девин
69870,85 78066,76 74585,73 78740,31 80254,32 90252,33 90840,45 97017,68
90147,03 110266,24 95215,58
78978,74 1034236,02
Михалково
4260,12
3304,25 2988,56 2949,47 3744,72 3600,40 4427,22 3534,26
4449,77
4502,38
3459,09
2468,42 43688,66
Селча
3725,41
3747,27 3926,09 4468,51 4224,12 3900,26 4071,13 4653,29
5165,91
4118,82
3705,54
3544,61 49250,96
Стоманево
1242,20
1205,96 1224,08 1320,72 1316,69 1276,42 1296,56 1365,01
1435,47
1282,46
1175,76
1139,52 15280,85
Лясково
4216,17
3355,50 2926,67 2735,00 2572,80 2557,33 3050,29 2702,25
2566,67
2376,00
2542,91
2158,00 33759,59
Чуруково
406,22
415,18
394,27
379,33
433,10
412,19
430,11
409,20
465,95
525,69
504,78
462,97
5238,99
Осиково
3480,35
3016,30 2859,61 2799,34 2748,12 2928,92 3052,46 3055,47
3091,63
3179,02
3085,61
2953,02 36249,85
Беден
1496,13
1597,46 1265,65 1565,67 1706,74 1764,36 2143,85 2062,39
2728,00
2646,53
1798,13
1670,97 22445,88
Брезе
1596,54
1373,06 1509,97 1274,41 1199,92 1685,12 1381,12 1646,87
1628,75
1538,15
1457,62
1338,84 17630,37
Настан
6632,23
7450,82 8503,87 7256,11 6880,59 7117,03 8054,84 11068,94
6012,32
10256,31
8311,15
5976,55 93520,76
Грохотно
6812,97
6458,63 5607,01 5564,73 5558,69 5031,21 5458,02 6200,93
6708,27
6543,19
5548,62
5653,31 71145,58
Гьоврен
3308,17
3127,36 3214,78 3375,72 3095,57 3377,71 3371,75 3260,48
3741,31
3455,20
3184,98
3135,31 39648,34
Триград
4125,23
3730,62 3263,54 3497,08 4322,53 4246,02 3394,40 4870,14
4175,56
5524,46
4288,30
3931,95 49369,83
Кестен
669,58
447,05
512,62
613,95
504,67
494,73
661,63
514,60
439,10
711,31
582,16
546,39
6697,79
Жребево
448,96
434,88
491,24
471,11
366,42
406,68
404,67
392,59
382,52
529,49
473,12
410,71
5212,39
ОБЩО ЗА 2010Г.
112291,13 117731,10 113273,69 117011,46 118929,00 129050,71 132038,50 142754,10
133138,26 157455,25 135333,35 114369,31 1523375,86
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ПОДАДЕНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО ПРЕЗ 2011Г. ЗА ОБЩИНА ДЕВИН
НАСЕЛЕНО МЯСТО ЯНУАРИ ФЕВРУАРИ МАРТ
АПРИЛ МАЙ
ЮНИ
ЮЛИ
АВГУСТ СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИ НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ ГОДИШНО
Девин
72796,97 81865,30 67993,01 71968,17 73142,47 81913,82 81240,30 98505,43
108383,15
95574,53 77342,78
79406,06 990131,99
Михалково
3243,40
2752,33 4109,08 2401,01 3707,30 3359,86 4254,66 6531,44
5904,50
5943,32
4322,59
4800,08 51329,57
Селча
4233,31
4178,96 4862,19 3947,98 4029,50 4532,22 5801,63 6253,88
4730,20
3870,34
3856,75
54369,18 104666,14
Стоманево
658,00
727,87
673,52
520,19
819,10
842,39
830,75 1228,65
997,67
918,09
921,97
1339,29 10477,49
Лясково
4111,02
4314,83 4169,25 4683,62 4345,89 3986,80 3870,34 4281,83
4623,45
4510,87
4349,77
4064,44 51312,11
Чуруково
298,91
302,80
314,44
298,91
361,02
300,85
283,39
337,73
522,13
572,59
537,66
531,83
4662,26
Осиково
1917,70
1807,07 1785,71 1842,00 1793,48 1840,06 1818,71 1847,83
2005,05
1898,29
1816,77
1770,19 22142,86
Беден
1277,17
1356,75 1341,23 1360,64 1517,86 1480,98 1741,07 3095,89
2618,40
2253,49
1911,88
1399,46 21354,82
Брезе
1286,88
1271,35 1312,11 1335,40 1341,23 1442,16 1389,75 1795,42
1673,14
3208,46
1618,79
1795,42 19470,11
Настан
6479,04
7756,21 6605,20 5640,53 7406,83 7179,74 7051,63 8839,29
11118,01
7872,67
6911,88
6748,84 89609,87
Грохотно
5143,63
5361,02 4980,59 4912,66 5262,03 5069,88 4992,24 5570,65
5824,92
6587,73
5413,43
4838,90 63957,68
Гьоврен
3078,42
3150,23 3408,39 3524,84 3377,33 3429,74 3189,05 3517,08
3757,76
3478,26
3505,43
3059,01 40475,54
Триград
2651,40
3652,95 2975,54 2705,75 3421,97 3623,84 3425,85 3542,31
5425,08
4555,51
3734,47
2775,62 42490,29
Кестен
529,89
442,55
475,54
496,89
531,83
510,48
599,77
574,53
654,11
696,82
611,41
592,00
6715,82
Жребево
434,78
502,72
390,15
399,84
376,55
432,84
378,49
485,25
494,95
531,83
508,54
465,84
5401,78
ОБЩО ЗА 2010Г.
108140,52 119442,94 105395,95 106038,43 111434,39 119945,66 120867,63 146407,21
158732,52 142472,80 117364,12 167956,16 1524198,33

ПОДАДЕНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО ПРЕЗ 2012Г. ЗА ОБЩИНА ДЕВИН
НАСЕЛЕНО МЯСТО ЯНУАРИ ФЕВРУАРИ МАРТ
АПРИЛ МАЙ
ЮНИ
ЮЛИ
АВГУСТ СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИ НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ ГОДИШНО
Девин
70434,78 73738,37 69282,32 77351,43 74450,35 82946,65 74309,85 104991,46
115893,30
97875,45 91627,11
72413,14 1005314,21
Михалково
2046,71
3668,12 6041,39 4245,30 8145,05 4999,05 3202,96 4644,01
6028,10
4283,27
3624,45
2844,12 53772,53
Селча
3761,15
4023,16 3575,09 3628,25 3174,48 3895,96 5568,63 4795,90
4106,70
3816,21
3385,23
47467,25 91198,01
Стоманево
1346,12
1118,28 1192,33 1122,08 1082,21 1169,55 1179,04 1737,23
1592,94
1351,81
1382,19
1427,76 15701,54
Лясково
3994,68
4030,76 4175,05 3987,09 4714,26 4494,02 4949,69 5149,04
5283,84
4765,52
4419,97
4108,60 54072,52
Чуруково
330,36
311,37
280,99
290,49
288,59
347,45
387,32
429,09
470,86
444,28
366,43
337,95
4285,18
Осиково
1264,48
1330,93 1756,22 1437,25 1488,51 1463,83 1553,07 4438,96
3493,45
2472,00
2173,91
1760,02 24632,63
Беден
1264,48
1330,93 1756,22 1437,25 1488,51 1463,83 1553,07 4438,96
3493,45
2472,00
2173,91
1760,02 24632,63
Брезе
1344,22
1078,41 1112,59
953,10 1125,88 1617,62 1055,63 1532,18
1554,96
1410,67
1270,17
1315,74 15371,17
Настан
6181,89
6601,48 7522,31 6835,01 6394,53 7015,38 5206,00 9707,61
12022,02
7465,35
6269,22
7136,89 88357,69
Грохотно
4275,68
4317,45 4359,22 5035,12 4615,53 4421,87 4816,78 5866,72
6149,61
5589,52
4983,86
4461,74 58893,10
Гьоврен
3136,51
3028,29 3216,25 3417,51 3381,43 3314,98 3252,33 4002,28
3916,84
4190,24
3764,95
3427,00 42048,61
Триград
2578,32
2306,82 1608,13 2483,39 2715,02 4188,34 3679,51 3180,18
3654,83
6419,21
3987,09
4528,19 41329,03
Кестен
556,29
459,46
628,44
704,39
624,64
742,36
560,09
776,53
719,57
742,36
658,82
736,66
7909,61
Жребево
337,95
292,39
225,94
290,49
427,19 1129,68
550,60
560,09
660,72
1032,85
541,10
412,00
6461,00
ОБЩО ЗА 2010Г.
102853,62 107636,22 106732,49 113218,15 114116,18 123210,57 111824,57 156250,24
169041,19 144330,74 130628,41 154137,08 1533979,46
ПОДАДЕНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО ПРЕЗ 2013Г. ЗА ОБЩИНА ДЕВИН
НАСЕЛЕНО МЯСТО ЯНУАРИ ФЕВРУАРИ МАРТ
АПРИЛ МАЙ
ЮНИ
ЮЛИ
АВГУСТ СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИ НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ ГОДИШНО
Девин
60192,59 72648,57 62633,90 60047,69 70519,08 83022,74 75247,62 85073,37
105221,94
91032,65 77920,03
68173,15 911733,33
Михалково
2725,61
3206,16 2474,32 2820,98 2643,07 3226,34 3030,08 3576,67
4231,47
3675,72
2395,45
2507,34 36513,21
Селча
3222,67
3400,59 3345,56 3156,64 3200,66 3174,98 3200,66 4114,09
5566,76
4517,61
3286,87
2978,72 43165,81
Стоманево
1260,09
1300,44 1260,09 1183,05 1238,08 1177,55 1139,03 1746,15
2406,46
1869,04
1533,38
1331,62 17444,98
Лясково
3954,51
4112,25 3890,32 3633,53 3919,66 3815,11 3611,52 4174,61
4616,65
4779,90
4103,08
3927,00 48538,14
Чуруково
289,80
289,80
297,14
298,97
293,47
300,81
317,31
365,00
376,01
344,83
311,81
280,63
3765,58
Осиково
1713,13
1650,77 1654,44 1603,08 1612,25 1687,45 1647,10 1738,81
1773,66
1733,31
1654,44
1648,94 20117,38
Беден
1713,13
1650,77 1654,44 1603,08 1612,25 1687,45 1647,10 1738,81
1773,66
1733,31
1654,44
1648,94 20117,38
Брезе
1173,88
1515,04 1173,88 1188,55 1382,98 1687,45 1663,61 2133,16
3824,28
2349,60
1573,73
1540,72 21206,88
Настан
5720,84
6430,67 5764,86 4965,15 5663,98 6549,89 6722,30 7426,63
9897,29
7061,63
5975,79
6758,99 78938,02
Грохотно
5720,84
6430,67 5764,86 4965,15 5663,98 6549,89 6722,30 7426,63
9897,29
7061,63
5975,79
6758,99 78938,02
Гьоврен
3233,68
3264,86 3048,42 3002,57 2916,36 3052,09 2918,20 3167,64
3895,82
3659,21
3292,37
3233,68 38684,90
Триград
3057,59
3285,03 3006,24 2976,89 3389,58 2940,21 3061,26 3941,70
4042,55
3576,67
5427,37
3118,12 41823,21
Кестен
671,31
708,00
693,32
654,81
933,60
878,58
636,46
788,69
673,15
684,15
764,86
722,67
8809,60
Жребево
381,51
456,71
453,04
473,22
539,25
456,71
458,55
429,20
412,69
399,85
434,70
449,38
5344,81
ОБЩО ЗА 2010Г.
95031,18 110350,33 97114,83 92573,36 105528,25 120207,25 112023,10 127841,16
158609,68 134479,11 116304,11 105078,89 1375141,25

ПОДАДЕНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО ПРЕЗ 2014Г. ЗА ОБЩИНА ДЕВИН
НАСЕЛЕНО МЯСТО ЯНУАРИ ФЕВРУАРИ МАРТ
АПРИЛ МАЙ
ЮНИ
ЮЛИ
АВГУСТ СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИ НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ ГОДИШНО
Девин
60327,00 70175,37 60566,31 59559,74 68927,66 82738,40 79771,65 82919,25
107385,82
90434,78 75484,11
66550,97 904841,06
Михалково
3176,84
3346,73 3041,65 3050,79 2961,27 2721,96 2376,69 2236,02
3248,08
3492,88
2734,75
3169,53 35557,19
Селча
3176,84
3346,73 3041,65 3050,79 2961,27 2721,96 2376,69 2236,02
3248,08
3492,88
2734,75
3169,53 35557,19
Стоманево
1359,15
1393,86 1233,10 1295,21 1245,89 1382,90 1421,26
909,76
1474,24
1534,53
1304,35
1481,55 16035,80
Лясково
3933,14
3757,76 3772,38 3774,21 3333,94 2948,48 2968,58 3478,26
3118,38
2816,95
3918,52
2888,20 40708,80
Чуруково
257,58
250,27
244,79
224,70
283,16
305,08
350,75
321,52
248,45
365,36
540,74
398,25
3790,65
Осиково
1582,02
1622,21 1631,35 1589,33 1569,24 1594,81 1602,12 1662,40
1671,54
1638,66
1625,87
1572,89 19362,44
Беден
1340,88
1642,31 1337,23 1194,74 1404,82 1503,47 1373,77 1859,70
2175,74
1693,46
1704,42
1445,01 18675,55
Брезе
1251,37
1518,09 1218,49 1112,53 1163,68 1317,14 1077,82 1488,86
1308,00
1580,20
1393,86
1041,29 15471,33
Настан
5370,84
6704,42 5244,79 5579,10 5180,85 6772,01 6002,92 6196,57
7964,93
7283,52
6477,90
5938,98 74716,83
Грохотно
4534,16
4671,17 4126,78 3564,12 3038,00 3498,36 3238,95 4126,78
3922,18
4024,48
3554,99
3399,71 45699,68
Гьоврен
3165,88
3173,18 3074,53 3067,23 3237,12 3054,44 3067,23 3023,38
3629,89
3580,56
3366,82
3175,01 38615,27
Триград
4457,44
3746,80 2363,90 2572,16 4090,24 5191,82 3505,66 4488,49
5489,59
4753,38
3578,74
3122,03 47360,25
Кестен
990,14
431,13
421,99
544,39
509,68
562,66
465,84
500,55
500,55
582,75
542,56
573,62
6625,86
Жребево
610,16
336,13
241,14
316,04
268,54
295,94
347,10
317,87
411,03
571,79
487,76
383,63
4587,13
ОБЩО ЗА 2010Г.
95533,44 106116,16 91560,08 90495,08 100175,36 116609,43 109947,03 115765,43
145796,50 127846,18 109450,14
98310,20 1307605,03
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ФАКТУРИРАНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО ПРЕЗ 2010Г. ЗА ОБЩИНА ДЕВИН
НАСЕЛЕНО МЯСТО ЯНУАРИ ФЕВРУАРИ МАРТ
АПРИЛ МАЙ
ЮНИ
ЮЛИ
АВГУСТ СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИ НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ ГОДИШНО
Девин
35166
39291
37539
39630
40392
45424
45720
48829
45371
55497
47922
39750
520531
Михалково
2116
2198
1988
1962
2491
2395
2945
2351
2960
2995
2301
1642
28344
Селча
1875
1886
1976
2249
2126
1963
2049
2342
2600
2073
1865
1784
24788
Стоманево
617
599
608
656
654
634
644
678
713
637
584
566
7590
Лясково
2122
2237
2195
2188
2144
2192
2669
2402
2310
2160
2331
1992
26942
Чуруково
136
139
132
127
145
138
144
137
156
176
169
155
1754
Осиково
1155
1001
949
929
912
972
1013
1014
1026
1055
1024
980
12030
Беден
753
804
637
788
859
888
1079
1038
1373
1332
905
841
11297
Брезе
793
682
750
633
596
837
686
818
809
764
724
665
8757
Настан
3338
3750
4280
3652
3463
3582
4054
5571
3026
5162
4183
3008
47069
Грохотно
3384
3208
2785
2764
2761
2499
2711
3080
3332
3250
2756
2808
35338
Гьоврен
1665
1574
1618
1699
1558
1700
1697
1641
1883
1739
1603
1578
19955
Триград
2049
1853
1621
1737
2147
2109
1686
2419
2074
2744
2130
1953
24522
Кестен
337
225
258
309
254
249
333
259
221
358
293
275
3371
Жребево
223
216
244
234
182
202
201
195
190
263
235
204
2589
ОБЩО ЗА 2010Г.
55729
59663
57580
59557
60684
65784
67631
72774
68044
80205
69025
58201
774877

ФАКТУРИРАНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО ПРЕЗ 2011Г. ЗА ОБЩИНА ДЕВИН
НАСЕЛЕНО МЯСТО ЯНУАРИ ФЕВРУАРИ МАРТ
АПРИЛ МАЙ
ЮНИ
ЮЛИ
АВГУСТ СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИ НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ ГОДИШНО
Девин
37505
42177
35030
37078
37683
42202
41855
50750
55839
49240
39847
40910
510116
Михалково
1671
1418
2117
1237
1910
1731
2192
3365
3042
3062
2227
2473
26445
Селча
2098
2181
2153
2505
2034
2076
2335
2989
3222
2437
1994
1987
28011
Стоманево
339
375
347
268
422
434
428
633
514
473
475
690
5398
Лясково
2118
2223
2148
2413
2239
2054
1994
2206
2382
2324
2241
2094
26436
Чуруково
154
156
162
154
186
155
146
174
269
295
277
274
2402
Осиково
988
931
920
949
924
948
937
952
1033
978
936
912
11408
Беден
658
699
691
701
782
763
897
1595
1349
1161
985
721
11002
Брезе
663
655
676
688
691
743
716
925
862
1653
834
925
10031
Настан
3338
3996
3403
2906
3816
3699
3633
4554
5728
4056
3561
3477
46167
Грохотно
2650
2762
2566
2531
2711
2612
2572
2870
3001
3394
2789
2493
32951
Гьоврен
1586
1623
1756
1816
1740
1767
1643
1812
1936
1792
1806
1576
20853
Триград
1366
1882
1533
1394
1763
1867
1765
1825
2795
2347
1924
1430
21891
Кестен
273
228
245
256
274
263
309
296
337
359
315
305
3460
Жребево
224
259
201
206
194
223
195
250
255
274
262
240
2783
ОБЩО ЗА 2010Г.
55631
61565
53948
55102
57369
61537
61617
75196
82564
73845
60473
60507
759354
ФАКТУРИРАНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО ПРЕЗ 2012Г. ЗА ОБЩИНА ДЕВИН
НАСЕЛЕНО МЯСТО ЯНУАРИ ФЕВРУАРИ МАРТ
АПРИЛ МАЙ
ЮНИ
ЮЛИ
АВГУСТ СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИ НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ ГОДИШНО
Девин
37098
38838
36491
40741
39213
43688
39139
55299
61041
51551
48260
38140
529499
Михалково
1078
1932
3182
2236
4290
2633
1687
2446
3175
2256
1909
1498
28322
Селча
1968
1981
2119
1883
1911
1672
2052
2933
2526
2163
2010
1783
25001
Стоманево
709
589
628
591
570
616
621
915
839
712
728
752
8270
Лясково
2104
2123
2199
2100
2483
2367
2607
2712
2783
2510
2328
2164
28480
Чуруково
174
164
148
153
152
183
204
226
248
234
193
178
2257
Осиково
934
990
954
963
940
925
961
1019
1062
1010
973
936
11667
Беден
666
701
925
757
784
771
818
2338
1840
1302
1145
927
12974
Брезе
708
568
586
502
593
852
556
807
819
743
669
693
8096
Настан
3256
3477
3962
3600
3368
3695
2742
5113
6332
3932
3302
3759
46538
Грохотно
2252
2274
2296
2652
2431
2329
2537
3090
3239
2944
2625
2350
31019
Гьоврен
1652
1595
1694
1800
1781
1746
1713
2108
2063
2207
1983
1805
22147
Триград
1358
1215
847
1308
1430
2206
1938
1675
1925
3381
2100
2385
21768
Кестен
293
242
331
371
329
391
295
409
379
391
347
388
4166
Жребево
178
154
119
153
225
595
290
295
348
544
285
217
3403
ОБЩО ЗА 2010Г.
54428
56843
56481
59810
60500
64669
58160
81385
88619
75880
68857
57975
783607

ФАКТУРИРАНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО ПРЕЗ 2013Г. ЗА ОБЩИНА ДЕВИН
НАСЕЛЕНО МЯСТО ЯНУАРИ ФЕВРУАРИ МАРТ
АПРИЛ МАЙ
ЮНИ
ЮЛИ
АВГУСТ СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИ НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ ГОДИШНО
Девин
32817
39608
34148
32738
38447
45264
41025
46382
57367
49631
42482
37168
497077
Михалково
1486
1748
1349
1538
1441
1759
1652
1950
2307
2004
1306
1367
19907
Селча
1757
1854
1824
1721
1745
1731
1745
2243
3035
2463
1792
1624
23534
Стоманево
687
709
687
645
675
642
621
952
1312
1019
836
726
9511
Лясково
2156
2242
2121
1981
2137
2080
1969
2276
2517
2606
2237
2141
26463
Чуруково
158
158
162
163
160
164
173
199
205
188
170
153
2053
Осиково
934
900
902
874
879
920
898
948
967
945
902
899
10968
Беден
640
826
640
648
754
920
907
1163
2085
1281
858
840
11562
Брезе
589
697
582
1047
621
693
718
733
1132
949
698
788
9247
Настан
3119
3506
3143
2707
3088
3571
3665
4049
5396
3850
3258
3685
43037
Грохотно
2637
2631
2530
2486
2154
2446
2160
2283
2988
2705
2550
2392
29962
Гьоврен
1763
1780
1662
1637
1590
1664
1591
1727
2124
1995
1795
1763
21091
Триград
1667
1791
1639
1623
1848
1603
1669
2149
2204
1950
2959
1700
22802
Кестен
366
386
378
357
509
479
347
430
367
373
417
394
4803
Жребево
208
249
247
258
294
249
250
234
225
218
237
245
2914
ОБЩО ЗА 2010Г.
50984
59085
52014
50423
56342
64185
59390
67718
84231
72177
62497
55885
734931
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ФАКТУРИРАНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО ПРЕЗ 2014Г. ЗА ОБЩИНА ДЕВИН
НАСЕЛЕНО МЯСТО ЯНУАРИ ФЕВРУАРИ МАРТ
АПРИЛ МАЙ
ЮНИ
ЮЛИ
АВГУСТ СЕПТЕМВРИ ОКТОМВРИ НОЕМВРИ ДЕКЕМВРИ ГОДИШНО
Девин
33023
38414
33154
32603
37731
45291
43667
45390
58783
49504
41320
36430
495310
Михалково
1318
2091
1268
1732
1161
2005
1715
2775
2078
2952
1708
1740
22543
Селча
1739
1832
1665
1670
1621
1490
1301
1224
1778
1912
1497
1735
19464
Стоманево
744
763
675
709
682
757
778
498
807
840
714
811
8778
Лясково
2153
2057
2065
2066
1825
1614
1625
1904
1707
1542
2145
1581
22284
Чуруково
141
137
134
123
155
167
192
176
136
200
296
218
2075
Осиково
866
888
893
870
859
873
877
910
915
897
890
861
10599
Беден
734
899
732
654
769
823
752
1018
1191
927
933
791
10223
Брезе
685
831
667
609
637
721
590
815
716
865
763
570
8469
Настан
2940
3670
2871
3054
2836
3707
3286
3392
4360
3987
3546
3251
40900
Грохотно
2482
2557
2259
1951
1663
1915
1773
2259
2147
2203
1946
1861
25016
Гьоврен
1733
1737
1683
1679
1772
1672
1679
1655
1987
1960
1843
1738
21138
Триград
2440
2051
1294
1408
2239
2842
1919
2457
3005
2602
1959
1709
25925
Кестен
542
236
231
298
279
308
255
274
274
319
297
314
3627
Жребево
334
184
132
173
147
162
190
174
225
313
267
210
2511
ОБЩО ЗА 2010Г.
51874
58347
49723
49599
54376
64347
60599
64921
80109
71023
60124
53820
718862

Загуби по години за Експлоатационен район Девин в %
2010 г.

2011 г.

2012 г.

Подадено Фактурирано
Подадено Фактурирано
Подадено Фактурирано
НАСЕЛЕНО МЯСТО водно
водно
водно
водно
водно
Загуби [%] водно
Загуби [%]
Загуби [%]
количество количество
количество количество
количество количество
[куб.м.]
[куб.м.]
[куб.м.]
[куб.м.]
[куб.м.]
[куб.м.]
Девин
1034236,02
520531,00
50 990131,99
510116,00
48 1005314,21
529499,00
47
Михалково
43688,66
28344,00
35
51329,57
26445,00
48
53772,53
28322,00
47
Селча
49250,96
24788,00
50 104666,14
28011,00
73
91198,01
25001,00
73
Стоманево
15280,85
7590,00
50
10477,49
5398,00
48
15701,54
8270,00
47
Лясково
33759,59
26942,00
20
51312,11
26436,00
48
54072,52
28480,00
47
Чуруково
5238,99
1754,00
67
4662,26
2402,00
48
4285,18
2257,00
47
Осиково
36249,85
12030,00
67
22142,86
11408,00
48
24632,63
11667,00
53
Беден
22445,88
11297,00
50
21354,82
11002,00
48
24632,63
12974,00
47
Брезе
17630,37
8757,00
50
19470,11
10031,00
48
15371,17
8096,00
47
Настан
93520,76
47069,00
50
89609,87
46167,00
48
88357,69
46538,00
47
Грохотно
71145,58
35338,00
50
63957,68
32951,00
48
58893,10
31019,00
47
Гьоврен
39648,34
19955,00
50
40475,54
20853,00
48
42048,61
22147,00
47
Триград
49369,83
24522,00
50
42490,29
21891,00
48
41329,03
21768,00
47
Кестен
6697,79
3371,00
50
6715,82
3460,00
48
7909,61
4166,00
47
Жребево
5212,39
2589,00
50
5401,78
2783,00
48
6461,00
3403,00
47
ОБЩО ЗА 2010Г.
1523375,86
774877,00
49 1524198,33
756354,00
50 1533979,46
783607,00
49

2013 г.
2014 г.
Подадено Фактурирано
Подадено Фактурирано
НАСЕЛЕНО МЯСТО водно
водно
водно
водно
Загуби [%]
Загуби [%]
количество количество
количество количество
[куб.м.]
[куб.м.]
[куб.м.]
[куб.м.]
Девин
911733,33
497077,00
45 904841,06
495310,00
45
Михалково
36513,21
19907,00
45
35557,19
22543,00
37
Селча
43165,81
23534,00
45
35557,19
19464,00
45
Стоманево
17444,98
9511,00
45
16035,80
8778,00
45
Лясково
48538,14
26463,00
45
40708,80
22284,00
45
Чуруково
3765,58
2053,00
45
3790,65
2075,00
45
Осиково
20117,38
10968,00
45
19362,44
10599,00
45
Беден
20117,38
11562,00
43
18675,55
10223,00
45
Брезе
21206,88
9247,00
56
15471,33
8469,00
45
Настан
78938,02
43037,00
45
74716,83
40900,00
45
Грохотно
78938,02
29962,00
62
45699,68
25016,00
45
Гьоврен
38684,90
21091,00
45
38615,27
21138,00
45
Триград
41823,21
22802,00
45
47360,25
25925,00
45
Кестен
8809,60
4803,00
45
6625,86
3627,00
45
Жребево
5344,81
2914,00
45
4587,13
2511,00
45
ОБЩО ЗА 2010Г.
1375141,25
734931,00
47 1307605,03
718862,00
45
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Фирми с по-голяма консумация към Експлоатационен район Девин
1. „Фирма Девин“ АД;
2. „Балдаран Спринг“ АД;
3. Община Девин – битово стопанство; Чешма градинка „Острова“;
4. „Михалково“ АД;
5. „Дългъчев“ ООД, с. Михалково;
6. ЕТ „Аянцте“ – Ивайло Аянски, с. Стоманево;
7. „Девин-Шарлопов Хотелс“ ЕООД;
8. МБАЛ „Девин“ ЕАД;
9. „Елит хотел“ ООД;
10. СПА Хотел „Евридика“ ООД;
11. „ЗГП“ ООД – хотел Персенк;
12. СОУ „Хр. Ботев“ – гр. Девин;
13. „ИСА Инженеринг“ ЕООД – Вилно селище „Исмена“;
14. Хотел „Орфей“ АД;
15. „ОД на МВР“ – РПУ гр. Девин.
Съществуващо състояние на канализационна система
В някои населени места са изградени канализационни мрежи, но не са обхванати в
събирателни клонове, с цел насочване и отвеждане на отпадъчни води към
пречиствателни съоръжения. В новопостроените квартали на някои населени места
няма изградена канализация. Необходимо е частично изграждане на канализационни
мрежи в с. Грохотно, с. Триград, с. Михалково и кв. Кусвица, гр. Девин.
На територията на общината има няколко пречиствателни станции за отпадъчни
води само в селата Селча (два броя), с. Триград, с. Грохотно и с. Гьоврен. Във връзка с
въвеждането в експлоатация на обект „Хидровъзел Цанков камък“ е неотложно
изграждането на колектори за отпадъчни води и пречиствателни станции в общинския
център - гр. Девин. Изграждането на пречиствателни станции за отпадъчни води на гр.
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Девин и останалите населени места има голямо значение за съхраняване на
екологичното равновесие в района и недопускане на екологичната катастрофа. Водите
на замърсената река Въча, се вливат в р. Марица и водят не само до местно
замърсяване, но и до замърсяване на Р Гърция, т.е. пораждат екологичен проблем с
трансграничен характер.
Отпадъчни води. Канализация на урбанизираните територии
В част от населените места в общината (общо пет) има изградени
канализационни мрежи, но дължината им е недостатъчна и не са обхванати в
събирателни клонове към пречиствателни съоръжения. В останалите десет населени
места няма изградена канализационна мрежа, като за събиране на отпадните води се
използват

основно

септични

ями.

Необходимо

е

частично

изграждане

на

канализационни мрежи в с. Грохотно, с. Гьоврен, с. Осиково, с. Триград и гр. Девин.
На територията на общината, както се отбеляза по-горе, има изградени няколко
пречиствателни станции за отпадъчни води. През 2014 г. са изградени четири малки
селищни пречиствателни станции за отпадъчни води от селата Грохотно, Триград и
Селча (2 бр.). Същите предстои да се въведат в експлоатация с ДПК, по данни от
Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2014 г. на РИОСВ-Смолян.
Отпадъчните води, които се заустват директно в реките, както и септичните ями,
замърсяват водите и почвите не само на територията на общината, но и извън нейния
обхват.
Във връзка с изграждането на канализация и ПСОВ в с. Селча е издадено разрешително
№ 33740025/18.02.2009г. за ползване на воден обект за заустване на отпадъчните води
от обект : „Канализация и ПСОВ, село Селча“ в повърхностния воден обект „Елхов
дол“, на община Девин. Разрешителното е издадено едновременно за:
-

поток № 1 смесен, състоящ се от битово-фекални отпадъчни води след ПСОВ1 и
дъждовни води със заустване № 1 със съответните координати в дере „Елхов
дол“, месност „Котлина“ и водопроемник II категория. Географски координати
на точката на заустване: N = 41о 50΄ 40,6΄΄ E = 24о 23΄07,9΄΄, и Максимално
разрешено зауствано водно количество: Q год. = до 31 536 м3/год.

-

поток № 2, смесен, състоящ се от битово-фекални отпадъчни води след ПСОВ2
и дъждовни води със заустване № 2 със съответните координати в дере „Елхов
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дол“, месност „Потока“ и водопроемник II категория. Географски координати на
точката на заустване: N = 41о 50΄ 32,8΄΄ E = 24о 23΄23,1΄΄, и Максимално
разрешено зауствано водно количество: Q год. = до 52 669 м3/год. Място/места
за собствен мониторинг – Пункт № 1 – на изход от ПСОВ1; Пункт № 2 – на
изход от ПСОВ2.
Издадено е разрешително № 301345/05.05.2006г. за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчните води от обект : „Канализация, село Грохотно“ в
повърхностен воден обект. Разрешителното е издадено за:
-

състоящ се от битово-фекални отпадъчни води след ПСОВ1 със заустване № 1

със съответните географски координати на точката на заустване: N = 41о 42΄ 52,7΄΄ E =
24о 23΄09,3΄΄1 в река Въча-ляв бряг при с. Грохотно на 150 метра от съществуващ
търговски обект (метална конструкция), в посока град Девин, водопроемник II
категория, и място за собствен мониторинг – на изход от ПСОВ. Разрешителното е
издадено за: Максимално разрешено зауствано водно количество: Q год. = до
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752 м3/год.;
-

поток № 2, дъждовни води със заустване № 2 в селско дере. Място/места за

собствен мониторинг – Пункт № 1 – на изход от ПСОВ.
Издадено е разрешително № 301443/07.07.2006г. за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчните води от обект: „Канализация, село Триград“ в повърхностен
воден обект: река Триградска, на община Девин. Разрешителното е издадено за:
-

поток № 1 смесен, състоящ се от битово-фекални отпадъчни води и дъждовни

води със заустване № 1 – в река Триградска – в обхвата на регулационния план на село
Триград – водопроиемник II категория със съответните географски координати на
точката на заустване: N = 41о 36΄ 06,5΄΄ E = 24о 22΄05,6΄΄, и място/места за собствен
мониторинг – Пункт № 1 – на изход колектор; Пункт № 2 – за водоприемника – на 100
метра преди заустването и Пункт № 3– за водоприемника – на 100 метра след
заустването. Разрешителното е издадено за:
Максимално разрешено зауствано водно количество: Q год. = до

6 997 м3/год.

Издадено е разрешително № 33110037/15.08.2008г. за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчните води от обект: „ГПСОВ - Девин“ в повърхностен воден
обект: река Девинска, на община Девин. Разрешителното е издадено за:
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-

поток № 1 от битово-фекални отпадъчни води със заустване № 1 – в река

Девинска – водопроиемник II категория, землище гр. Девин, обл. Смолян, УПИ I, кв.5,
ПУП „ХВ Цанков камък“ със съответните географски координати на точката на
заустване: N = 41о 44΄ 25,15΄΄ E = 24о 25΄15,12΄΄. Максимално разрешено зауствано
водно количество: Q год. до

912500 м3/год. Място/места за собствен мониторинг

– Пункт № 1 – на изход от ГПСОВ.
Издадено е разрешително № 33110083/10.07.2009г. за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчните води от обект: „Селищна канализация кв. Настан, гр. Девин,
обл. Смолян“ в повърхностен воден обект: река Въча, на община Девин.
Разрешителното е издадено за:
-

поток № 1 от битово-фекални отпадъчни води със заустване № 1 – в река Въча –

водопроиемник II категория, мястото на заустване се намира североизточно от
жилищна сграда с двор и на югозапад от територията на училището в кв. Настан, гр.
Девин. Географски координати на точката на заустване: N = 41о 42΄ 56,74΄΄ E = 24о
25΄15,31΄΄. Максимално разрешено зауствано водно количество: Q год. до 186062,4
м3/год. Място/места за собствен мониторинг – Пункт № 1 – преди точката на заустване
с географски координати: N = 41о 42΄ 56,74΄΄ E = 24о 25΄15,31΄΄.
Издадено е разрешително № 32170180/10.07.2009г. за ползване на воден обект и цел на
ползването: „Изграждане на водосток на ул. Пионерска“ в кв. Настан, гр. Девин, обл.
Смолян“, воден обект: дере, ляв приток на река Въча, на община Девин. Общата
дължина на водостока е 180 м, изпълнен от стоманобетонова конструкция, състояща се
т корито със светъл отвор 3.00/2.50 м, дебелиа на стените 0.30м и със стоманобетонова
плоча за покриване на водостока с дебелина 0.25 м, с бетон кклас Б15 и стомана АI и
АIII. Разрешителното е издадено с режим на ползване: Целогодишно, с изключение на
периода на размножаване на рибната фауна, определен от ежегодно издавана заповед
на ФМЗГ и МОСВ. Поставени са условия на ползването, като зареждането с горива и
подмяната на смазочни масла да става на специална площадка, извън обхвата на
предоставената зона за ползване, да не се извършва добив на материали за дтуги цели,
освен за строителство на съоръжението и да се осигурява по времв на строителството и
при експлоатацията непрекъснато протичане на екологичните водни количества,
необходими за поддържане на екосистемите в реката.
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Издадено е разрешително № 33110048/05.11.2008г. за ползване на воден обект за
заустване на отпадъчните води от обект: „Канализационна мрежа с. Гьоврен, гр. Девин,
обл. Смолян“ в повърхностен воден обект: : река Триградска, на община Девин.
Издадено е Решение № РР – 922/ 12.04.2010г. за продължаване срока на действие на
разрешително № 33110048/05.11.2008г. за ползване на воден обект за заустване на
отпадъчните води от обект: „Канализационна мрежа с. Гьоврен, гр. Девин, обл.
Смолян“ за срок от 4 години, считано от 06.11.2010г., при което решението е
неразделна част от разрешително № 33110048/05.11.2008г. Разрешителното е издадено
за:
-

поток № 1 смесен, състоящ се от битово-фекални отпадъчни води със заустване

№ 1 – в река Триградска - водопроиемник II категория – мястото на заустване се
намира в землището на село Гьоврен - географски координати на точката на заустване:
N = 41о 39΄ 46,59΄΄ E = 24о 22΄11,71΄΄. Максимално разрешено зауствано водно
количество: Q год. = до 69583,6 м3/год и място/места за собствен мониторинг – Пункт
№ 1 – преди точката на заустване с географски координати: N = 41о 39΄ 46,59΄΄ E = 24о
22΄11,71΄΄.
Необходимостта от пречистването на отпадъчните води се обуславя от факта, че те
играят ключова роля в опазването на повърхностните води от замърсяване. Без
предварително пречистване на отпадните води реките, в които те се заустват, могат да
бъдат сериозно замърсени. Отпадъчните води са богати на органични вещества и когато
се смесят с водния поток, започват да протичат естествени химични и биологични
процеси на разграждане на органичните вещества. За тези реакции е необходим
кислород и те изразходват наличните количества кислород във водния поток. Това
намалява наличието му във водата, което оказва неблагоприятно въздействие върху
животинския и растителния свят във водния басейн.
Изводи и препоръки
От ел. схемата се вижда, че захранването на града е ориентирано към 220 kV и
подстанцията 220/110/20 kV има връзка с енергийната система с един електропровод
220 kV и два електропровода по 110 kV в пръстен с което е осигурена минимум втора
категория по сигурност на електрозахранването.
Подстанция 220/110/20 kV при необходимост от нови мощности има техническа
възможност за развитие на уредби средно напрежение 20 kV. Развитието на мрежи
130

средно напрежение е желателно да се изпълнява с кабели 20 kV с използване на
общински пътища за прокарването им.
При разработването на ПУР, ПУП-ПРЗ по райони следва да се определят терени
за изграждане на трафопостове и прокарване на електропроводни линии.
По отношение на водопроводната и канализационна мрежа следва да се
предприемат спешни мерки по доизграждането и обновяването им. Водопроводната
мрежа е амортизирана и физически остаряла, което води до чести аварии и загуби на
питейна вода.
Електроснабдяването, водоснабдяването и развитието на канализационната
мрежа на община Девин следва и за в бъдеще да се разглеждат като свързани с
развитието на съседните общини.

III. 11. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ
III. 11. 1. Покомпонентен анализ
III.11.1.1. Ландшафтна характеристика
III.11.1.1.1 Местоположение на община Девин
Община Девин е разположена в югозападната част на планината Родопи по
течението на р. Въча и граничи с общините Смолян, Борино, Батак, Кричим, Перущица
и Чепеларе, а на юг - с Република Гърция. Община Девин е една от десетте съставни
общини на област Смолян и е с площ от 575 км2. Заема северозападната част на
Смолянска област.
Общинският център град Девин се намира в Девинската планина на 710 метра
надморско равнище, в малка котловина на около 2 км западно от сливането на
Девинска река и река Въча. Обграден е на юг от Девинска планина, на северозапад от
връх Гребенец, а на изток от склоновете на Чернатица. Отстои на 45 км северозападно
от гр. Смолян и на 220 км от гр. София. Климатът е умереноконтинентален. Средните
годишни температури са около средните за страната.
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III.11.1.1.2. Ландшафт – типове ландшафти . Състоянието и опазването им
Обща характеристика и устойчивост на ландшафтите
Релефът на общината е планински, със стръмни и недостъпни на места склонове
и дълбоки долове, с полегати до стръмни била. Северните склонове са покрити от
смърчови, елови и букови гори, а южните от бял бор, дъб, а на места и от габър.
Изключително разнообразен животински свят. В района се развъждат сърни, елени,
диви кози, лещарки, глухари и др. Съществува огромна разлика в надморската
височина - от 420 m под нивото на язовир “Въча” до 2091 m на връх Голям Персенк.
Разнообразният скален състав е довел до формиране на редица природни феномени:
дълбоки ждрела, пещери, скални образувания и др. В предвид хоризонталното и
вертикално разчленение и лесната проходимост на планинските била, както и
наличието на многобройни природни забележителности, районът е подходящ за
практикуване на маршрутно–познавателен и спортен туризъм – спортно ориентиране,
планинско колоездене и мотокрос. Климатът е преходноконтинентапен и се
характеризира с по-ниски летни температури и обилни валежи. Общината е богата на
водни ресурси: карстови извори, реки, язовири, както и топли минерални извори с
температури на водата от 16° до 76 °С в находищата „Беденски бани” до с. Брезе, в гр.
Девин (вода с много добри трапезни качества), с. Михалково (естествено газирана
въглекисела вода - трапезна и за лечение), местността „Посестра” и в кв. „Настан”.
Съгласно ландшафтното райониране на България по Петров, 1997 г., община
Девин попада в област „В“ - Южнобългарска планинско-котловинна област, в
подобласт „XII - Западнородопска подобласт".
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Фигура 31. Ландшафтно райониране на България (по Петров, 1997)

Според Регионална диференциация на ландшафтите в България (Велчев, Тодоров,
Пенин, 2003), общината попада в Източно средиземноморска провинция, западно- и
среднородопска област:

Фигура 32. Регионална диференциация на ландшафтите в България (Велчев, Тодоров, Пенин, 2003)

Съгласно публикуваните през 2007 г. Природно-географски области на България
(Пенин, 2007), община Девин попада в природно-географска област Западни Родопи:
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Фигура 33. Природно-географски области на България (Пенин, 2007)

Характеристиките на ландшафта с техните физически, културни и естетикоемоционални измерения участват в характеристиката на ресурсния потенциал на
територията, долколкото допринасят за качеството на жизнената среда и за
инвестиционната привлекателност.
Определящ критерий за състоянието на ландшафтите е устойчивостта им, респ.
възможностите им за естествено развитие и въпроизвеждане на ресурси и условия за
благоприятна околна среда. Тези им възможности, които са посочени в следващата
точка по видове ландшафти са оценени в преходни разработки, като са използвани
такива показатели като вид, възраст и бонитет на насажденията, характер на ползване
на земеделските земи и др.
III.11.1.1.3. Защитени територии, съгласно Закона за защитените територии (ЗЗТ)
и Защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, съгласно Закона за
биологичното разнообразие
Характеристика на защитените територии
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Съгласно писмо с изх. № КПД-14-253-(3)/04.07.2014 г. на РИОСВ-Смолян
на територията на община Девин има десет защитенr териториr по смисъла на Закона за
защитените територии (ЗЗТ), от които Резерват ,,Казаните“, Поддържан резерват
„Шабаница“, Защитена местност (ЗМ) „Старата гора“, ЗМ „Чаирите“, ЗМ „Храстево“,
Природна забележителност (ПЗ) „Настанска могила“ и ПЗ „Строилски дол“, попадат
изцяло в териториалния обхват на общината, а от останалите защитени територии – ЗМ
„Триградското ждрело“, ЗМ „Поречието на река Девинска“ и ЗМ „Борино“, попадат
само части в обхвата на община Девин.
Защитени територии
На територията на община Девин попадат десет защитени територии, съгласно
Закона за защитените територии и това са:
 Шест Защитени местности (ЗМ) – „Поречието на река Девинска“, „Старата
гора“, „Триградското ждрело“, „Храстево“, „Чаирите“ и „Борино“;
 Две Природни забележителности (ПЗ) – „Настанска могила“ и „Строилски дол“;
 Един Резерват „Казаните“;
 Един Поддържан резерват „Шабаница“.
Всички защитени територии, попадащи на територията на община Девин се
контролират от РИОСВ - Смолян
Защитени местности - ЗМ
 ЗМ „Поречието на река Девинска“ е с площ 136,73 ha. Тя се намира в
Девинската планина и заема части от община Девин (в землището на гр. Девин –
по-голямата площ от ЗМ) и община Борино (в землището на с. Борино).
Защитената територия е с код 187 в Регистъра на защитените територии и
обявена със Заповед № РД618/08.07.2002 г., обн. ДВ бр. 86/2002 г. с промяна в
площта и актуализирана със Заповед №РД-695 от 19.09.2007 г., ДВ бр. 89/2007
г., с цел:
− Опазване на защитени и ендемични растителни видове, като Haberlea
rhodopensis - родопски силивряк, Seseli rhodopeum - родопски скален
копър, Galanthus nivalis L. - снежно кокиче, Sedum kostovi - костова
тлъстига, Campanula lanata - вълнеста камбанка, Lathrea rhodopea родопска горска майка, Genista rumelica - румелийска жълтуга;
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− Опазване на защитени и ендемични животински видове, като Lutra lutra
- видра, Rupicapra rupicapra balcanica - дива коза, Ursus arctos - кафява
мечка, Lucanus cervus - бръмбар рогач;
− Опазване на природни местообитания от типа заливни гори с
участието на Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior.
Регламентираният режим на защита включва забрана на всякакви дейности,
които водят до повреждане или унищожаване на дърветата, забрана за късането
и изкореняването на растения; Забранява се залесяване с неместни за района
растителни видове; Забранява се зарибяването с неместни видове риби;
Забранява се разселване на неместни за района животински видове; Забранява се
изменение на руслото на реката или замърсяването и по какъвто и да е начин;
Забранява се корекции на речното корито и дейности, водещи до нарушаване на
естественото състояние на водното течение, бреговете и прилежащите
територии на реката, с изключение на такива, необходими в случай на бедствени
ситуации; Забранява се ново строителство; Забранява се разработването на
каменни кариери и варници, добив на инертни материали. Защитената
територия е разположена на запад от град Девин на разстояние от около 1 км
от регулационните граници на града.
 ЗМ „Старата гора“ е с площ от 33 ha, попада в територията на община Девин и
заема части от землищата на с. Кестен и с. Триград. Защитената територия е с
код 478 в Регистъра на защитените територии и обявена за буферна зона на
поддържан резерват „Шабаница“ със Заповед №1094/03.12.1986 г. на КОПС –
Комитет за опазване на околната среда (ДВ, бр.98/1986 г.). Прекатегоризирана е
в защитена местност със Заповед № РД-505/12.07.2007 г., обн. ДВ бр. 72/2007 г.
на МОСВ. Регламентираният режим на защита включва забрана на всякакви
дейности, които водят до повреждане или унищожаване на дърветата, забрана за
късането и изкореняването на растения; Забранява се строителството на сгради и
пътища от републиканската пътна мрежа и разкриване на кариери; Забранява се
ловуване. На територията на Защитената местност се разрешава извеждането на
санитарни сечи, паша на домашни животни и косенето на сено. Защитената
територия отстои на около 20 кm от град Девин.
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 ЗМ „Триградско ждрело“ е с код 3 в Регистъра на защитените територии.
Площта е 685,62 ha, попада изцяло в южната част на територията на община
Девин до селата Гьоврен и Триград. Защитената територия е обявена със
Заповед № 4021/06.12.1963 г., обн. ДВ бр. 14/1966 г. с последваща промяна със
Заповед №РД-429 от 18.06.2007 г., ДВ бр. 61/2007 г., с цел:
− Опазване на защитени и ендемични растителни видове, като: Haberlea
rhodopensis - родопски силивряк, Arenaria rhodopaea - родопска
песъчарка, Lathrea rhodopea - родопска горска майка, Campanula lanata вълнеста камбанка, C. jordanovii - йорданова камбанка, C. velebitica велебитова камбанка, C. orhanidea - орфанийска камбанка (петковия),
Malcolmia anguilifolia - ъглолистна малколмия, Galanthus nivalis L. снежно кокиче, Trachelium rumelicum - трахелиум, Saxifraga sempervivum вечнозелена каменоломка, Saxifraga stribryni - стрибърнева каменоломка;
− Опазване на защитени и ендемични животински видове, като: Bufo bufo кафява крастава жаба, Hyla arborea - жаба дървесница, Salamandra
salamandra - дъждовник, Emys orbicularis - обикновена блатна
костенурка, Coluber jugularis - голям стрелец, Elaphe longissima - смок
мишкар, Motacilla cinerea - планинска стърчиопашка, M. Alba - бяла
стърчиопашка, Erythacus rubecula - червеногръдка, Phoenicurus ochruros планинска червеноопашка, Parus lugubris - жалобен синигер, Troglodytes
troglodytes - орехче , Cinclus cinclus - воден кос, Lutra lutra - видра,
Rhinolophus hipposideros - малък подковонос, Eptesicus serotinus полунощен прилеп, Hypsugo savii - савиево прилепче, Rhinolophus
ferrumequinum - голям подковонос, Miniopterus schreibersii - дългокрил
прилеп, Myotis capaccinii - дългопръст нощник и др.;
− Опазване на природни местообитания, като: хидрофилни съобщества от
високи треви в равнините и планините до алпийския пояс, тревни
съобщества по заливни тераси, смесени гори по долини и склонове,
черноборови гори (Pinus nigra ssp. palassiana), крайречни ивици от върба
(Salix sp.), забележителни природни образувания: карбонатни сипеи,
пещери, водопади, извори на твърди (варовити) води.
Регламентираният режим на дейности включва забрана за голи сечи,
залесяване с неместни за района растителни видове, заселване на неместни за
района животински видове. Забранява се промени в хидрологичния режим на р.
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Чаир дере и корекции на речното корито. Забранява се строителство на пътища,
сгради и съоръжения. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни
богатства; Забранява се влизането в пещерите: Кичика, Синьо зелената пещера,
Силивряк, Додалица 1, Додалица 2, Додалица 3, Додалица 4, Вълчата пещера,
Весова дупка, Ахметьова дупка, Цънкова пещера и Джаханова дупка, с
изключение на влизания с научни цели; Забранява се затварянето на входовете
на пещерите. Защитената местност отстои на около 13 кm от град Девин.
 ЗМ „Храстево“ е с площ 17,14 ha, разположена в землището на гр. Девин и с
код 535 в Регистъра на защитените територии. Защитената местност е обявена
със Заповед №РД-173 от 23.02.2012 г., обн. в ДВ бр. 26/2012 г. с цел опазване на
уникална вековна гора от Черен бор на възраст над 350 години с участие на
горун, цер, обикновен габър, планински бряст, бук и др. и с групова структура,
както и с цел възстановяване на най-старата защитена територия, обявена в
България, по инициатива на лесовъдите от региона на Смолян. (Така е
възстановена

първата

защитена

територия

в

България

от

1931

г.).

Регламентираният режим на защита включва забрана на всякакви дейности,
които водят до повреждане или унищожаване на дърветата, забрана за късането
и изкореняването на растения и залесяване на неместни растителни видове, паша
на кози. Забранява се паленето на огън на нерегламентирани места. Забранява се
строителството и търсене, проучване и добив на подземни богатства.
Защитената местност включва имоти с идентификатори: 20465.121.349,
20465.121.352 и 20465.121.355, съгласно кадастралната карта и кадастрални
регистри за землището на гр. Девин, ЕКАТТЕ 20465, община Девин, обл.
Смолян, одобрена със Заповед №РД-18-90/18.12.2009 г. на изп. Директор на
Агенция по геодезия, картография и кадастър.
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Фигура 34. Вековна гора от Черен бор - Защитена местност „Храстево“

 ЗМ „Чаирите“ е с код 29 в Регистъра на защитените територии, разположена в
землището на с. Триград, община Девин с обща площ 300 ha. Защитената
местност е обявена със Заповед №3751 от 30.11.1973 г., обн. в ДВ бр. 101/1973 г.
с цел опазване на вековна гора и характерен ландшафт. Режимът на забрана
включва: сечене, чупене, изкореняване, обелване на цели дървета или части от
тях, дълбаене подписи, засичане, боядисване, забиване на гвоздей, както и
всякакви действия,

които водят до повреждане или

унищожение на

растителността; пашата на добитък; преследване, ловене и убиване на всякакви
животни, а така също събиране и унищожаване яйцата на птиците и повреждане
гнездата им; ловуването; замърсяване на водите в изворите, реките, езерата и
изкуствените басейни; строеж на сгради и пътища. На територията на ЗМ се
разрешава залесяване на голите площи, бране на някои растения с научна цел,
провеждане на санитарна сеч в горите. Защитената местност отстои на около
5,40 кm източно от с. Триград, община Девин.
 ЗМ „Борино“ е с площ от 120,1 ha, попада в територията на община Борино и
заема части северозападно от с. Тешел по поречието на Малка река и Кобилино
бранище в землището на село Борино. Защитената територия е с код 480 в
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Регистъра на защитените територии и обявена със Заповед № РД-517/12.07.2007
г., обн. ДВ бр. 72/2007 г. на МОСВ с цел опазване на естествена вековна гора от
черен бор. (Прекатегоризиране на буферната зона на резерват „Кастраклий“,
обявена със Заповед №1094/03.12.1986 г. на Комитета за опазване на природната
среда, ДВ, бр. 98/1986 г. в ЗМ „Борино“). Тук се съхраняват едни от найзапазените и неповлияни от човешката дейност гори от черен бор (терциерен
реликт). Значителна част от тях са на възраст над 200 год. Отделни индивиди от
черен бор достигат до 50 cm в диаметър и височина над 30 m. В ЗМ се срещат и
разнообразни животни – мечки, благородни елени, сърни, диви свине, лисици и
по-рядко диви котки, златки, белки и редица видове птици – глухар, лещарка,
единични индивиди орли и соколи, ястреби и много пойни птици.
Регламентираният режим на защита включва забрана на всякакви дейности,
които водят до повреждане или унищожаване на дърветата, забрана за късането
и изкореняването на растения, както и залесяването с неприсъщи за района
дървесни видове, забранява се използване на химически средства за растителна
защита; Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската
пътна мрежа, разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения
облик на местността; Забранява се ловуването. Забранява се лагеруване и палене
на огън извън определените места. На територията на Защитената местност се
разрешава провеждане на ловностопански мероприятия, извеждането на
санитарни сечи, паша на домашни животни (без кози) в определените с
лесоустройствения проект пасищни площи и косенето на сено. Защитената
територия се допира от западната страна на територията на общината,
отстои на около 7 км по въздушна линия от град Девин.

140

Териториална граница
на община Девин

ЗМ „Борино“

Резерват
„Казаните“

Фигура 35. Местоположение на ЗМ „Борино“, спрямо териториалните граници на община Девин

Природни забележителности (ПЗ) на територията на община Девин
 ПЗ „Настанска могила“ е с площ 3 ha и заема части от землището на кв.
„Настан“, общ. Девин. Природната забележителност е с код 483 в Регистъра на
защитените територии и обявена със Заповед № 1120/02.07.1968 г., обн. ДВ бр.
83/1968 г. с цел опазване на скално образувание. Регламентираният режим на
защита включва забрана на всякакви дейности, които водят до повреждане или
унищожаване на дърветата, забрана за късането и изкореняването на растения;
Забранява се преследването на дивите животни, птиците и техните малки и
развалянето на гнездата и леговищата им; Забранява се чупенето, драскането и
повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални
образувания в пещерите; Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък
и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на местността и
включително водните течения. Разрешава се само воденето на санитарна сеч и
изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества. Защитената
територия е разположена югоизточно в близост до регулационните граници на
град Девин.
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 ПЗ „Строилски дол“ е с код 83 в Регистъра на защитените територии. Площта и
е 0,2 ha, разположена в землището на гр. Девин. Природната забележителност е
обявена със Заповед №3796 от 11.10.1965 г. на КГГП (Комитет по горите и
горска промишленост), обн. ДВ бр.12/1966 г. с цел опазване на водопад.
Режимът от дейности забранява разкриването на кариери, къртене на камъни,
копаене на пръст и пясък; риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви
оръжия и експлозиви; прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението
или замърсяването на водните течения; косенето на тревата, късането на цветята
и събирането на билки и горски плодове; палене на огън, замърсяването на
района с отпадъци от храна, както и всякакви действия, които замърсяват или
рушат красивия пейзаж около водопада. На територията на ПЗ се разрешава
провеждането на санитарни сечи, с цел подобряване облика на гората;
извършване на залесителни мероприятия за подобряване на ландшафта.
Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради,
необходими за правилното ползване и стопанисване на защитените природни
обекти.
 Резерват „Казаните“ е с площ 154,8 ha. Разположен е в близост до село
Гьоврен, община Девин, обхваща и територии от общ. Смолян в района на с.
Мугла. Защитената територия е с код 26 в Регистъра на защитените територии и
обявена със Заповед № 508/28.03.1968 г., обн. ДВ бр. 76 от 1968 г. ,със Заповед
№ РД-50 от 20.01.2006 г., ДВ бр. 21/2006 г. е приет Плана за управление на
резервата, а със Заповед №РД-783 от 13.10.2014 г. на ДВ бр. 93/2014 е настъпила
промяна в площта и актуализация на същия. Защитената територия е обявена с
цел опазване и съхранение на Самобитна дива природа. Регламентираният
режим на защита включва забрана на всякакви дейности, с изключение на:
тяхната охрана; посещения с научна цел; преминаването на хора по маркирани
пътеки, включително с образователна цел; събиране на семенен материал, диви
растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в
количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите. Резервата
отстои на около 6,25 км южно от гр. Девин.
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Резерват
„Казаните“

Фигура 36. Местоположение на Резерват „Казаните“, спрямо регулационните граници на

община Девин

 Поддържан резерват „Шабаница“ е с код 11 в Регистъра на защитените
територии. Обхваща територии в землището на село Триград, община Девин с
площ 22,08 ha. Защитената територия е обявена със Заповед № 2245/30.12.1956
г., обн. ДВ от 1956 г. и последно изменение със Заповед №РД-198 от 28.02.2013
г., ДВ бр. 33/2013 на МОСВ, с цел опазване Вековна буково-смърчова гора.
Регламентираният режим на защита включва забрана на всякакви дейности, с
изключение на: извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от
дървостоя; изваждане на паднала маса в резултат на природни бедствия и
използване на биологични средства за растителна защита. Поддържаният
резерват обхваща имоти с идентификатори 73105.18.18, 73105.18.24 и
73105.18.31 по КК на землището на с. Триград с площ 211,418 dka и имот с
номер 001625 по КВС за землището на с. Кестен с площ 9,426 dka, община
Девин.
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ПЗ „Строилски
д “

ЗМ „Поречието на
река Девинска“

ПЗ „Настанска
могила“
ЗМ „Борино“
Резерват „Казаните“

ЗМ
„Триградско

ЗМ „Чаирите“

ПР
Ш б

“

ЗМ „Старата

Фигура 37. Местоположение на ЗТ, спрямо територията на община Девин
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Защитени зони, съгласно ЗБР
Съгласно писмо с изх. № КПД-14-253-(3)/04.07.2014 г. на РИОСВ-Смолян от
Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в обхвата на община Девин попадат
части от една защитена зона по Директивата за опазване на природните
местообитания и дивата флора и фауна (Директива № 92/43/ЕЕС) и три защитени
зони по Директивата за опазване на дивите птици (Директива 2009/147/ЕС).

Код на защитена зона

Име на защитена зона

Тип на защитена зона

BG0002063

Западни Родопи

Защитена зона по директивата за птиците

BG0002105

Персенк

Защитена зона по директивата за птиците

BG0001030

Родопи - Западни

Защитена зона по директивата за местообитанията

BG0002113

Триград - Мурсалица

Защитена зона по директивата за птиците

Защитена зона „Родопи – Западни“ е с код BG0001030 в Регистъра на
защитените зони с обща площ 2 728 514, 06 dka. Тя е одобрена с РМС №611 от
16.10.2007 г. (ДВ, бр. 85/23.10.2007 г.) и последващо изменение и допълнение с РМС
№811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/07.12.2010 г.). Защитената зона е от тип К - Защитена
зона по Директива за местообитанията, която припокрива защитена зона по
Директива за птиците. На територията на община Девин, ЗЗ заема площи изцяло в
землищата на гр. Девин и селата Грохотно, Гьоврен, Триград, Жребево, Кестен, Водни
пад, Тешел и Лясково. Тъй като ЗЗ обхваща голям периметър на разпространение областите Благоевград, Пловдив, Пазарджик и Смолян, то териториите и се
контролират от РИОСВ - Благоевград, Пазарджик, Смолян и Пловдив. Предмет на
опазване са природни местообитания, съгласно чл. 8, ал.1 т. 2 от Закона за
биологичното разнообразие. Целите на опазване се изразяват в: Запазване на площта на
природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет
на опазване в рамките на защитената зона; Запазване на естественото състояние на
природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в
рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания
видов състав, характерни видове и условия на средата; Възстановяване при
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необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни
местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет
на опазване в рамките на защитената зона.
Таблица 46. Връзка на защитената зона с други зони от Натура 2000

Код на зоната

Име на зоната

Тип на зоната

BG0000220

Долна Места

К

BG0002063

Западни Родопи

J

BG0002076

Места

J

BG0002105

Персенк

J

BG0001021

Река Места

K

BG0001031

Родопи - Средни

I

BG0002113

Триград-Мурсалица

J

Таблица 47. Класове земно покритие в рамките на ЗЗ „Родопи-Западни”

Класове Земно покритие

%
Покритие

Алпийски и субалпийски тревни съобщества

8

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)

6

Друга орна земя

12

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти)

7

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на

7

угар)
Иглолистни гори

20

Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи или екзотични

12

дървета)
Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници

4

Смесени гори

5

Сухи тревни съобщества, степи

4

Широколистни листопадни гори

15

Общо Покритие

100

Територията на защитената зона предимно е представена от иглолистни гори.
Тук се наблюдават и интересни скални образувания. Важно място за опазване на
мечките и на много местообитания и видове. Защитената зона е предложена за
природен парк.
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Таблица 48. Типове местообитания
ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ от Приложение I на Директива 92/43/EEC
КОД

Пр.

ИМЕ
Храсталаци с Juniperus spp.

5210

Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините

6430

и в планинския до алпииския пояс
Хазмофитна растителност по силикатни скални

8220

склонове
Хазмофитна растителност по варовикови скални

8210

склонове

Цялост.

% Покр. Предст. Отн. площ Прир. ст.
0.0001

A

C

A

A

0.0997

A

C

A

A

0.2525

A

C

A

A

0.01

A

C

A

A

9150

Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)

1.0311

A

B

A

B

5130

Съобщества на Juniperus communis върху варовик

0.00112

A

C

B

B

3.13

A

A

A

A

0.0645

A

C

A

B

0.0299

A

C

A

A

9530

*

9180

*

Субсредиземноморски борови гори с ендемични
подвидове черен бор
Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и
стръмни склонове
Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите

8230

Sedo-Scleranthion или Sedo albi- Veronicion dillenii

40B0

Родопски съобщества на Potentilla fruticosa

0.00037

A

A

A

A

91CA

Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори

26.907

A

A

A

A

0.0299

A

C

A

A

0.0997

A

C

A

A

0.0379

A

B

A

A

0.0997

A

C

A

A

0.997

A

B

A

A

0.0065

A

C

A

A

Равнинни или планински реки с растителност от

3260

6220

Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion
*

Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас
Thero-Brachypodietea
Преходни блата и плаващи подвижни торфища

7140

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества
6210

*

върху варовик (Festuco-Brometalia)
(*важни местообитания на орхидеи)
Планински сенокосни ливади

6520

6110

*

Отворени калцифилни или базифилни тревни
съобщества от Alysso-Sedion albi

62D0

Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества

1.993

A

B

A

A

6510

Низинни сенокосни ливади

0.003

A

C

A

A

8310

Неблагоустроени пещери

0.01

A

C

A

A

Мочурни гори

0.00947

A

A

A

A

91D0

*
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91Z0

Мизийски гори от сребролистна липа

0.0186

A

C

A

B

91BA

Мизийски гори от обикновена ела

4.076

A

A

A

A

91W0

Мизийски букови гори

0.641

A

C

A

A

92A0

Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba

0.0498

A

B

A

A

95A0

Гори от бяла и черна мура

0.00001

A

C

A

A

92C0

Гори от Platanus orientalis

0.00067

C

C

C

C

9110

Букови гори от типа Luzulo-Fagetum

0.0598

A

C

A

A

9170

Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum

2.111

A

B

A

A

9270

Гръцки букови гори с Abies borisii-regis

0.00772

A

B

A

A

9130

Букови гори от типа Asperulo-Fagetum

3.862

A

B

B

A

0.957

A

B

A

A

0.1495

B

C

A

A

18.724

A

A

A

A

0.1296

A

B

A

A

0.498

A

B

A

A

6230

*

силикатен терен в планините
Балкано-панонски церово-горунови гори

91M0

Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския

9410

91E0

Богати на видове картълови съобщества върху

пояс (Vaccinio-Piceetea)
*

4060

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior
(Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicionalbae)
Алпийски и бореални ерикоидни съобщества

% Покр. - процентно покритие на хабитате спрямо общата площ на обекта.
Предст. - степен на представителност, предоставя индикация за това, доколко даденият
тип хабитат е „типичен”. Използвана е следната система за класифициране: A - отлична
представителност, B - добра представителност, C - значима представителност, D незначително наличие.
Отн. площ - относителна площ или площта от обекта, покрита от дадения тип хабитат,
отнесена към общата площ от националната територия, покрита от този тип хабитат.
Използваните интервали по класове са следните: А) 100 >= p >15%; B) 15 >= p > 2%; C)
2 >= p >0
Прир.ст - Степен на опазване на структурата и функциите на дадения тип природен
хабитат и възможности за възстановяване. Използвана е следната система за
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класифициране: A - отлично опазване; B - добро опазване; C - средно или слабо
опазване.
Цялост. Оц. - Цялостна оценка на стойността на обекта за опазването на дадения тип
природен хабитат. Представлява интегрирано оценяване на предишните критерии, като
се взема предвид различната им тежест за разглеждания хабитат. Използвана е следната
система за класифициране: A - отлична стойност, B - добра стойност, C - значима
стойност.
Уязвимост
Голяма заплаха за зоната е изграждането на нови курорти, хотели и ски писти в
планината. Планираното строителство на нови малки ВЕЦ има вероятност да унищожи
крайречните местообитания и да се промени естественият хидрологичен режим, което
ще доведе до отрицателно въздействие върху видовете риби в реките. Изграждането на
ветрогенератори също могат да имат отрицателно въздействие върху местообитанията
и видовете в ЗЗ. Препоръчва се всички тези действия, които застрашават живота на
местообитанията и видовете да бъдат предварително планирани и съгласувани с
компетентните органи. Ограничаването на човешкото въздействие върху ЗЗ е важна цел
за опазване на местообитанието на мечката. Зоната е добро местообитание на
костенурки и събирането им от хората е сериозен проблем.

ЗЗ „РодопиЗападни“
BG0001030

Таблица 49. Местоположение на защитената зона по Директивата за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна (Директива 92/43/ЕЕС), спрямо териториалните граници на
община Девин
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Трите защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици (Директива
2009/147/ЕО) са:
Защитена зона „Западни Родопи“. Тя е с код BG0002063 в Регистъра на
защитените зони. Има обща площ 1 335 724,48 dka и е обявена е със Заповед № РД835/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 108/19.12.2008
г., изменена с Решение №335/26.05.2011 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 41/31.05.2001
г.). Защитената зона е от тип J - Защитена зона по Директива за птиците, която
припокрива защитена зона по Директива за местообитанията. Зоната заема части от
областите Благоевград, Пазарджик и Смолян, като в обхвата на община Девин попада
много малка незначителна част, разположена по северозападната граница на общината.
Зоната се включва в територии, контролирани от РИОСВ-Пазарджик, РИОСВБлагоевград и РИОСВ-Смолян. Предмет на опазване са птици, съгласно чл. 8, ал.1 т.2
на Закона за биологичното разнообразие.
Таблица 50. Връзка на защитената зона с други зони от Натура 2000

Код на зоната
BG0001030

Име на зоната
Родопи - Западни

Тип на зоната
К

Таблица 51. Класове земно покритие в рамките на ЗЗ „Западни Родопи” BG0002063

Класове Земно покритие

%
Покритие

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)

1

Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища

0

Храстови съобщества

6

Сухи тревни съобщества, степи

2

Влажни ливади, мезофилни ливади

0

Алпийски и субалпийски тревни съобщества

3

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на
угар)

0

Друга орна земя

1

Широколистни листопадни гори

9

Иглолистни гори

63

Смесени гори

13

Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи или екзотични
дървета)

1
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Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни

0

дървета)
Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници

0

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти)

1

Общо Покритие
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Таблица 52. Птици
ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC
КОД
A224

ИМЕ (на български)

Местна

ИМЕ (на латински)

Попул.

Caprimulgus europaeus

Миграционна Популация
Размн.

Зимув.

Оценка

Премин.

Попул. Опазв.

Изолир.

Цял.Оц.

190p

B

A

C

A

5p

C

B

C

B

C

B

A

B

21p

B

A

C

A

2

C

A

B

C

9-10p

B

A

C

B

2

P

C

B

C

C

4p

B

A

C

C

600m

A

A

C

A

670m

A

A

A

A

5p/3-

C

B

C

B

63p

A

A

B

A

70p/5

A

A

C

A

2-3p

C

A

C

C

9p/7

C

B

C

C

5-10p

C

C

B

C

165p/

B

B

C

A

25p/1

C

A

C

B

75p/7

B

A

C

A

30p

B

A

A

A

200p/

C

A

C

C

Козодой
A089

Aquila pomarina
Малък креслив орел

A082

Circus cyaneus

1i

Полски блатар
A072

Pernis apivorus
Осояд

A031 Ciconia ciconia
Бял щъркел
A030 Ciconia nigra
Черен щъркел
A092 Hieraaetus pennatus
Малък орел
A103 Falco peregrinus
Сокол скитник
A104 Bonasa bonasia
Лещарка
A108 Tetrao urogallus
Г лухар
A215 Bubo bubo
Бухал
A217 Glaucidium passerinum
Врабчова кукумявка
A223 Aegolius funereus
Пернатонога кукумявка
A091 Aquila chrysaetos
Скален орел
A229 Alcedo atthis
Земеродно рибарче
A234 Picus canus
Сив кълвач
A236 Dryocopus martius
Черен кълвач
A238 Dendrocopos medius
Среден пъстър кълвач
A239 Dendrocopos leucotos
Белогръб кълвач
A241 Picoides tridactylus
Трипръст кълва
A246 Lullula arborea

P
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Г орска чучулига
A338 Lanius collurio
Червеногърба сврачка
A465 Alectoris graeca graeca
Планински кеклик
A220 Strix uralensis
Уралска улулица

17

320p

C

B

C

C

22p/1

C

B

C

B

0-1p

C

A

B

B

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир. 79/409/EEC

КОД
A086

ИМЕ (на български)
ИМЕ (на латински)
Accipiter nisus

Местна

Миграционна Популация
Размн.

Попул.
32p

Зимув.

Оценка

Премин.
P

Попул. Опазв.

Изолир.

Цял.Оц.

B

A

C

C

50p

C

A

C

C

24p

C

A

C

C

Малък ястреб
A087

Buteo buteo
Обикновен мишелов

A096

Falco tinnunculus
Черношипа ветрушка

A099

Falco subbuteo

6

P

P

C

A

C

C

27p

P

C

B

B

C

Орко
A230

Merops apiaster
Обикновен пчелояд

Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е
неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е
уточнено дали числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). За
някои видове със специална размножителна система, са отчетени отделно мъжките и
женските индивиди, съответно с индекс (m) или (f). В случаите, когато няма никакви
цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е посочено дали
видът е типичен (C), рядък (R) или много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за
популацията, тя е отбелязана като налична (P).
По високите части на Западните Родопи се разпростират най-представителните
псевдо-бореални иглолистни гори, уникални за Европа. Най-голяма площ заемат горите
от бял бор /Pinus sylvestris/, следвани от смърча /Picea abies/. По малки по площ са
еловите /Abies alba/ и буковите /Fagus sylvatica/ гори. Срещат се също гори от черен
бор /Pinus nigra/ и издънкови гори от горун /Quercus dalechampii/, трепетлика /Populus
tremula/ и зимен дъб /Q. sessiliflora/. Около 10% от територията е заето от открити
пространства – пасища и ливади с преобладаване на обикновена полевица /Agrostis
capillaris/, картъл /Nardus stricta/ и др., както и на храсталачни съобщества. На
територията попадат 3 големи язовира – Доспат, Широка поляна и Голям Беглик, както
и стотици малки торфища.
В Западните Родопи са установени 130 вида птици, основно гнездящи, от които
21 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 43 са от
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европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като
застрашени в Европа в категория SPEC2 са включени 15 вида и съответно в SPEC3 - 28
вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 26 вида, включени в
приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални
мерки за защита. От тях 23 са вписани в приложение І на Директива 79/409 на ЕС.
Западните Родопи поддържат най-многочислената популация на глухаря /Tetrao
urogallus/ в България. Те са едно от най-ценните места в страната от значение за
Европейския съюз за опазването на този вид, както и на лещарката /Bonasa bonasia/,
врабчовата кукумявка /Glaucidium passerinum/, пернатоногата кукумявка /Aegolius
funereus/, козодоя /Caprimulgus europaeus/, черния кълвач /Dryocopus martius/,
белогърбия кълвач /Dendrocopos leucotos/ и на осояда /Pernis apivorus/. Територията е
една от най-значимите в Европа за опазване популациите на червеногръдката /Erithacus
rubecula/, чинката /Fringilla coelebs/, белогушия дрозд /Turdus torquatus/, коса /Turdus
merula/, жълтоглавото кралче /Regulus regulus/ и черноглавото коприварче /Sylvia
atricapilla/.
Уязвимост
Западни Родопи граничат от север с гъсто населени райони и областни центрове.
В непосредствена близост се намират много села, махали и малки градове.
Естествените гори са застрашени от прекомерната екплоатация на горски ресурси извън
малкото защитени територии, както и от повсеместни незаконни сечи. Това снижава
качествата на горските екосистеми, нарушава естествения воден баланс в целия район и
предизвиква
водохващания

ерозионни

и

свлачищни

също допринасят

процеси.

Съществуващите

за сериозни нарушения

язовири

и

на водния баланс.

Реализирането на инвестиционни проекти за изграждане на множество малки ВЕЦ по
поречията на планинските реки допълнително ще увеличат отрицателното въздействие
върху водния баланс в Западните Родопи. В района е регистрирано и умишлено
предизвикване на пожари в горите с цел търговия с дървесина. Премахването на
старите умиращи дървета и тези с хралупи, ограничава значително възможностите на
кълвачите и совите да намират подходящи места за гнездене и храна. Развитието на ски
туризма е най-сериозната заплаха, както за горите, така и за субалпийските
местообитания. Мащабен проект за изграждане на ски комплекс и поддържащи
съоръжения в района на Сюткя ще предизвика широкообхватно унищожаване на
горски местообитания. Строителни дейности, свързани с развитието на туристическата
инфраструктура предизвиква нарушаване и унищожаване на ценни местообитания в
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лесно достъпните райони. Такъв процес е стартирал вече в района на язовир Доспат.
Естествената сукцесия на горите във високопланинските ливади е застрашаващ фактор
за гнездящите там птици, както и за грабливите птици, използващи тези територии за
хранене. Преки заплахи за птиците са бракониерството (вземането на малки и на яйца
от гнездата на грабливите птици, обстрелване на грабливи птици и сови, използване на
капани), скалното катерене, движението с моторни превозни средства извън пътищата
(включително т.нар. „off road”) и други.
Защитена зона „Персенк“ е с код BG0002150 в Регистъра на защитените зони.
Общата й площ възлиза на 161 196,74 dka. В стандартния формуляр на Натура 2000, ЗЗ
е от тип J - Защитена зона по Директива за птиците, която припокрива защитена
зона по Директива за местообитанията. Обявена е със Заповед №РД-772 от
28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, ДВ бр. 103/02.12.2008 г. и
обхваща части от областите Смолян и Пловдив, като на изток в община Девин попада в
района на с. Лясково. Териториите на зоната се контролират от РИОСВ-Смолян и
РИОСВ-Пловдив. Предмет на опазване са птици, съгласно чл. 8, ал.1 т.2 на Закона за
биологичното разнообразие.
Таблица 53. Връзка на защитената зона с други зони от Натура 2000
Код на зоната
BG0001030

Име на зоната

Тип на зоната

Родопи - Западни

К

Таблица 54. Класове земно покритие в рамките на ЗЗ „Персенк” BG0002105
Класове Земно покритие

%
Покритие

Алпийски и субалпийски тревни съобщества

7

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)

0

Друга орна земя

3

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти)

1

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на
угар)

5

Иглолистни гори

70

Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи или екзотични
дървета)
Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни
дървета)

2

2
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Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници

0

Смесени гори

1

Сухи тревни съобщества, степи

6

Храстови съобщества

3

Широколистни листопадни гори

0

Общо Покритие

100

Таблица 55. Птици
ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC
КОД
A239

ИМЕ (на български)

Местна

ИМЕ (на латински)

Попул.

Dendrocopos leucotos

Миграционна Популация
Размн. Зимув.

Премин.

Оценка
Попул.

Опазв.

Изолир. Цял. Оц.

5p/5-6p

C

A

C

C

15p

B

A

B

A

Tetrao urogallus

90m/60

B

A

A

A

Глухар

100m
110p/10

C

A

C

C

C

A

C

C

2

P

C

B

C

C

5p

C

A

C

A

A

C

A

Белогръб кълвач
A217

Glaucidium passerinum
Врабчова кукумявка

A108
A246

Lullula arborea

A104

Bonasa bonasia

0-120p
80p/20

Лещарка

90p

Горска чучулига

A080

Circaetus gallicus
Орел змияр

A072

Pernis apivorus
Осояд

A223
A465

Aegolius funereus

17p/15

A

Пернатонога кукумявка

20p
17p/15

D

20p
45p/40

B

A

C

A

Dendrocopos syriacus

50p
5p/3

C

B

C

C

Сирийски пъстър кълвач

10p
B

A

C

A

C

A

C

C

Alectoris graeca graeca
Планински кеклик

A234

Picus canus
Сив кълвач

A429
A091

Aquila chrysaetos
Скален орел

A103

4p
2

Falco peregrinus

P

Сокол скитник
A238
A241
A338

Dendrocopos medius

6p/3

C

B

C

C

Среден пъстър кълвач

Picoides tridactylus

10p
11p/10

A

A

A

A

Трипръст кълва

25p

C

B

C

A

C

B

C

C

60p/50

Lanius collurio
Червеногърба сврачка

A236
A307

D

70p

Dryocopus martius

55p/30

Черен кълвач

80p

Sylvia nisoria

17p/15

Ястребогушо коприварче

20p

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир. 79/409/EEC
КОД

ИМЕ (на български)

Местна

Миграционна Популация

Оценка
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Попул.

ИМЕ (на латински)
A085

Accipiter gentilis

Размн. Зимув.

Премин. Попул.

4p

D

6P

D

15p

D

Опазв.

Изолир.

Цял. Оц.

Голям ястреб
A086

Accipiter nisus
Малък ястреб

A087

Buteo buteo
Обикновен мишелов

A099

Falco subbuteo

1p

D

Орко
A096

Falco tinnunculus

19p

D

Черношипа ветрушка

Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е
неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е
уточнено дали числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). За
някои видове със специална размножителна система, са отчетени отделно мъжките и
женските индивиди, съответно с индекс (m) или (f). В случаите, когато няма никакви
цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е посочено дали
видът е типичен (C), рядък (R) или много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за
популацията, тя е отбелязана като налична (P).
Защитена зона „Персенк“ е разположена в централната част на Западните
Родопи, между реките Въча и Чепеларска. Обхваща високопланинските райони на
билата Чернатица и Персенк, както и части от Белочерковското било. Около 70% от
територията на зоната е покрита от иглолистни гори /Picea abies/ и много малка част е
от широколистни и смесени гори.
Персенк е един от най-важните места в страната и Европа за отглеждане на
скалния орел /Aquila chrysaetos/, трипръст кълвач /Picoides tridactylus/, сив кълвач
/Picus canus/ и глухар /Tetrao urogallus/. Черният кълвач /Dryocopus martius/ и осояда
/Pernis apivorus/ също гнездят в района. (Бондев, 1991).
Уязвимост
ЗЗ „Персенк“ е заобиколена от сравнително гъсто населените райони на
окръжните и общинските центрове. Зоната е особено чувствителна към горското
стопанство, но също така и с управлението на водите и туризма. Горските
местообитания

са

силно

засегнати

от

интензивното

лесничейство

и

свръхексплоатацията на горските ресурси, както и от незаконната сеч. Реализирането
на инвестиционни проекти за изграждане на множество малки ВЕЦ по поречията на
планинските реки допълнително ще увеличат отрицателното въздействие върху водния
баланс. Горските пожари в иглолистните горите водят до унищожаване на
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местообитания. Премахването на старите, умиращи дървета и тези с хралупи,
ограничава значително възможностите на кълвачите и совите да намират подходящи
места за гнездене и храна. Развитието на ски туризма е най-сериозната заплаха, както за
горите, така и за алпийските местообитания. Строителни дейности, свързани с
развитието на туристическата инфраструктура причиняват влошаване и унищожаване
на ценни местообитания в лесно достъпни райони. Заплахи за птиците са
фрагментацията и промяната на местообитанията. Други заплахи за птиците са
бракониерството (вземането на малки и на яйца от гнездата, стрелба на грабливи птици
и сови, ползване на капани и отрова), скално катерене и извън пътното движение на
моторни превозни средства и др. във високите планински райони на ЗЗ „Персенк“.
Защитена зона „Триград – Мурсалица“. Тя е с код BG0002113 в Регистъра на
защитените зони с площ от 553 409,53 dka, обявена със Заповед №РД-531/26.05.2010 г.
на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.50/02.07.2010 г. Зоната е от тип
J - Защитена зона по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по
Директива за местообитанията и охваща по-голямата част от общата площ на
територията на община Девин. Зоната се контролира от РИОСВ-Смолян. Предмет на
опазване са птици, съгласно чл. 8, ал.1 т.2 на Закона за биологичното разнообразие.
Целите на опазване в ЗЗ се изразяват в запазване на площта на природните
местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване
в рамките на защитената зона; запазване на естественото състояние на природните
местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на
защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав,
характерни видове и условия на средата; възстановяване при необходимост на площта
и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на
видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на
защитената зона.

Таблица 56. Връзка на защитената зона с други зони от Натура 2000

Код на зоната
BG0001030

Име на зоната
Родопи - Западни

Тип на зоната
К
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Таблица 57 Класове земно покритие в рамките на ЗЗ „Триград–Мурсалица ” BG0002113

%

Класове Земно покритие

Покритие

Алпийски и субалпийски тревни съобщества

0

Влажни ливади, мезофилни ливади

6

Водни площи във вътрешността (стоящи води, течащи води)

0

Друга орна земя

0

Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти)

3

Екстензивни зърнени култури (вкл. ротационни култури с периодично оставяне на угар)

2

Иглолистни гори

56

Изкуствени горски монокултури (например насаждения на тополи или екзотични

0

дървета)
Не-горски райони, култивирани с дървесна растителност (вкл. овошки, лозя, крайпътни

3

дървета)
Скали във вътрешността, сипеи, пясъци, постоянен сняг и ледници

0

Смесени гори

9

Сухи тревни съобщества, степи

9

Тресавища, блата, растителност по крайбрежието на водоемите, мочурища

0

Храстови съобщества

5

Широколистни листопадни гори

7

Общо Покритие

100

Таблица 58. Птици
ПТИЦИ, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC
КОД

ИМЕ (на български)
ИМЕ (на латински)

A403 Buteo rufinus
Белоопашат мишелов
A095 Falco naumanni
Белошипа ветрушка
A215 Bubo bubo
Бухал
A217 Glaucidium passerinum
Врабчова кукумявка
A108 Tetrao urogallus
Глухар
A246 Lullula arborea
Горска чучулига
A379 Emberiza hortulana
Градинска овесарка
A229 Alcedo atthis
Земеродно рибарче
A224 Caprimulgus europaeus
Козодой

Миграционна

Местна
Попул.

Размн.
Р

3

П Зиму

Оценка

Премин.

в

Попул.

Опазв. Изолир. Цял. Оц.

C

A

C

C

A

B

B

B

6р

C

A

C

A

15р

C

A

A

A

75m/50

B

A

A

A

100m
210p/18

C

A

C

C

C

B

C

C

C

A

C

C

C

A

C

B

2i

0-240p

7p/4
11p

85p/70
100p

65p/45
85p
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A104
A122
A511
A089
A080
A072
A223
A465
A234
A429
A091
A103
A238
A241
A338
A236
A030
A073
A339
A307

КОД

Bonasa bonasia
275p
B
A
C
Лещарка
Crex crex
58m/38
C
A
C
Ливаден дърдавец
78m
Falco cherrug
1p/0-1p
2i
A
A
C
Ловен сокол
Aquila pomarina
1p
D
Малък креслив орел
Circaetus gallicus
3p/2-5p
C
A
C
Орел змияр
Pernis apivorus
7p/6-8p
C
A
C
Осояд
Aegolius funereus
17p
C
A
C
Пернатонога кукумявка
Alectoris graeca graeca
71p
B
A
C
Планински кеклик
Picus canus
50p/28
B
A
C
Сив кълвач
73p
Dendrocopos syriacus
53p/27
C
B
C
Сирийски пъстър кълвач
80p
3
Aquila chrysaetos
P
B
A
C
Скален орел
Falco peregrinus
5p
B
A
C
Сокол скитник
6
Dendrocopos medius
P
C
B
C
Среден пъстър кълвач
Picoides tridactylus
2p/1-3p
B
A
C
Трипръст кълва
Lanius collurio
260p/2
C
B
C
Червеногърба сврачка
0
Dryocopus martius
125p
B
B
C
Черен кълвач
3
Ciconia nigra
P
C
B
C
Черен щъркел
Milvus migrans
2i
C
B
C
Черна каня
Lanius minor
3p/1-5p
C
B
C
Черночела сврачка
Sylvia nisoria
3p/1-5p
D
Ястребогушо коприварче
Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Пр. I на Дир. 79/409/EEC
ИМЕ (на български)

ИМЕ (на латински)
A168 Actitis hypoleucos
Късокрил кюкавец
A086 Accipiter nisus
Малък ястреб
A087 Buteo buteo
Обикновен мишелов
A230 Merops apiaster
Обикновен пчелояд
A099 Falco subbuteo
Орко
A136 Charadrius dubius

Миграционна

Местна
Попул.

Размн.
1p

B
A

C
B
C
B
A
C
A
A
C
A
C
A
C
C
C

Оценка

Популация
Зиму Премин.

Попул.

Опазв. Изолир. Цял. Оц.

D

14p
36p

A

P

C

A

C

C

C

A

C

C

3p

D

5p

D

5p

D
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A096

Речен дъждосвирец
Falco tinnunculus
Черношипа ветрушка

25p/20

C

A

C

C

30p

Числеността на популацията е въведена с точните данни. Когато точният брой е
неизвестен, са посочени границите, в които попада популацията. Чрез индекс е
уточнено дали числеността на популацията е дадена в двойки (р) или индивиди (i). За
някои видове със специална размножителна система, са отчетени отделно мъжките и
женските индивиди, съответно с индекс (m) или (f). В случаите, когато няма никакви
цифрови данни е отбелязан размера/плътността на популацията като е посочено дали
видът е типичен (C), рядък (R) или много рядък (V). Когато липсват всякакви данни за
популацията, тя е отбелязана като налична (P).
ЗЗ „Триград – Мурсалица“ се намира в централната част на Западните Родопи,
на юг от град Девин и на запад от град Смолян. Тя обхваща водосбора на река Въча
(реките Широколъшка, Мъгленска, Буйновска и т.н.). Основните местообитания са
гори, скални комплекси, открити тревни площи и реки. Горите покриват около 70% от
територията, по-голямата част от които са иглолистни гори от смърч, но също така на
някои места – бял бор /Pinus sylvestris/ и смесени иглолистни такива. Един от найценните стари гори са тези от черен бор /Pinus nigra/ и обикновена ела /Abies alba/. Има
малки петна от широколистни гори от мизийски бук /Fagus moesiaca/, както и смесени
гори от мизийски и обикновен воден габър /Ostrya carpinifolia/. Известните красоти на
Буйново и Триград са големи скални масиви, разположени в ЗЗ. Тревните
местообитания са доста разнообразни, но преобладаващи са обикновена полевица
/Agrostis capillaris/ и картъл /Nardus stricta/, (Бондев, 1991). Единствената напълно
развита субалпийска зона в Западни Родопи се намира в Триград – Мурсалица в района
на връх Персенк (2 192 m).
В Триград-Мурсалица са установени 141 вида птици, основно гнездящи, 68 от
тях са застрашени, уязвими и са предмет на опазване, от които 23 са включени в
Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 55 са от европейско
природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004), 3 от тях (ливаден
дърдавец /Crex crex/, ловен сокол /Falco cherrug/ и белошипа ветрушка /Falco
naumanni/) са включени в категория SPEC1 (Световно застрашени). Като застрашени в
Европа в категория SPEC2 са включени 16 вида и съответно в SPEC3 - 20 вида.
Мястото осигурява подходящи местообитания за 37 вида, включени в приложение 2 на
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Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита.
От тях 29 са вписани в приложение
І на Директива 79/409 на ЕС. ЗЗ „Триград-Мурсалица“ поддържа наймногочислената популация на скален орел /Aquila chrysaetos /. ЗЗ е едно от най-ценните
места в страната от значение за Европейския съюз за опазването на този вид, както и на
сокол скитник /Falco peregrinus/, ловен сокол /Falco cherrug/, сив кълвач /Picus canus/,
европейски козодой /Caprimulgus europaeus/, черния кълвач /Dryocopus martius/, глухар
/Tetrao urogallus/, лещарка /Bonasa bonasia/, жълтоглавото кралче /Regulus regulus/.
Уязвимост
ЗЗ „Триград-Мурсалица“ е особено чувствителна към горското стопанство, но
също така и с управлението на водите и туризма. Горските местообитания са силно
засегнати от интензивното лесничейство и свръхексплоатацията на горските ресурси,
както и от незаконната сеч. Това води до нарушаване на горските екосистеми, нарушава
се естествения воден режим на целия регион, както и ерозията и свлачищни процеси.
Премахването на старите умиращи дървета и тези с хралупи, ограничава значително
възможностите на кълвачите и совите да намират подходящи места за гнездене и храна.
Други заплахи за птиците са туризмът, свързан със скално катерене, което води до
концентрация на хора в скалните масиви, увеличаване на шума и др. През последните
години смущение на птиците е причинено и от изграждане на екопътеки, при които не
се взема под внимание места за гнездене на птици. Това води до близост на туристи до
такива райони. Ловът и бракониерството са обичайна практика в региона.
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ЗЗ „Западни
Родопи“
BG0002063

ЗЗ „Персенк“
BG0002105

ЗЗ „ТриградМурсалица“ BG0002113

Фигура 38. Местоположение на Защитените зони по Директивата за птиците (Директива
2009/147/ЕС), спрямо териториалните граници на община Девин

Посочените 4 бр. защитени зони – BG0001030 „Родопи - Западни“ по
Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна и BG0002063 „Западни Родопи“, BG0002105 „Персенк“ и BG0002113
„Триград–Мурсалица“ по Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици, по
смисъла на Закона за биологичното разнообразие са особено уязвими към човешки
дейности, свързани с разрушаване на тревни и горски местообитания (напр.
застрояване, туристически дейности и др.)
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ЗЗ „Западни
Родопи“ BG0002063

ЗЗ „Персенк“
BG0002105

ЗЗ „ТриградМурсалица“ BG0002113

ЗЗ „РодопиЗападни“
BG0001030

Фигура 39. Местоположение на Защитените зони по Директивата за птиците (Директива 2009/147/ЕС)
и Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕЕС), спрямо териториалните граници на
община Девин

При стопанисването, управлението и планирането на земите, попадащи в
екологичната мрежа Натура 2000, трябва да се осигурят благоприятни условия за
тяхното екологично, икономическо и социално устойчиво управление, съвместимо с
консервационните цели на защитените зони.
Целите и предвижданията на ОУП на Община Девин не са свързани със значителни
промени на приоритетните природни местообитания и местообитания на защитени
животински видове, и при условие, че се спазват предложените смекващи мерки и се
следват

установените

добри

практики

по

време

на

строителството

и

експлоатацията, не се очаква да доведат до промени в структурата и функциите на
защитените зони от мрежата Натура 2000 и в тези на защитените територии.
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III.11.1.1.4. Екологично състояние на околната среда – източници на замърсяване
Обща характеристика
Община Девин е разположена в планински район на Смолянска област. На
територията на община Девин не съществуват сериозни замърсители на околната среда
и застрашени зони.
Като част от целите на Общинския план за развитие на Община Девин за
периода 2014-2020 г. е мярката „Подобряване на инфраструктурата и технологиите за
третиране на отпадъци“. Дейностите са насочени към комплексно решаване на
проблемите, свързани с отпадъците в общината. Мярката цели ограничаване на
вредното въздействие върху здравето на хората и околната среда, като се насърчи
преминаването към повторната им употреба, с което да се ограничи ползването на
първични природни ресурси. Подобряването на ефективността на системата по
сметосъбиране и управление на отпадъците е задача от първостепенно значение за
общината. Подобряването на управлението на отпадъците ще допринесе за
подобряване качеството на средата в малките населени места. Необходими са мерки за
контрол и своевременно почистване на нерегламентираните сметища. Предвижда се
изготвяне на морфологичен анализ на състава и количеството битови отпадъци,
образувани на територията на община Девин. Ще се насочат усилия за въвеждане на
метода на компостиране на битови отпадъци и производство на биогаз.
Община Девин има разработена Програма за управление на дейностите по
отпадъците с период на действие 2005 - 2015 г., където се включват основни мерки за
закриване на общинските депа, депониране на отпадъците на регионалните депа,
системи за събиране на МРО, намаляване на биоразградимите отпадъци и др.
ангажименти, произтичащи от ЗУО и НПУДО. Приетите от общинския съвет Програма
за управление на отпадъците и Наредбите, с които се определят условията и реда за
управление на отпадъците, предстоят да бъдат актуализирани или приети нови.
В общината има организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички
населени места, като от 2006 г. отпадъците се предават за обезвреждане на Регионално
депо за неопасни отпадъци с. Барутин, община Доспат. Общината е разположена в
планински район, поради което сметосъбирането се извършва с малки автомобили. За
намаляване разходите за извозване на ТБО до депото, на площадката в местността
Старо поле град Девин, се извършва претоварване на отпадъците с помощта на товарач
тип „Бобкат” на автомобил с обем на коша 20 m3. Площадката е оградена, входната

164

врата се заключва и има осигурена денонощна охрана. Претоварването на отпадъците
ще се извършва ежедневно.
През 2013 г. бе прекратен договора от страна на „Екопак България” АД с
няколко Общини, сред които е и община Девин за извършване на организирано
разделно събиране на отпадъци от опаковки. С това си действие организацията „Екопак
България” АД прибра разноцветните контейнери и разруши една система изграждана в
продължение на осем години. Провалени бяха усилията на общините в изграждане на
системата, а населението беше разочаровано. След прекратяване на договора общините
Доспат, Девин и Борино продължиха със собствени средства да събират разделно
хартия, пластмаса и стъкло, но в края на годината, поради финансови затруднения
прекратиха дейността.
В община Девин се въвежда поетапно разделното събиране на отпадъци от
хартия и картон, пластмаса, метал и стъкло. Изпратени са писма до търговски,
стопански, административни и производствени обекти, с вменени задължения да
събират разделно отпадъците и да ги предават с договори на фирми с разрешение или
регистрационен документ по ЗУО. В общината има 59 контейнера за събиране на
портативни батерии и акумулатори.
Таблица 59. Масово разпространени отпадъци (МРО) на територията на община Девин

Въведени системи %
за

Население, Брой

разделно обхванато

събиране на МРО, системите
в.т. ч.:

на Брой

на

от обслужваното

пунктовете

за население

разделно събиране

разделно събиране

на

за

различните

видове МРО
Отпадъци

от

53%

7 404

38

за

100%

13 949

50

100%

13 959

1

опаковки
Негодни

употреба батерии и
акумулатори
Излязло

от

употреба
електрическо

и

електронно
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оборудване, в т.ч.
луминесцентни
лампи

и

други

лампи, съдържащи
живак
На територията на Общината са реализирани редица проекти с екологично
значение, като реконструкция на улични мрежи, на водоснабдителни и канализационни
мрежи, изградени за места за отдих, екопътеки и алеи на туриста, разработена в
съвместна

система

за

производство

и

търговия

с

органични

продукти

в

трансграничните райони.
Таблица 60. Проекти с екологично значение на територията на община Девин за 2013 г.

Наименование

Кратка

Източници

Стойност

Етап на

на проекта

характеристика

на

на

развитие

финансиране

проекта

Кът за отдих и

По проекта се предвижда

Оперативна

наблюдение в УПИ да се изгради чешма и

програма за

I, кв.43 по плана на

детска площадка с

развитие на

град Девин

каучукова

сектор

ударопоглъщаща

„Рибарство”

99999.96 /Изпълнен и
приключил/

настилка. Ще бъдат
монтирани пързалка,
люлка и къщичка сза деца
със специални нужди.Ще
се изгради кът за
наблюдение на река
Девинска.
Рехабилитация на

По проекта се извършва

Програма за

1931250 В процес на

улична мрежа село

рехабилитация на

развитие на

изпълнение.

Триград и село

уличната мрежа и

селските

Селча

изграждане на

райони

конструктивни елементи
на улици №1, №2,№4,
№7, №16, №19, №21 в

166

с.Селча и улици №5 и №6
в с.Триград.
Реконструкция на

По проекта се предвижда

Програма за

4530344 В процес на

водоснабдителна и

подобряване на

развитие на

изпълнение.

канализационна

настилката на улици № 3,

селските

мрежа с

5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

райони

пречиствателно

14, 15, 17, 18, 20, 22;

съоръжение и

рехабилитация на

подобряване на

водопроводната и

уличната настилка

канализационна мрежа;

в село Селча

изграждане на две
пречиствателни
съоръжения за отпадни
води.

„Реконструкция на

Предвидините дейности

Програма за

5842788 В процес на

водоснабдителна и

по проекта са:

развитие на

изпълнение.

канализационна

реконструкция на

селските

мрежа с

водопроводна и

райони

пречиствателно

канализационна мрежа;

съоръжение и

изграждане на

подобряване на

пречиствателно

уличната настилка

съоръжение за отпадни

в село Триград”

води; реконструкция и
подобряване на
настилката на улици № 7,
8, 9, 10.

Рехабилитация на

Предвижда се

Програма за

4011462 В процес на

водоснабдителна

рехабилитация на

развитие на

изпълнение.

канализациона

водоснабдителна и

селските

мрежа с

канализационна мрежа с

райони

пречиствателно

пречиствателно

съоръжение и

съоръжение и

подобряване на

подобряване на уличната

уличната настилка

настилка в село

в село Грохотно,

Грохотно.

рехабилитация на
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водоснабдителна
мрежа и
подобряване на
улична настилка в
село Стоманево и
рехабилитация на
водоснабдителна
мрежа в село
Осиково
Паркоустройствен

Предвижда се

Програма за

1740184 В процес на

проект и

реконструкция на улична

развитие на

изпълнение.

благоустройсто на

мрежа в кв. „Настан“ –

селските

гр. Девин –

ул. „Пионерска” и ул.

райони

подобекти: кв.

„Радост”;

”Въртлек” с

благоустрояване на гр.

крайречна

Девин, кв. „Въртлек” и

пешеходна алея

изграждане на

първи и втори

автоматизирана

етап, централна

подземна.

градска част –
площад
„Възраждане” и
подход към кв.
”Въртлек” с
крайречна
пешеходна алея,
гробищен парк на
източния подход
на гр.Девин първи етап,
автоматизирана
подземна поливна
система с помпено
– хидрофорна
система,
реконструкция на
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улична мрежа”
„Паркоустройствен Предвижда се

Програма за

1867470 В процес на

проект на източния

реконструкция на улична

развитие на

изпълнение.

подход и

мрежа в кв. Настан – ул.

селските

благоустройство

„Звезда” и ул. „Бисер” и

райони

на гр. Девин - ІІ

благоустрояване на

етап”

източния подход на
гр.Девин.

Разработване на

Проектът е насочен към

Програма

за

съвместна схема

организиране на

Европейско

(Брандинг) за

производителите и

териториално

промоция на

предприемачите в

сътрудничество

производство и

сферата на органичните

между

търговия с

/био продукти от района

България

органични (био)

за повишаване на

Гърция 2007 -

продукти в

икономическия резултат

2013 год.

трансграничните

от тяхната дейност.

55 200 € /Изпълнен и
приключил/

и

региони.
„Кът за риболов и

С проектното

Оперативна

95393.05 /Изпълнен и

наблюдение при

предложение Община

програма

за

скален феномен

Девин е кандидатствала

развитие

на

„Слона”

пред Местната

сектор

инициативна рибарска

„Рибарство”

приключил/

група „Високи Западни
Родопи”.По проекта се
предвиждада бъде
изграден кът за
наблюдение и риболов
при скален феномен
„Слона“.
„Алеи на туриста”

С проектното

Оперативна

397899.23 /В процес на

предложение Община

програма

за

Девин е кандидатствала

развитие

на

пред Местната

сектор

инициативна рибарска

„Рибарство”

изпълнение/

група „Високи Западни
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Родопи”. По проекта се
предвижда
рехабилитация на алея
покрай река Девинска,
изграждане на алея от ул.
„Горица” до началото на
екопътека към язовир
„Цанков камък”.
"Водопровод за

Дейностите, които се

термални води

предвиждат за

"Беденски бани"-

изпълнение са: полагане

град Девин-

на нов топлопровод в

рехабилитация и

съществуващото трасе,

реконструкция"

чрез полагане на тръба в

ПУДООС

1465689,80 /В процес на
изпълнение/

тръба; изграждане на
компенсатори;изграждане
на шахти с автоматични
въздушници.

План на дейности за изпълнение от община Девин за периода 2014-2020 г.
(Източник - Общински план за развитие на община Девин 2014-2020):
НАИМЕНОВАНИЕ

ОТГОВОРНА

ПАРТНЬОРСКИ

ПРОЕКТ/ДЕЙНОСТ

СТРУКТУРА

СТРУКТУРИ

СРОК

Подкрепа за развитието на различни видове туризъм и туристически атракции
Изграждане на нови и Община Девин
подобряване

Частен сектор, НПО

2014 г. – 2020 г.

НПО

2014 г. – 2020 г.

Частен сектор

2015 г. – 2017 г.

на

съществуващите
съоръжения

за

туристически атракции
и

инфраструктура,

свързани

с

местното

природно, културно и
историческо наследство
Обособяване

на

еко Община Девин

пътеки
Изграждане

на Община Девин

170

туристически

и

посетителски
информационни
центрове

Подобряване на инфраструктурата и технологиите за третиране на отпадъци
Изграждане на центрове Община Девин
за

Частен сектор

2017 г. – 2020 г.

Частен сектор, НПО

2017 г. – 2020 г.

Частен сектор, НПО

2017 г. – 2020 г.

предварително

третиране и повторна
употребана

битови

отпадъци
Изграждане

на Община Девин

инсталации

за

оползотворяване

на

биогаз и система за
разделно събиране на
биоразградими
отпадъци
Създаване

и Община Девин

подобряване

на

съоръженията

за

оползотворяване

на

отпадъците

от

земеделското
производство

Изграждане и реконструкция на пречиствателни станции за питейни и
отпадъчни води, модернизация и разширение на ВиК мрежата
Изграждане

и Община Девин

РИОСВ,

реконструкция на ВиК

Експлоатационни

мрежи

дружества

Изграждане

и Община Девин

реконструкция
ПСПВ

и

ПСОВ

на
и

РИОСВ,

2015 г. – 2017 г.

2015 г. – 2017 г.

Експлоатационни
дружества

съпътстващата
инфраструктура
Инвестиции

в Община Девин

2015 г. – 2017 г.

хидромелиоративна
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инфраструктура, която
се използва само за
напояване и/или

Управление на риска от природни бедствия и аварии
Подобряване

на Община Девин

Община Девин

2014 г. – 2020 г.

Община Девин

2014 г. - 2015 г.

необходимата
инфраструктура

за

укрепване,
ограничаване

и

предотвратяване

на

свлачищни, ерозионни,
абразионни

и

други

неблагоприятни
геодинамични процеси
Изработване на план за Община Девин
превенция

и

предотвратяване

на

щети от горски, полски
и пожари, наводнения,
овладяване

на

абразионните

и

свлачищните

процеси

на обилни снеговалежи
и обледяване

Опазване и възстановяване на природното наследство и биологичното
разнообразие
Подкрепа на проекти за Община Девин
управление
защитени

НПО

2014 г. – 2020 г.

НПО

2014 г. – 2020 г.

на
зони

от

мрежата Натура 2000
Съхранение
възстановяване

и Община Девин
на

ценните местообитания
и видове в местата по
Натура 2000
Подобряване

на Община Девин

Горски и земеделски 2014 г. – 2020 г.
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устойчивостта

и

стопанства

екологичната стойност
на

горските

и

земеделски масиви

Подобряване на модела на градско и селско развитие в общината
Подобряване

на Община Девин

Частен сектор

2014 г. - 2020 г.

инвестиционната
активност в населените
места на територията на
община

Девин

чрез

възстановяване на зони
с

потенциал

за

икономическо развитие

Изграждане на подходяща транспортна инфраструктура (вкл. до
туристическите обекти)
Подобряване

на Община Девин

Кметства

2014 г. - 2018 г.

транспортната
инфраструктура

и

съоръженията към нея
Развитие на маршрутна Община Девин

Частен сектор, НПО, 2014 г. - 2018 г.

мрежа до отдалечени

Туристически

туристически

сдружения, културни

дестинации

институции

Част от силните страни в сферата на екологията се дължат на наличието на защитени
зони, територии, животни и растения и тяхното опазване. На територията на община
Девин се развива екотуризъм. Отпадъците се транспортират до регионално депо в с.
Барутин.
Все още съществува замърсяване на околната среда с твърди битови отпадъци (ТБО),
както и замърсяване на повърхностните води, породено от отсъствието на
пречиствателни станции за отпадъчни и питейни води. Слаба страна и неефективното
управление на водния ресурс и наличието на остаряла водопроводна мрежа, която
позволява загуба на голяма част воден ресурс по мрежата.
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Атмосферен въздух. Качество на атмосферния въздух
Контролът за качеството на атмосферния въздух на територията на РИОСВСмолян се осъществява от Автоматична Измервателна Станция /АИС/ разположена в
гр. Смолян. На територията на инспекцията се намира и Комплексна Фонова Станция
/КФС/- “Рожен”. Функционирането на станцията дава възможност да се получава
пълна, обективна и комплексна информация за състоянието на компонентите и
обектите на околната среда на фоново ниво. Целта е да се осигури провеждането на
системни и комплексни наблюдения на компонентите от околната среда в райони с
малки антропогенни въздействия. Нивото на фоновото замърсяване и динамичното му
изменение е важна първична информация, извънредно необходима за оценка и
прогноза на състоянието на околната среда, а оттук за създаване на екологични норми
за допустимо антропогенно натоварване и разработване на стратегии на национално и
международно ниво. В АИС-Смолян се извършват измервания за определяне нивата на
фини прахови частици /ФПЧ10/. Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха.
Вредният му здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на
суспендираните прахови частици. Основни източници на прах са промишлеността,
транспорта, енергетиката и битово отопление. През отоплителния сезон на локално
ниво основен източник на замърсяване с прахови частици е изгарянето на твърди и
течни горива в бита и зимното опясъчаване. Причина за значителният брой превишения
са и географското разположение и специфичните метеорологични условия /ниска
скорост на вятъра, наличие на инверсии и др./. Това е особенно актуално през зимния
сезон, при който се намалява възможността за разсейване на атмосферните
замърсители.
Чистият планински въздух, прочут с лековитите си качества, е основен природен
ресурс на общината и важен фактор за нейното бъдещо социално-икономическо
развитие като център за планински и балнеологичен туризъм. Атмосферният въздух в
района на общината е под изразено антропогенно влияние през есенно-зимния период
вследствие на емисиите главно от горивните инсталации, но натоварването на
атмосферата е значително под средните показатели на страната.
Основни замърсители
В община Девин не са регистрирани „горещи точки”, които трайно замърсяват
въздушния басейн на територията на общината. Общината като цяло се отличава с
чиста и съхранена природна среда. Основните замърсители са източниците на прахово
замърсяване – транспорт, дървопреработвателни предприятия, отопляването с твърди
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горива през зимните месеци. Локалните инсталации за отоплението на сградите са
източници на серни окиси, прах и сажди в атмосферния въздух.
Степента на замърсяване на въздушния басейн по населени места е в пряка
зависимост от стопанските дейности в тях и от броя на населението в съответното
населено място.
Води - състояние и опазването им. Водни ресурси
Девинска община е богата на качествени източници на питейна вода. Наличните
водни ресурси са в състояние да посрещнат нуждите на общината в перспектива.
Водите - карстови и минерални, са с изключителни качества и са основен ресурс в
общината за нейното социално-икономическо развитие. Липсват съвременни и
ефективни съоръжения за очистване на отпадъчните води.
Водните ресурси на територията на общината са представени от повърхностни и
подземни води.
Повърхностни води. Вътрешни водоеми
Община Девин попада в Егейската отточна област. Задържането на снежни маси
по заравнените била в планинските части оказва влияние върху речния режим. Тe се
топят бавно, което от своя страна подпомага инфилтрирането и увеличаването на
почвената влага, която подхранва до късна пролет реките на тази територия.
Поради голямата си надморска височина, изобилните валежи, дълготрайното задържане
на снеговете и най-вече наличието на висока дървесна растителност, районът се
отличава с наличие на разнообразни водни ресурси, като реки, язовири, карстови и
минерални извори. Водните ресурси заемат 4 189 дка от територията на общината.
Като планинска област, територията около община Девин е прорязана от дълбоки речни
долини, с множество притоци, вливащи своите води в основната река в района - река
Въча. Нейните притоци са реките Девинска, Широколъшка, Триградска, Лясковска и
други по-малки притоци. Естественият отток на някои от реките в района на Общината
е нарушен от изградени и действащи хидротехнически съоръжения.
Южните части от водосбора на р.Марица попадат изцяло в Рило-Родопския масив. Той
представлява сложна тектонска постройка, изградена от силно дислоцирани архайски и
протерозойски метаморфити, процепени главно в западната част, от гранитни
интрузии. На този общ фон са установени няколко структурни понижения
(Източнородпско, Смолянско, Брацигово-Доспатско и други по-малки), запълнени с
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палеогенски,

неогенски

и

кватернерни

материали.

Съществуващата

геоложка

обстановка предопределя наличието на порови, пукнатинни и карстови води.
Палеогенските материали заемат отделни тектонските понижения. Те са представени от
седиментни, вулканогенно-седиментни и вулкански материали. В долната част на
геоложкия разрез се разкриват континентални теригенни и варовикови палеоценски
седименти. Тези скали се припокриват от брекчоконгломерати и въгленосно-песъчливи
материали с приабонска възраст. Върху тях следват вулканогенно-седиментни
приабонски и олигоценски скали, представени от флишоподобни и моласови
отложения, редуващи се с пластови разливи и покрови от андезити, латити, риолити,
дацити, риодацити със съпътстващите ги туфи, туфити, лавобрекчи.
Брацигово-Доспатското

понижение

е

разположено

между

градовете

Пещера,

Брацигово, Девин, Доспат и язовир Васил Коларов. В него с най-голямо значение за
формирането на подземните води е дебелият 500-800 m риолитов покров, който
запечатва по-стари палеогенски скали. Той е значително напукан, което до голяма
степен предопределя неговата водообилност. В северната част се разкриват и
седиментни скали, от които водоносна е песъчливо-конгломератната задруга.
Планинският релеф и климат са благоприятни за формирането на пукнатинните
подземни води. Разпределението им е неравномерно по цялата площ и зависи от
тектонски и релефни фактори. Подхранването се осъществява от валежи, а дренирането
от редица извори с дебит от под 0.1 l/s до няколко десетки l/s.Най-големите извори са
“Брациговският вриз” - 30 l/s; “Св. Петка” - 48 l/s и др. Повечето извори са с променлив
дебит в зависимост от подхранването - например изворът “Замразица” при Брацигово
променя дебита си от 0.9 до 6.3 l/s. Посоките на дрениране на риолитите в БрациговоДоспатското понижение в южната му част са към левите притоци на р. Въча, а в
северната - към Стара река и притоците и, както и директно в алувиалните наслаги на
Стара река. По химичен състав водите в риолитите на Брацигово -Доспатското
понижение са с минерализация от 0.05 до 0.3g/l, хидрокарбонатно натриево-калциеви и
натриево-магнезиеви, на места с повишено съдържание на хлориди и сулфати.
Ресурсите на подземните води тук са определени чрез модула на подземния отток. Той
се изменя в широки граници - от 1.2 до 6.9 l/s.км2 [20, 21]. Общо за цялото БрациговоДоспатското понижение естествените ресурси възлизат на около 1900 l/s. Прогнозноексплоатационни ресурси са приблизително 400 l/s. Около 30% от това количество се
оттичат към р. Доспат, или във водосбора на р. Марица са формирани около 1330 l/s
естествени ресурси и 280 l/s - прогнозно-експлоатационни. Експлоатацията на
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подземните води се осъществява чрез каптиране на извори. Засега се използват около
105 l/s, предимно от северните склонове на Родопите. Като свободен ресурс остават
около 175 l/s.
Смолянският район заема участъка около гр. Смолян и западно от него. Той е с
подобни геоложки условия, както в Брацигово-Доспатското понижение. Тук също постари палеогенски скали са покрити с риолитови покрови, силно напукани и
водообилни. За разлика от Брацигово-Доспатското понижение, по-голяма част от
теригенните скали са разкрити на повърхността. Това са въглищния хоризонт и
лежащите над и под него теригенни скали. Тези материали са слабо водообилни - по
данни от сондажни проучвания в Смолянския въглищен басейн, относителните дебити
са ниски - 0.0003 до 0.143 l/s.m и коефициент на филтрация е от 0.016 до 0.08 m/24h.
Разпространени са в северозападната част на разкритията на палеогена. Риолитите са с
висока, но неравномерна водообилност. Те се дренират на север към р. Широколъшка.
Изворите от риолитите са с общ минимален дебит около 30-35 l/s, като един от найголемите е този при с. Гела - от 1 до 5.8 l/s и при мах. Солища -1-10 l/s. Пукнатинните
води са пресни, хидрокарбонатно калциево-натриеви, на места с повишено съдържание
на магнезий, хлор и сулфати. Използването на подземните води се осъществява, чрез
каптиране на изворите - главно за питейно-битово водоснабдяване, но отсъстват данни
за използуваното количеството. Вероятно, то едва ли превишава 5 l/s, защото почти
отсъстват консуматори.
Районът е представен на картите по-долу:
На река Въча са изградени язовир "Въча" и язовир "Цанков камък". За
използването на водите има изградени 2 бр. ВЕЦ - ВЕЦ "Тешел" с мощност 60 МВТ и
ВЕЦ "Девин" с мощност 80 МВТ.
На територията на общината се намира микроязовир "Аванли", който е с площ
10 dka.
Главната водна артерия, която преминава през общината е река Въча, която е десен
приток на река Марица. За начало на Въча се приема Буйновска река, извираща от
Каинчалския дял на Западните Родопи.
През територията на общината преминава и Девинска река. Тя е с дъждовноснежно подхранване, като максимумът на оттока й е през месеците април-май, а
минимумът през месец октомври. Средният годишен отток при град Девин е около 5,3
m3/s.
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Община Девин се отнася към област с умереноконтинентално климатично влияние на
оттока, със значително снежно подхранване на реките.
Състояние на повърхностните води
Според Доклада за състоянието на повърхностните води на територията на ИБР
за 2014 г. на територията на община Девин няма речни участъци с лошо състояние на
водите.
Основно въздействие върху качеството на водите оказват два фактора –
битовите отпадъчни води и промишлените отпадъчни води. Битовите отпадъчни води
замърсяват водоприемниците след по-големите населени места в района.
Таблица 61. Извадка от Графика за извършване на проверки за наличие на нерегламентирани
замърсявания на речните легла и прилежащите територии на реките (Източник – сайта на РИОСВСмолян):

Дата
16.04.2015

Река и притоци
р. Триградска

Населени места
с. Триград, с. Жребово, с.
Водни пад, с. Ягодина

16.04.2015

р. Въча

с. Грохотно, кв. Настан

20.04.2015

р. Девинска

гр. Девин

20.04.2015

р. Лясковска

с. Лясково

20.04.2015

р. Чуриковска

с. Михалково

На територията на общината няма пречиствателни станции за отпадъчни води.
Изграждането им, както и прокарването на колектори за отпадни води, е наложително,
с оглед съхраняване на екологичното равновесие и недопускане на допълнително
замърсяване на околната среда. Отпадните води, които се заустват директно в реките,
както и септичните ями, замърсяват водите и почвите не само на територията на
общината, но и извън нейния обхват.
Според Доклада за състоянието на повърхностните води в Източнобеломорски район
през 2012 г., на басейнова Дирекция в пункта р. Въча след гр. Девин се констатира
отклонение от нормите за добро състояние по следните показатели: неразтворени
вещества, азот нитратен, фосфор общ. При извършените анализи за приоритетни
вещества не се констатира превишаване на стандартите за качество на околната среда
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по показател никел, което определя и доброто химично състояние на водното тяло. В
Плана за управление на речните басейни 2010-2015 г. за това водно тяло е предвидена
мярка за доизграждане на канализационна мрежа и осигуряване на подходящо
пречистване на н.м. под 2000 еж.
Необходимостта от пречистването на отпадните води се обуславя от факта, че те играят
ключова роля в опазването на повърхностните води от замърсяване. Без предварително
пречистване на отпадните води реките, в които те се заустват, могат да бъдат сериозно
замърсени. Отпадните води са богати на органични вещества и когато се смесят с
водния поток, започват да протичат естествени химични и биологични процеси на
разграждане на органичните вещества. За тези реакции е необходим кислород и те
изразходват наличните количества кислород във водния поток. Това намалява
наличието му във водата, което оказва неблагоприятно въздействие върху животинския
и растителния свят във водния басейн.
Състояние на хидротехническите съоръжения
На територията на община Девин са разположени 3 язовира:
1. Язовир „Цанков камък”, 111 000 m3 водна маса, залята площ – 3400 dka;
2. Язовир „Въча“ , с обем от 226.12 мил.m3 със залята площ 4970 dka;
3. Язовир „Тешел”, 1 370 000 m3 водна маса, залята площ – 1 км2;
През м. юни 2013 г. бяха извършени 19 бр. проверки за техническото състояние
на язовирите и ХТС, съгласно Заповед № ОК-03-02-209 / 16.05.2013 г. на Областния
управител на област Смолян, включително и на съобъженията в общ. Девин:
- Язовир „Цанков камък”, общ. Девин;
- Микроязовир „Аванлии”, общ. Девин;
- Изравнител „Тешел”, общ. Девин;
Извършени 13 бр. проверки на проводимостта на речните корита и
съществуващи мостови съоръжения над тях, съгласно Заповед № ОК-03-02-241 /
31.05.2013 г. на Областния управител на област Смолян в общ. Смолян, Чепеларе,
Доспат, Борино, Девин, Златоград, Неделино, Баните, Рудозем и Мадан.
През м. ноември 2013 г. бяха извършени 19 бр. проверки за техническото
състояние на язовирите и ХТС съоръжения, съгласно Заповед № ОК-03-02562/21.10.2013 г. на Областния управител на област Смолян, включително:
- Язовир „Цанков камък”, общ. Девин;
- Микроязовир „Аванлии”, общ. Девин;
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- Изравнител „Тешел”, общ. Девин;
Извършени бяха и 15 бр. проверки на проводимостта на речните корита извън
регулационните граници на населените места, съгласно Заповед № ОК-03-02563/21.10.2013 г. на Областния управител на област Смолян в общ. Смолян, Чепеларе,
Доспат, Борино, Девин, Златоград, Неделино, Баните, Рудозем и Мадан.
Територията на общината попада в хидроенергийна каскада „Доспат-Въча“ с пет
стъпала, като третото стъпало е хидровъзел Язовир „Цанков камък”.
Подземни води
На територията на общината са формирани различни по произход и
свойства подземни води, които са тясно свързани с особеностите на геоложкия й
строеж. От минералните води (по Енциклопедия България, 4, 1984) в общината се
срещат южнобългарски хидротермални системи и междупланински артезиански
басейни, главно азотни терми в силикатните магмени и метаморфни скали на
планинските хидротермални системи. Минералният състав на водите е предимно с
хидрокарбонатни, калциеви и натриеви води.
Минералните извори при Беденски минерални бани се намират в долината на
река Шипоколъшка, на десния и бряг, не далеч от село Брезе и на 12 км. Източно то
град Девин. Общият дебит е 6,6 литра в секунда, а температурата е 76 градуса по
Целзий. Водата е хидрокарбонатно-сулфатно-натриева, с повишено съдържание на
въглероден двуокис /около 204 mg на литър/ и минерализация 1,7 - 1,8 g/l. Чрез
топлопровод около 4,5 l/s от дебита са отвеждани в гр. Девин, а около 2 l/s се запазват
за нуждите на местните бани.
Изворите в кв. „Настан“, на 6 км от гр. Девин се намират на двата бряга на р.
Въча в близост до квартала. Те са 5 - 6 и имат температура на водата 19 – 21o С. Водата
е хидрокарбонатно - калциева с минерализация 0,3 g/l. За дебита на изворите не
съществуват точни данни.
Така нареченото "Барутено" или "Сярно" изворче се намира в западната част на
гр. Девин и е с дебит 0,150 l/s и температура 16o С. Водата е хидрокарбонатно- натриева
с минерализация 0,2 g/l.
Михалковската минерална вода извира на 750 m надморска височина и е с дебит
около 480 l/min. Тя е най-силно газираната въглекиселата вода в страната.
Благоприятна е за лечение на сърдечно съдови заболявания на храносмилателния
апарат, на нервната система и ендокринни обмени.
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Минерален извор № 1 се намира на левия бряг на р. Девинска в двора на
бившата Балнеолечебница в гр. Девин. Дълбочината на сондажа е 770 m, дебитът е 1,8
l/s, а температурата е 37o С. Водата е сулфатна хидрокарбонатно-натриева.
Минерален извор № 2 е на десния бряг на р. Въча на юг от кв. „Настан“.
Сондажът е дълбок 610 m, температурата на водата е 18o С, а дебитът - 0,014 l/s.
Минерален извор № 3 се намира на левия бряг на р. Девинска, около 1 км
Западно от Балнеолечебницата, в края на гр. Девин. Дълбочината на сондажа е 1093,6
m. Водата има дебит 10 l/s. Съдържа микроелементите литий, стронций и барий.
Температурата й е 42o С.
Минерален извор №4 се намира на левия бряг на р. Девинска, западно от
бившата Балнеолечебница и на 500 m от сондаж №3. Дълбочината му е 718 m. Водата
има дебит 6 l/s и температура 44o С.
Минерален извор №5 е на левия бряг на р. Девинска, западно от бившата
Балнеолечебница на 2,5 км. Дебитът на водата е 15 l/s, а температурата е 47o С.
Оценка на състоянието на подземните водни тела в басейна на река Марица
Водоизточниците са общо 45 броя - каптирани извори (за областта те са общо
379 бр., от които 12 бр. са шахтови кладенци, 13 бр. речни водохвощания и 354 бр.
каптирани извори), с добри показатели на качеството и достатъчен дебит за нуждите на
населението. Водата, доставяна до крайните потребители, се контролира от
предварително съгласувани с РИОКОЗ Смолян пунктове за всяко населено място, като
се изготвя годишна програма за мониторинг, съобразена с Наредба № 9 / 16.03.2001
год. за водата, предназначена за питейно-битови нужди.
През периода 2002 – 2011 г. в 38% от наблюдаваните басейни с подземни води са
установени добре изразени положителни тенденции на дебита, включително за част от
Настан-Триградски карстов басейн. За десетгодишния период дебита на извор №64012
Девин-кв. Настан се повишава с близо 250 l/s.
Количествено и химично състояние на подземните водни тела на територията на
Басейнова дирекция ИБР – Пловдив, 2012 г.:

Питейни води
Както вече беше споменато, Девинска община е богата на качествени източници
на питейна вода. Наличните водни ресурси са с изключителни качества и са основен
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ресурс в общината за нейното социално-икономическо развитие. Липсват съвременни и
ефективни съоръжения за очистване на отпадъчните води, което представлява проблем
в населените места с повече от 2000 жители, в частност гр. Девин.
Водоснабдяването на населението и промишлеността в гр. Девин се извършва от „ВиК“
ЕООД, гр. Смолян. Всички населени места на територията на общината са
водоснабдени, като водоподаването е основно по гравитачен път. Изградени са шест
броя помпени станции с инсталирана мощност 1035 Kw, които са автоматизирани – в
гр. Девин, кв. „Настан“, с. Михалково, с. Беден, с. Гьоврен. Общата дължина на
водопроводната мрежа в общината е 165 км. Най-гъста е в гр. Девин – 45.82 км и село
Селча – 18.03 км. Водоснабдяването на гр. Девин се осъществява основно с гравитачен
водопровод от каптирания извор “Балдарана”, с дебит 54 l/s, като се използват и
каптажите “Равня” и “Кочкомарова вода”.
По отношение на водопроводната и канализационна мрежа следва да се предприемат
спешни мерки по доизграждането и обновяването им. Водопроводната мрежа е
амортизирана и физически остаряла, което води до чести аварии и загуби на питейна
вода.
В Източнобеломорски район са изградени голям брой язовири с различно
предназначение. По-големите от тях, попадащи на територията на общ. Девин, са
язовир ”Въча”, язовир ”Цанков камък” изграден също на р. Въча и язовир ”Тошков
чарк”.
Водопотребление за населението на община Девин
Водоснабдени са всички населени места на територията на общината.
Водоизточниците са местни, с добри качествени показатели и достатъчен дебит за
нуждите на населението. Водоснабдяването на населените места в общината се
осъществява от 45 водоизточника-каптажи. В по-голямата част от тях, водоподаването
е по гравитачен начин. Има изградени 5 броя автоматизирани помпени станции, с
инсталирана мощност 1035 KW: две в с. Беден и по една в гр. Девин, кв. Настан, с.
Михалково, с. Беден и с. Гьоврен.
Основното водоснабдяване на гр. Девин се осъществява с гравитачен водопровод от
каптаж "Балдарана", с дебит 54 l/s, като се използват и каптажите "Равня" и
"Кочкомарова вода".
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Таблица 62. ВиК мрежа на територията на община Девин

Населено

Водоизточници

място
гр. Девин
с. Брезе

Дължина на

Дължина на

водопроводната канализационнат
изв. Балдаран
изв. Спорното 1, 2, 3, 4

( 45,82
)
7,33

(

Аварии 2013 г.
(брой)

)
2,88

38
12

изв. Вриса
с. Беден
с. Грохотно
с. Гьоврен
с. Жребово
с. Кестен
с. Лясково

изв. Беденски врис
изв. Дерин дере
изв. Общински мост
изв. Асенова авлия
изв. Върбите 1, 2
изв. Имамови ливади

с. Михалково

изв. Персенк 1, 2

кв. Настан

9,87
4,82
8,51
3,16
8,16
12,8

1
5

0,07
1,03

1
11
2

10,13

1

изв. Настански мост

7,1

23

с. Осково

изв. Петварски дупки

6,28

с. Селча

изв. Алан дере 1 , 2, 3

18,03

8

с. Стоманово

изв. Кьор мара 1, 2

3,57

12

0,24

1

изв. Бараков чучур
с. Триград

изв. Водни пад изв.

15,72

с. Чуреково

изв. Дерето 1, 2

3,7

ОБЩО:

165

0,06

37
2

4,28
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Състояние на водопреносните мрежи
Изградената водопроводна мрежа е физически остаряла и амортизирана, с нисък
коефициент на полезно действие, чести аварии и големи загуби. Това налага спешната
необходимост от подмяна и реконструкция. Необходима е реконструкция на
водопровод на "Балдарана" - гр. Девин и на вътрешната водопроводна мрежа в гр.
Девин, с. Гьоврен, с. Брезе, с. Лясково, с. Триград, с. Селча и с. Грохотно. Належащо е
разширение на водопроводната мрежа и водоснабдяване на новоизградените квартали в
селата Триград и Михалково.

Канализационни системи
Изграденост и състояние на канализационната система
В повечето населени места са изградени канализационни мрежи, но не са
обхванати в събирателни клонове, с цел насочване и отвеждане на отпадъчни води към
пречиствателни съоръжения. В новопостроените квартали на някои населени места
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няма изградена канализация. Необходимо е частично изграждане на канализационни
мрежи в с. Грохотно, с. Триград, с. Михалково и кв. Кусвица, гр. Девин.
На територията на общината няма пречиствателни станции за отпадъчни води.
Във връзка с въвеждането в експлоатация на обект „Хидровъзел Цанков камък“ е
неотложно изграждането на колектори за отпадъчни води и пречиствателни станции в
общинския център - гр. Девин и в с. Грохотно. Изграждането на пречиствателни
станции за отпадъчни води има голямо значение за съхраняване на екологичното
равновесие в района и недопускане на екологичната катастрофа. Водите на замърсената
река Въча, се вливат в р. Марица и водят не само до местно замърсяване, но и до
замърсяване на Р Гърция, т.е. порждат екологичен проблем с трансграничен характер.
Отпадъчни води. Канализация на урбанизираните територии
В част от населените места в общината (общо пет) има изградени
канализационни мрежи, но дължината им е недостатъчна и не са обхванати в
събирателни клонове към пречиствателни съоръжения. В останалите десет населени
места няма изградена канализационна мрежа, като за събиране на отпадните води се
използват

основно

септични

ями.

Необходимо

е

частично

изграждане

на

канализационни мрежи в с. Грохотно, с. Гьоврен, с. Осково, с. Триград и гр. Девин.
На територията на общината, както се отбеляза по-горе, няма пречиствателни
станции за отпадъчни води. През 2014 г. се изградиха четири малки селищни
пречиствателни станции за отпадъчни води от селата Грохотно, Триград и Селча (2
бр.). Същите предстои да се въведат в експлоатация с ДПК в началото на 2015 г., по
данни от Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2014 г. на РИОСВСмолян. Отпадните води, които се заустват директно в реките, както и септичните ями,
замърсяват водите и почвите не само на територията на общината, но и извън нейния
обхват.
Необходимостта от пречистването на отпадните води се обуславя от факта, че те
играят ключова роля в опазването на повърхностните води от замърсяване. Без
предварително пречистване на отпадните води реките, в които те се заустват, могат да
бъдат сериозно замърсени. Отпадните води са богати на органични вещества и когато
се смесят с водния поток, започват да протичат естествени химични и биологични
процеси на разграждане на органичните вещества. За тези реакции е необходим
кислород и те изразходват наличните количества кислород във водния поток. Това
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намалява наличието му във водата, което оказва неблагоприятно въздействие върху
животинския и растителния свят във водния басейн.
Почви
Община Девин попада в Балканско – Средиземноморска почвена подобласт (по
Нинов, 1997 и 2002 г.), която е част от Средиземноморската област. В границите на тази
подобласт общината се отнася към Западнородопския район.
Основният почвен тип, който се среща в този район са кафявите горски почви.
Те са разположени върху рохкави песъчливо-глинести материали и различни по
произход и състав скали. Те са плитки – до 40-80 cm, като хумусният хоризонт не е
мощен – около 20 cm. Кафявите горски почви са заети предимно от гори, а на места –
от ливади и пасища. Върху тях добре виреят овес, ръж, картофи, малини и др.
В районите с варовици и мрамори са разположени хумусно-карбонатните почви
(рендзини).
Около речните тераси на реките са разпространени алувиално-ливадните почви.
Те са образувани поради постоянното овлажняване. Профилът им е слабо оформен А-С,
а хумусният хоризонт е с мощност 10-70 cm с тъмносив до сив цвят. Под него
обикновено с рязък преход следват различни по механичен състав речни наноси. Този
тип почви са рохкави с добра аерация, голяма водопроницаемост и средна влагоемкост.
Реакцията им е от слабо кисела до алкална. Подходящи са за отглеждане на зеленчуци,
ориз и др. Почвената покривка е ресурс за развитието на селското стопанство, което от
своя страна създава условия за практикуването на селския туризъм.

Ерозирали земи
Общото състояние на почвите в общината е добро. Почвената покривка в района
се формира главно от кафяви горски почви, плитки, средно еродирани. Геоложките и
геоморфоложките

условия

благоприятстват

развитието

на

един

от

най-

разпространените деградационни процеси – ерозията. Обработваемите земи са
подложени на такива процеси.
Земна основа и земни недра - състояние и устройствени изисквания при
използването им. Геоложки строеж
Родопите се характеризират с блоково-разломна структура.
Западните Родопи са изградени от допалеозойски и палеозойски метаморфни
скали. Най-често срещани са гнайсите, слюдените шисти и мраморите. При
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херцинското нагъване (през палеозойската ера) са се образували три полегнали на югюгоизток антиклинали - Севернородопска, Среднородопска и Западнородопска.
Техните ядки са изградени от южнобългарски гранити, покрити от метаморфна мантия.
През терциера в пониженията (Смолянско, Хвойненско и др.) са се образували езера, в
които са се отлагали седименти - пясъчници, конгломерати. Проявявала се е и
вулканска дейност, в резултат на която са се образували обширни лавови покривки от
риолит (Смолянско, около Брацигово и др.).
Сеизмичност
Геодинамичните особености на Родопския масив и на териториите около тази
забележителна тектонска област в централната част на Балканския полуостров са тясно
свързани с еволюцията на структурите на горната мантия под Балканския полуостров.
Публикуваните изследвания през последните десетина години, основаващи се на
различни методи за интерпретация на закъсненията на Р-сеизмичните вълни от
земетресения (Babushka et al., 1986; Spaкмan, 1986; Ботев, 1987; Ботев и др., 1987;
Спасов, Ботев, 1987) позволиха да се погледне на дълбоките структури под Родопите от
качествено нова позиция. Ако Boccaletti et al. (1974) и Hsu et al. (1977) обсъждат
въпроса за вероятното съществуване на палеосубдукционна зона под Родопите въз
основа на геоложки данни и качествени хипотези, първи Spaкмan (1986) се опитва да
обясни субдукцията общо под Евразия в контекста на мезозойския Тетиски океан чрез
данните от сеизмичната томография. Той интерпретира високоскоростните структури в
мантията, потъващи на север, като остатъци от палеосубдукция под Балканите. Ботев
(1987) съобщава за съществуването на високоскоростно тяло под Западните Родопи и
предполага, че високоскоростнят обем в горната мантия стига до дълбочини над 250
км. Спасов и Ботев (1987) продължават изследванията за анизотропията на горната
мантия под Балканите и обръщат внимание, че при определени условия може да се
предположи съществуването на субдуцирана по-тежка маса и в дълбочина над 250 км.
Анализите на Shanov et al. (1987) показват Родопския регион като зона лежаща над
високоскоростно мантийно тяло, чиято горна повърхност е на около 140 км дълбочина.
Първите по-подробни профили на горната мантия и на земната кора под Родопския
регион, основаващи се на публикуваните данни за скоростните нееднородности и на
интерпретации на гравитационното и магнитно полета (Riazkov, Shanov, 1990) напълно
подкрепиха идеята за съществуването на субдуцирано относително по-тежко вещество.
Направен е опит да се очертае горната повърхност на тази маса, като е използвана 1%
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изолиния на сравнително по-високи скорости на сеизмичните вълни. Това което се
предполага в момента е, че горната повърхност на по-тежкото тяло е най-плитка под
остров Тасос - около 100 км (фиг. 3.6). To затъва към североизток и достига до 210 км
дълбочина към северните граници на Родопите - под Средногорието. Неговите граници
са отбелязани с повишени стойности на повърхностния топлинен поток (над 60
mW/m2) и повишена сеизмична активност (земетресения с магнитуди над 6,0). Така се
очертават териториите с най-висока степен на съвременни деформации около Родопите
и потвърждават възможността за все още съществуващо движение на тежкото тяло в
мантията. Според Voidomatis et al. (1987) най-високата сеизмична активност в Северна
Гърция е съсредоточена по западните граници на Родопите (Сърбо-Македонската
тектонска зона) и се свързва на изток с добре познатите сеизмични прояви по СеверноАнадолския разлом. Там, както бе вече коментирано, високоскоростното тяло в
мантията е на най-малка дълбочина под долната граница на земната кора.
Моделът на съвременната структура на литосферата под Родопите (фиг. 3.10) се
съгласува добре със съществуващите данни (Shanov et al., 1992). Навлачният и
разломен характер на най-горната част на земната кора е резултат от терциерната
колизия между Евроазиатската и Афро-Арабската плочи. Над най-издигнатите части на
субдуциралата литосфера (вероятният откъслек от тежката плоча на Вардарската зона)
се наблюдава надебеляване на земната кора, като резултат от сложни структурнотектонски процеси в най-засегнатите области от колизията. Потъването на северсевероизток на тежката литосфера в мантията създава условия за издигане на разтопено
вещество с по-ниска плътност (астеносфера). Съвременната сеизмична активност около
Родопите e индикатор, че субдукцията под този район не е затихнал процес.

Физико-геоложки процеси и явления
От физико-геоложките процеси и явления в района са развити свлачища и
срутища.
Свлачищата се индикирани най-вече по стръмните участъци в региона.
Полезни изкопаеми
На територията на община Девин са установени находища на флуорит,
калиевонатриев пегматит, мрамори и скално облицовъчни материали, които до момента
са неразработени. Този фактор благоприятства природната среда, поради негативните
последствия, които могат да настъпят при добива на различни полезни изкопаеми.
187

IV. ПРОГНОЗА ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО И ПРОСТРАНСТВЕНО
РАЗВИТИЕ
IV.1.СОЦИАЛНО–ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
IV. 1.1. Демографско развитие /песимистичен, оптимистичен, реалистичен/
Направената прогноза за броя на населението на община Девин е средносрочнанедетайлизирана и обхваща периода до 2035 г. Тя спада към тривариантните прогнози,
които целят да определят реалистичното (хипотеза за конвергентност), оптимистичното
(относително ускоряване) и песимистичното (относително забавяне) развитие на
отделните величини, определящи развитието на населението. Поради своята неточност
(счита се, че най-точни са прогнозите обхващащи до 5 годишен период, защото има
незначителни демографски промени), породена от факта, че трябва да се прогнозира
демографското поведение на неродени поколения и с цел относителното подобряване
на нейната точност, тя е направена в три варианта. Тази система от прогнози е масово
разпространена и е най-често използваната от страна на международните институции.
Под внимание са взети определени обективни критерии, които обхващат възможни
варианти на възпроизводството, продължителността на живот и миграцията на
населението.
При I вариант (при хипотеза за конвергентност) се вземат под внимание
настоящата демографска ситуация и тенденциите в нея, като той се определя за
реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз за
демографско и социално-икономическо развитие на страните членки. При него се
очаква населението на общината да намалее до 7740 души през 2035 г.
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Прогноза за броя на населението на община Девин през 2035 г. - I вариант
(при хипотеза за конвергентност)

Фигура 40 Прогноза за броя на населението на община Девин - реалистичен вариант

При II вариант (относително ускоряване), за изходни данни се вземат тези от
настоящата демографска ситуация, но се предполага, че отрицателните стойности на
механичния прираст ще намалеят, ще има увеличение на тоталния коефициент на
плодовитост и ще се увеличи очакваната продължителност на живота. Като цяло се
предполага, че демографското развитие ще протича при по-благоприятни социалноикономически процеси в страната и на територията на община Девин. Очакваното
намаляване на броя на населението е до 8500 души през 2035 г.
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Прогноза за броя на населението на община Девин през 2040 г. - II вариант
(относително ускоряване)

Фигура 41 Прогноза за броя на населението на община Девин - оптимистичен вариант

При III вариант (относително забавяне), за изходни данни се вземат тези от
настоящата демографска ситуация, но се предполага, че отрицателните стойности на
механичния прираст ще се увеличат, ще има намаляване на тоталния коефициент на
плодовитост и очакваната продължителност на живот ще се увеличи незначително.
Този вариант се очаква да се развие при хипотези за неблагоприятни социалноикономически процеси в страната и на територията на общината. Тук се очаква голямо
намаление на броя на населението на общината, до 7080 души през 2035 г.
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Прогноза за броя на населението на община Девин през 2035 г. - III вариант
(относително забавяне)

Фигура 42 Прогноза за броя на населението на община Девин - песимистичен вариант

При така направената тривариантна прогноза за броя на населението на
общината през 2035 г., се очаква то да намалее и да бъде в рамките на 7080 – 8500
души. Поради факта, че има възможност от подобряване на социално-икономическата
обстановка на територия на община Девин, напр. през следващите програмни периоди,
която да допринесе за намаляването на отрицателните естествен и механичен прираст,
може да се направи контролна прогноза през 2020 г. и съответно през 2027 г. с цел
корекции на настоящата.
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IV.1.2. Икономическо развитие /промишленост, селско и горско стопанство,
транспорт, строителство, туризъм и др./
Прогнозата за икономическото развитие на общината стъпва на база основните
тенденциите през последните 10 години в местен и национален мащаб, както и
наличните сравнителни предимства и потенциали, включително и неоползотворени
такива. В същото време трябва да се вземат предвид икономическите и политическите
промени, които настъпват в страната и в ЕС като цяло, за да се оценят бъдещи
възможности или да се предвидят евентуални заплахи.
Икономическият профил на общината към момента показва преобладаващ дял
на преработващата промишленост, слабо развиващо с селско стопанство, развито
горско стопанство и прогресивно развиващ се туризъм. Всяка от тези икономически
дейности има своите специфики и развитието и зависи най-вече от наличните местни
ресурси и от търсенето не предлаганите стоки/услуги.
Преработващата промишленост е базирана основно на наличните местни
ресурси и поради тази причина тяхното устойчиво използване е гаранция за попродължителната им експлоатация.
Селското стопанство е в застой, като повлияно от националните тенденции,
постепенно губи рентабилност. Въпреки това, ако се преориентира и управлява с ясна
стратегия за развитие, секторът е много перспективен, като има възможност за
обвързването му с развиващия се туризъм и с преработващата промишленост.
Туризмът в общината е най-прогресивно развиващият се отрасъл в момента, като
пълният потенциал на района за развитие на интегриран туристически продукт,
предлагащ широка гама от услуги все още не е разгърнат. Създадената до момента
леглова база осигурява различни възможности за настаняване и предлага разнообразни
допълнителни услуги. Важно е управлението на сектора да продължи с разработването
на забележителностите в района, подобряване на инфраструктурата, както и добрия
маркетинг и популяризация на община Девин като екологично чист район с уникални
природни дадености, предлагащ не само услуги, но и преживявания.
Икономическото развитие на общината е неизменно свързано с нейния
демографски потенциал, качеството на работната сила и не на последно място
предприемаческите инициативи и активността на местното население в развитието на
местната икономика. Обезлюдяването на селата, застаряването на населението и
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намаляването на броя му са процеси, характерни за цялата страна, но вземането на
навременни мерки за намаляването на негативните ефекти от тях е въпрос както на
местно управление, така и на национална политика. Процесът и взаимодействието в
социално-икономическите процеси са двустранни, и поради тази причина развитието на
икономиката и осигуряването на работни места и възможности е фактор, който може да
повлияе положително върху демографските процеси.
Развитието на общината се намира в пряка връзка със стратегическите и планови
документи, които очертават интервенциите в икономиката на страната. Такъв документ
е Общинския план за развитие, който очертава следните направления:
 Балансирано развитие на традиционни отрасли и насърчаване на
сътрудничеството между производителите
 Подкрепа за подобряване на бизнес средата и повишаване на
конкурентоспособността на малкия и среден бизнес
 Развитие на местната икономика чрез осигуряване на транс-гранично, транснационално и европейско сътрудничество
 Балансирано развитие на туристическия продукт по цялата верига на
туристическото обслужване
 Насърчаване устойчивото развитие на разнообразни форми на туризъм
 Създаване на условия за привличане на стратегически инвеститори в сектор
туризъм
Общото направление в развитието на икономиката е насочено в посока
преструктуриране и увеличаване на дела на туризма за сметка на преработващата
промишленост, като налагащ се и бурноразвиващ се отрасъл, предлагащ нови
възможности и предизвикващ инвеститорски интерес.
В същото време се очаква големите и средни предприятия, представители на
преработващата промишленост, да запазят своето доминиращо влияние над основните
дейности в сектора.
Селското стопанство към момента показва продължителни негативни тенденции,
както и понижен интерес, но възможностите, които се откриват пред него, свързани с
развитието на туризма, както и подкрепата на европейските фондове може да се окажат
достатъчни фактори за възраждането на интереса към този традиционен за района
отрасъл.
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IV.1.3. Развитие на социалната база /образование, здравеопазване, култура,
комунални дейности/
Развито на социалната база е в пряка връзка с броя на населението и неговата
прогноза за нарастване или намаление.
Община Девин се характеризира със застаряващо и намаляващо население и
регресивен тип на възпроизводство, което означава, че перспективата за развитие на
социалната инфраструктура в общината е свързана по-скоро с модернизиране и
устойчиво управление на съществуващата МТБ, отколкото с изграждането на нова.
Развитието на всички подсектори на социалната и културна дейност в общината
са и в пряка връзка с държавната политика в тези сфери, което означава, че те не могат
да се развиват изцяло самостоятелно и да не са засегнати от реформите, предприемани
на централно ниво.
Образование
Въпреки че част от разположените на територията детски градини и училища са
ремонтирани през изминалия програмен период 2007 – 2013 г., тяхното поддържане и
превръщането им в съвременни центрове за образование и развитие на човешките
ресурси на общината трябва да продължи и в годините до 2035 г., така че да се
използват ефективно и устойчиво.
Здравеопазване
Инфраструктурата, свързана със здравеопазването е необходима до се
модернизира и оборудва със съвременна апаратура, за да отговори на нуждите на
гражданите от качествено и съвременно здравеопазване.
Култура
На територията на община Девин има 11 читалища, които могат да се превърнат
в центрове за духовно развитие и социални контакти. За тази цел тяхната
инфраструктура трябва да се модернизира и използва по устойчив начин, съобразен със
съвременните европейски тенденции.
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Материалното културно-наследство също има нужда от реставриране и
поддръжка, за да привлече туристи и да генерира приходи.
Спорт
По отношение на спортната база в община Девин е препоръчително да се
направи анализ на нуждите и анализ разходи-ползи и на база на тях да се модернизира
и гарантира ефективното и устойчивото й използване до 2035 г.

IV.1.4. Обитаване
Жилищния фонд на община Девин възлиза на 3 681 жилища, 531 от които са
необитавани, което е 14,42 % от общия брой жилища. При съществуващите тенденции
на отрицателен прираст на населението в бъдещ план не се очаква рязко повишаване на
търсенето на жилища, което означава, че не се откроява нужда от създаване на нови
жилищни квартали. Тези изводи произлизат от анализа на съществуващите жилища
както и процента на изоставените, но не се отчита състоянието не съществуващия
сграден фонд. При бъдещ икономически растеж на община Девин би следвало да се
създадат условия за повишаване на стандарта на живот на жителите, което би довело до
нужда от реконструкция или цялостно изграждане на ново на част от жилищния фонд.
Въпреки текущата липса за обособяване на нови терени за жилищно
строителство, стремежът към икономическо и социално развитие в бъдещ период би
следвало да обособи притегателни центрове в рамките на общината, които да се
превърнат в зони на растеж, представляващи инвестиционен интерес. При взимането в
предвид на този оптимистичен сценарий би следвало да се предвидят терени, които да
бъдат усвоени при създаване на необходимите икономически условия и инвестиционна
активност.
Повишаването на енергийната ефективност е приоритет на национално ниво, в
който се залага постигане на над 20% по-малко разход на електроенергия за отопление.
Постигането на тази цел е възможно чрез оценка на съществуващия сграден фонд и
последващото интегриране на мерки за енергийна ефективност, които включват ремонт
или реконструкция на основни технически системи от сградите – покриви, ВиК,
водоснабдителни и отоплителни инсталации и др., също така и топлоизолация и
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подмяна на стъклопакети. Тъй като много голяма част от сградния фонд е в частния
сектор управлението на енергийната ефективност е процес, изискващ координация
между общината и частните собственици. Постигането на добри показатели по
отношение на изразходваната електроенергия за отопление ще доведе до повишаване
на качеството на живот, чрез намаляване на личните разходи за отопление и също така
ще се намали въглеродния отпечатък на региона, което ще повиши и качествата на
средата.
IV.1.5. Културно наследство
В териториалната структура на община Девин са идентифицирани
културни ценности от категории с „национално значение“. В контекста н ОУПО
следва да се отчитат техните охранителни зони и устройствени режими за опазване и
интегриране в тяхната автентична селищна и природна среда, както и взаимовръзката
им с останалите функционални системи на селищата в региона.
Прогнозата по отношение на културното наследство отчита последните
политики на ЕС, които са ориентирани към управление и интегриране на
екологичните, ландшафтни и културни ценности на регионите и реализиране на
местния потенциал за развитие на общините и регионите.
Чрез ОУПО ще бъдат създадени устройствени предпоставки за опазване на
цялостните културни ландшафти по смисъла на чл. 47, т.6 от ЗКН.
В този смисъл пространственото развитие на територията ще бъде ориентирано
към културното наследство в общината, природните и културни ландшафти, които
отразяват регионалната специфика. Това са едни от основните факторите, които имат
водеща роля в селищното устройството и регионалното развитие.
Основните насоки в опазването на културните ценности в цялото им времево и
видово

многообразие са свързани

със съхраняване на техните уникални

характеристики чрез консервация и активно опазване, публична загриженост и
адаптация в най-широк смисъл, запазване и развиване на духа на мястото /genius loci/ и
на пространствената идентичност и развитие на потенциала им за стимулиране на
икономическия растеж.
Устройствената интерпретация на културното наследство днес е основополагащ
елемент в устойчивото и балансирано развитие. Културното наследство е фактор
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изграждащ позитивни партньорства между местните общности и бизнеса. Процесите на
урбанизация дават възможност за съчетаване на традиционните дейности носещи
идентичността на региона /културното и природно наследство, историческата памет/ и
социално-икономически дейности в новите урбанизираните територии. Водеща роля в
съхраняването, опазването и адаптирането на културното наследство днес имат хората.
Заедно с него те са носители на историческата памет и древни традиции. Представянето
на културното наследство като дейност, интегрирана в селищната структура на
общината придава ново значение и го представя като ресурс за социално-икономическо
развитие. На културното наследство днес се гледа като на материален и духовен ресурс,
който трябва да бъде съхранен, без изискване за рентабилност на вложените в него
инвестиции.
Необходимо е създаването на маркетингова стратегия, която да представя
културното наследството на националния и международния пазар, също така създаване
на информационна система на културно-историческите ресурси и иновативни форми за
популяризирането му. Дейностите свързани с експлоатацията на културното наследство
в туризма трябва да бъдат обвързани с опазването и съхранението на културните
ценности и полагане на необходимите грижи. Днес можем да разглеждаме развитата
културна индустрия като двигател на икономиката на дадена община и възможност за
балансирано и устойчиво развитие.
Необходимо е да бъде актуализиран списъка с недвижими културни
ценности и включването на нови обекти притежаващи научна и културна
стойност. При изпълнението на тази задача е необходимо активното участие на
държавните

и

административни

структури,

регионалния

исторически

музей,

неправителствени организации и всички заинтересовани страни /Министерство на
културата, Национален институт за недвижимо културно наследство, Национален
археологически институт с музей към БАН, Регионален исторически музей – Смолян,
Областна администрация –Смолян, Общинска администрация – Девин и всички
заинтересовани страни/ При актуализацията е необходимо да се вземе предвид степента
на съхраненост на материалната, образната и функционална автентичност. Трябва да
бъде изготвена оценка на научната и художествената стойност на обектите и да се
проследи мястото и значението им в съвременната среда. До колко обектите са част от
съвременната обществена и културна област /среда/, които обогатяват средата и
обществото. Оценката на познавателната стойност показва научния и образователен
потенциал на обектите като свидетелство за развитие на материалната и духовната
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култура на обществото. Необходимо е да се оцени утилитарната стойност на обектите,
до каква степен обектите позволява възстановяване на оригиналните или организиране
на нови функции. Трябва да се направи анализ на икономическата целесъобразност с
цел включване в културно историческата индустрия или друга инвестиционна система.
Необходимо е стриктно прилагане на специфичните правила и нормативи за
устройство на защитените територии за недвижимо културно наследство и териториите
за превантивна устройствена защита на недвижимото културно наследство и
дефинираните специфични устройствени режими към ОУПО Девин за опазване и
съхранение на недвижимите културни ценности, характерния облик на селищната
структура и идентичността на общината и региона.
За реализацията на целите на предложените режими на опазване на културното
наследство, е необходимо съгл. Чл. 17 от ЗКН, Община Девин да изготви Стратегия
за опазване и управление, която да включва интегриран подход към пълния обхват
културни ценности. Стратегията следва да съдържа информационна система,
организационна структура, както и различни системи за финансиране.
Реализацията на приоритети заложени в сферата на културното наследство
могат да бъдат подпомогнати от Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020
г. по приоритетна ос „Регионален туризъм“.
Оста включва консервация, опазване, популяризиране и развитие на природното
културното наследство със специфични цели „Насърчаване на регионалния туризъм,
чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство“ и
„Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на заетост в
регионите“.
Общината притежава потенциал за развитие на културен туризъм по отношение
на движимото и недвижимото културно наследство, но е необходимо да бъдат
интегрирани. обвързани в по-голяма степен със селищната структура, функционалните
системи и социално-икономическите дейности. Необходимо е изграждането на основни
елементи на техническата и туристическата инфраструктура инфраструктури за
подобряване на достъпността до обектите и информираността на местното население и
гостите на общината.

198

IV.1.6. Зелена система, отдих и туризъм
Според Общинския план за развитие на община Девин 2014-2020 г., а също и
според Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Девин 2014-2020 г. има
голям потенциал за развитие, но поради икономическата криза, предлаганите
туристически услуги са с по-ниски цени и приходите и печалбите в сектора намаляват,
въпреки ръста в броя на туристите и на реализираните нощувки.
През изминалия програмен период 2007-2013 г. бе реализиран проект
„Богатството на Западни Родопи“, който обхваща общините Борино, Брацигово, Девин
и Доспат и е с цел разработване на нов регионален туристически продукт, чрез който да
се популяризира района и да се привлекат повече туристи.
Във връзка с това ОУП на община Девин прогнозира:
• Нарастване на туристическия поток;
• Обновяване на съществуващата туристическа база и създаване на нова;
• Откриване на нови работни места в туризма и високо качеството на
обслужването;
• Развитие на: балнеоложки; селски; опознавателен; фото и екотуризъм, конна
езда и т.н. (съвместно с други общини);
• Изпълнение на ефективна маркетингова политика за различни целеви групи и
индивидуално като, възраст; доходи; интереси; обитаване; прилежаща среда и
т.н.;
• Привличане на чуждестранни туристи.

Очаква се до 2035 г. заетите лица в туризма да са 500 17 д., които в зависимост от
създадените условия могат да нараснат.
Допълнителната заетост, индиректно свързана с развитието на туризма до 2035
г. се очаква да е 200 д., което също е относителен показател, който ще зависи от
степента на постигане на целите на общината, свързани с развитие на туризма и от
генерирания интерес у предприемачите и туристите.
17

Съгласно стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Девин 2014 – 2020 г. заетите лица в
туризма през 2012 г. са 227.
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Фактори, като чистотата на въздуха и водата, пътната и техническа
инфраструктура също са от съществено значение за постигането на поставените цели и
за привличането на постоянен туристически поток.
В допълнение, един подобрен облик на града, чрез разработване на проекти за
озеленяване и разчистване на тротоарите, ще има подпомагаща роля в развитието на
туризма.
В тази насока ще е добре да се предприемат и действия за развитие и изпълнение
на продължителна интензивна маркетингова кампания - реклама и популяризиране на
община Девин и нейните природни дадености и културно-исторически ценности по
алтернативен, но не непременно скъп начин.
През 2014 г., община Девин приема Стратегия за устойчиво развитие на туризма
в община Девин 2014-2020, чиято цел е да насърчи и подпомогне развитието на
устойчив, екологосъобразен и конкурентоспособен туристически сектор в общината.
В ОУП на община Девин са предвидени четири нови зони с туристически
потенциал, в съответствие със Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община
Девин 2014-2020 (СУРТОД 2014-2020), както следва:
1. Нова туристическа зона «Цанков камък»
Хидровъзел “Цaнков камък” е разположен в планински район с разнообразен и
живописен релеф, с богата висока и ниска растителност и с характерни скални
образувания. Издължената и тясна форма на долината на река Въча, с многобройни
завои и стръмни брегове, обрасли с растителност и разнообразени със "скална
скулптура" са природната основа на вече изграденото живописно изкуствено езеро.
Опитът в чужбина, както и в България (язовирите Беглика, Девин, Въча, Кричим,
Доспат и др.) показва, че изкуствените язовирни езера с живописна форма и с богато
залесени брегове не само, че не загрозяват ландшафта, но го обогатяват, като му
придават нови, в някои случаи и неочаквани естетически измерения. Това ги прави
особено привлекателни, за туристически и рекреационни дейности.
От анализа на разглежданата територия се стига до общия извод за
благоприятните природни и антропогенни ресурси от една страна и острата социална
криза на общината от друга. От тук следва общата насока за развитие на отдиха и
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туризма като подходяща алтернатива за преодоляване на високата безработица в
района и заедно с това за опазване, възстановяване и експониране на уникалната
природна среда. Това изисква:
- подобряване на достъпността на средата;
- развитие на подходяща пътна мрежа;
- изграждане на съвременна туристическа инфраструктура.
Основните предложения за усъвършенстване на пътната мрежа в разглежданата
територия, съгласно Приоритет III от СУРТОД 2014-2020, са:
А. Проектиране на панорамни туристически маршрути с направление север-юг,
трасирани главно по билата на хълмовете, разположени от ляво и от дясно на
язовирно езеро, като се използват съществуващи горски и земеделски пътища и
пътеки;
Б. Проектиране на тупикови туристически маршрути с направление главно
изток-запад, с помощта на които се достига до характерни панорамни
площадки, някои от тях и до самото езеро;
В. Изграждане на горски път, прокаран успоредно на разстояние 25 – 75 м от
десния бряг на язовира. Той осигурява възможност за изграждане на
екологичните баражи и лагуни в устията на притоците на язовира, достъп до
курортно-туристическите обекти, разположени по бреговете на язовирното
езеро, обслужване на горските стопанства и нисък визуален обзор към язовира;
Г. Проектиране на рекреационен воден транспорт по дължината на язовирното
езеро.
Предлаганата

курортно-туристическа

инфраструктура

включва

обекти

и

свързващи ги маршрути, както следва:
А. Курортно-туристически комплекс “Девин”, разположен непосредствено до
града;
Б. Вилно селище “Забрал”, разположено върху южния и западен скат на
едноименната местност;
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В. Панорамен курортен комплекс “Бъчваница”, разположен върху високата
тераса, южно от Забрал и под връх Бъчваница, с много добър обзор към
язовирното езеро;
Г. Ваканционно селище при язовирната стена;
Д. Посетителски център, посветен на хидротехническото строителство в
Родопите, разположен под язовирната стена;
Е. Крайпътни търговски комплекси, разположени при входа и изхода на тунела
по пътя Лясково-Девин;
Ж. Горски и рибарски хижи , заслони и изгледни площадки;
З. Рибарски пристани;
И. Разширение на село Стоманево с вилна зона, разположена в подходящ
визуален контакт с язовирното езеро;
Туристическите маршрути, свързващи тези обекти са панорамни изгледни площадки и
крайречни спирки на водния транспорт. Те са решени в две направления - основни,
ориентирани север-юг и допълнителни, ориентирани изток-запад;
Анализът на територията около ХВ “Ценков камък” показа, че районът на Забрал
притежава най-големи възможности за развитие на рекреационни и курортнотуристически функции поради:
- относително равнинния му терен;
- разположението му непосредствено до града и възможност да се ползва
неговата техническа инфраструктура;
- много добро обезпечение с пътища;
- привлекателен околен ландшафт;
Детайлното проучване на района на Забрал ни даде възможност да проектираме
три основни комплекса. Първият, разположен върху равната територия южно, западно
и източно от язовирното езеро, е наречен курортно-туристически комплекс “Девин”.
Вторият комплекс, наречен вилно селище “Забрал”, е разположен северно от
язовирното езеро върху южния скат на едноименния хълм. Третият комплекс е
разположен на високата тераса, южно от язовирното езеро и под връх Бъчваница
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(средна кота 750 м.н. в.) Той е наречен панорамен, защото от него се разкрива на север
и северозапад великолепна гледка към ниската тераса на Забрал и към язовирното
езеро. Съществуващ горски път свързва територията на комплекса с главната улица на
Девин от северозапад и от югоизток.

2. Туристическа зона „Девин”
Туристическа зона „Девин” е разработена така, че да разкрие неповторимостта
на региона. Маршрутите на новата туристическа зона са създадени така, че да се
комбинират помежду си и да гарантират на туристите, че няма да пропуснат
забележителностите в района.
Основните маршрути са пет:
1. Екопътека „Струилица-Калето-Лъката”. Това е любимо място за разходка на
жителите

и

туристите

на

град

Девин

и

областта.

Започва от местността Струилица, известна с терапевтичните си басейни с
топла минерална вода, и се вие край живописните меандри на реката. На
места са изградени метални мостчета, които дават възможност да се върви
край реката. Поречието на река Девинска е защитена местност – в нея е
забранено паленето на огън, освен на определените за това места, голите
сечи, строителството и разселването на неместни растителни и животински
видове. Общата площ на защитената територия е 1367 дка. В ЗМ „Поречието
на река Девинска“ е изградена зона за риболов на балканска пъстърва с
дължина около 3 км. По поречието на реката са запазени местообитания на
видрата и на дивата коза, а по скалите наоколо растат Родопският силивряк
(Haberlea rhodopensis Friv.), Родопската горска майка (Lathrea rhodopea
Dingl.), Вълнестата камбанка (Campanula lanata Friv.), Снежното кокиче
(Galanthus nivalis L.) и др. Изградени са кътове за отдих край реката. От
основната пътека, вдясно, се отклонява друга по-кратка екопътека, която
води до водопада Самодивско пръскало. Пътят до него отнема около 30
минути. Общата дължина на основната екопътека Струилица-Калето-Лъката
е около 4 км. Тя води до местността Лъката, в която е съществувало
средновековно селище. Днес местността представлява обширна поляна,
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обградена от красиви върхове. На 800 метра от поляната, нагоре и назад по
склона на планината, се намират останките от прочутата родопска крепост
Кавурското Кале (или просто Калето), просъществувала в периода VІ-ХІІІ
век и превзета от турците след дълга обсада. Поради недостиг на средства
крепостта не е реставрирана. Обявена е за паметник на културата с местно
значение, заедно със средновековното селище в м. Лъката. И двата обекта са
под закрилата на Закона за паметниците на културата и музеите.
2. Пътека „Девин-Стоманево“ е разположена от западната страна на язовир
„Цанков камък”. Маршрутът започва от града и преминава по стръмни
пътеки през върховете Камен и Шоденски. Отбивка от екопътеката отвежда
до изгледна площадка към водите на язовир Цанков камък. Пътеката
завършва в с. Стоманево, където са предвидени терени за изграждане на
висококатегорийни туристически селища;
3. Маршрут Девин-Лесичево тръгва по утъпкани туристически пътеки от
града, преминава покрай местността „Бараклии” и приключва в летовище
Лесичево. В участък от маршрута е изградена екопътека, носеща името на
местността - „Лесичево”;
4. Маршрутът Девин - хижа „Козият рог” също започва от град Девин,
преминава покрай конната база, южно от града, след което се разделя на две
пътеки, които се срещат отново непосредствено преди хижата;
5. Много привлекателен за туристите е маршрутът Широка Лъка-ДевинБорино, преминаващ в посока изток-запад през общината. Широка Лъка е
живописно смолянско село, разположено на 23км северозападно от Смолян
и на 16км от ски курорта Пампорово. Селището е обявено за фолклорен и
архитектурен резерват и е част от „Стоте национални туристически обекта“.
Любопитно за туриста е как селото е получило името си – от
старобългарската дума „лъка”, означаваща извивка, кривина, лъкатушене.
Тези думи разкриват и интересното градоустройствено разположение на
селото. Широка лъка е известна със своите автентични родопски къщи.
Такива са местните „Згуровската”, „Учиковската” и „Григоровската” къщи.
Една от забележителностите тук е построената през 1834 г. църква „Св.
Богородица”. Иконостасът й е уникален по своя стил. Предполага се, че е
рисуван от самоковски ученици на Захари Зограф. Недалеч от църквата се
намира старото училище, построено през далечната 1835г. Широка лъка е и
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отправна точка за множество туристически маршрути. В околностите на
селото са родопските върхове „Турлата”, „Голям Пелерик” и „Малък
Перелик”, „Широколъшки снежник” и други. Недалеч от селото се намират
и скалните феномени „Главата” и „Момата”, както и „Лятната гора”.
В близост до Широка лъка се намира и китното село Гела. Тишината в
него се нарушава само от звъна на чамове и от песента на гайди. Казват, че за да
стигне човек до селото, трябва да се изкачи почти до небесата. Геловските къщи
са накацали на 1500 м надморска височина, живописно подредени в подножието
на най-величествените върхове на Родопите – Голям Перелик (2191 м), Орфей
(2188 м) и Турлата (1825).
На 7 км от Широка Лъка, по посока град Девин, се намират известните от
древни времена „Беденски минерални извори”, кръстени на едноименното село
Беден. Водите на минералните извори са лековити и имат температура 56-61°С.
Село Беден е обградено от смесени букови и борови гори. Над селото се
намира старинната крепост Беаднос, при която се водели битки с Османската
империя по време на завладяването на Родопите. Крепостта Беаднос е имала
форма на неправилен четириъгълник с размери на стените 50х20 метра, което
навежда на мисълта, че е била основно феодален замък, а не отбранително
съоръжение. Била е обградена с два реда крепостни стени, вътрешната е била
каменна, а външната от боров гредоред.
Следващото място в маршрута е град Девин. Той е заобиколен от вековни
борови и смърчови гори. Този край е изключително богат на природни
забележителности. Около Девин се намират множество живописни местности "Лесичево", "Амзово", "Извора", "Струилица", както и скалните феномени
"Слонът" и "Римския Кемеров мост".
Град Девин и регионът са известни от дълбока древност и с лековитите си
води и голямо разнообразие на минерални извори. Градът разполага с модерен
СПА комплекс, разположен в центъра. Може би няма друг град в България, а и
на Балканския полуостров с толкова много минерални извори.
В центъра на града са разкрити останки от средновековен некропол от
XII-XIV век. Находките от некропола – накити и керамични съдове, са изложени
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в музейната сбирка на града. Там могат да бъдат разгледани и предмети, открити
при археологически проучвания в Ягодинската и Харамийската пещера.
Музейната сбирка се намира в читалището на града.
В центъра на града е разположен историческия музей, като и църквата
“Свети Йоан Рилски”. Градът е вторият в България център за международен
ловен и риболовен туризъм. Водите на реките Девинска и Въча са богати на
риба. Срещат се мряна, кефал и най-вече пъстърва, особено в горните течения. В
близкия язовир пък има и червеноперка и шаран.
На 4 километра от града се намира скалният феномен „Слонът”. Той
представлява каменно образувание във формата на слон, което се е формирало в
продължение на хилядолетия от природните сили – вятър, дъжд, слънце и др.
При вглеждане в скалата се забелязват извивки и форми, напомнящи слонско
тяло, глава, крака и хобот. С интересното скално образувание има свързана
легенда, която гласи, че преди време между устата и хобота на слона е имало
отвор към пещера, от която е извирал извор с лековита вода и много хора са се
събирали, за да излекуват болежките си.
Последната точка от маршрута е село Борино, което се намира на 1140м
надморска височина. В района са Дяволският мост, намиращ се в местността
“Хайдушки дол”, Кемеров мост, връх “Виденица”, който местните смятат за
светилище на Бог Дионис, както и биосферния резерват “Кастраклии”.
В местността “Дженевра”, отстояща на 12 км. от Борино се намира
римският мост „Кемера”. Той е граден е от камъни, споени с бял хоросан.
Настлан е с настилка от дребен речен камък. Дължината му е 32,40 м, ширината
– 3,60 м и е висок е 6 метра.

3. Туристическа зона „Триград”
Първият туристически маршрут, ориентиран в направление изток-запад от тази
зона е Ягодина-Триград-Мугла. Село Ягодина се намира в Западни Родопи. В
землището на селото попада част от Буйновското ждрело и част от Триградското
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ждрело. Селото е известно с Ягодинската пещера, която се намира в близост. На 700
метра над селото се издига гористият връх Дурдага, висок 1693 метра.
Ягодинска пещера отстои на 20 км южно от гр. Девин и на 3 км югозападно от
село Ягодина. Разположена е на десния бряг на Буйновска река, която е оформила и
най-дългото ждрело в България – Буйновското ждрело, с дължина 7 километра.
Пещерата е дълга 10 км и е разположена на три етажа, от които само третият е
облагороден и електрифициран. За туристите в него е изградена 1100-метрова пътека.
Входът и изходът към този етаж са изкуствено прокопани тунели с дължина съответно
150 и 80 м.
Естественият вход на пещерата води към първия й етаж, където е открито древно
жилище, обитавано около IV хилядолетие пр. Хр. Находките говорят, че то е било дом
на умели майстори-грънчари. Глината е добивана от вътрешността на пещерата и от
коритото на Буйновска река. Съдовете са били изпичани в глинени пещи.
Пещерата е уникална със своите безброй сталактити, сталагмити, сталактони,
„завеси”, „леопардови кожи” и пещерни перли. Тя има постоянна температура от 6°С и
влажност 92%. Някой от вътрешните й оформления напомнят за Дядо Коледа,
Снежанка и седемте джуджета, Богородица и Младенеца, Пижо и Пенда, форми на
животни и фантастични фигури.
Ягодинската пещера е едно от важните места за опазването на популациите от
прилепи в региона. През различните сезони в пещерата са регистрирани общо 11 вида:
1. Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum);
2. Малък подковонос (Rhinolophus hipposideros);
3. Дългоух прилеп (Myotis bechsteinii);
4. Трицветен нощник (Myotis emarginatus);
5. Остроух нощник (Myotis blythii);
6. Голям нощник (Myotis myotis);
7.Полунощен прилеп (Eptesicus serotinus);
8. Воден нощник (Myotis daubentonii);
9. Мустакат нощник (Myotis mystacinus);
10. Кафяв дългоух прилеп (Plecotus auritus);
11. Сив дългоух прилеп (Plecotus austriacus).
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Ягодинската пещера е сред „Стоте национални туристически обекта“ на
Български туристически съюз.
Следващата спирка от маршрута е село Триград. Край селото се намират два от
„Стоте национални туристически обекта“ – пещерата Дяволското гърло и Триградското
ждрело. В близост е изграден и музей на мечката. В региона на Триград има един
поддържан резерват и три защитени местности: поддържан резерват Шабаница,
защитена местност Старата гора, защитена местност Триградско ждрело и защитена
местност Чаирите. В селото има и конна база.
Пещера Дяволското гърло се намира на 1,8 км северно от село Триград и на
17км южно от град Девин. Пещерата носи името си заради входа, наподобяващ
дяволска глава, в гърлото на която се излива огромен ревящ водопад, който от дълбока
древност подхранва човешкото въображение и поражда множество легенди. Пещерата
е пропастна и неразклонена. Водите на Триградската река се изливат в „гърлото” от
височина 42 метра, като формират най-високия подземен водопад на Балканския
полуостров. Заради оглушителния грохот, който се създава, залата с водопада е
наречена Бучащата зала.
Интересен факт е, че нищо пуснато във водите на Дяволското гърло, не излиза
от изхода на пещерата. Правени са множество експерименти с дървесни трупи и
различни други предмети, които потъват безследно в подземната река.
Друга известна пещера, намираща се в района е Харамийска пещера, по-известна
като Харамийската дупка. Намира се на 1 километър североизточно от с. Триград, от
източната страна на Триградското ждрело. Пещерата не е облагородена и в нея се влиза
само с водач и специална екипировка. Предпочитана е за посещение от любители на
екстремните изживявания. Харамийската дупка е дълга 510 м, с повишена влажност и
на места с образувал се лед.
Триградското

ждрело

представлява

7-километров

пролом,

който

река

Триградска е издълбала в мраморните скали северно от село Триград. На места
разстоянието между двата склона е 300м, но в същинската част на ждрелото, което е
дълго 2-3 км, те са само на 100 м един от друг. От западната страна височината на
отвесните скали е 180 м, а от източната достигат до 300-350 м. Тези огромни размери го
поставят на трето място по големина в България. До реката, на места изсечен в скалите,
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минава пътят за Триград – характерният планински еднолентов път с насрещно
движение.
Музеят на мечката се намира покрай пътя между село Триград и пещера
„Дяволско гърло". В музея са представени интересни факти, свързани с живота на
кафявата мечка. Създаден е с цел опознаване и опазване на застрашения от изчезване
вид. Посетителите могат да научат повече за поведението на едрите хищници, техните
местообитания, опасности, свързани с тяхната популация, и съвети за поведение при
среща с тях. Впечатляващ е записът с автентичен рев на мечки, вълци, лисици, както и
да се видят отливки на стъпки на животните.
Малко преди селото се намира хижа Триградски скали.
Част от маршрутът е защитена местност „Чаирите”. Тя се намира на 19 км
източно от с. Триград. В местността се намират седем естествени свлачищни езера,
запазени от Кватернера. Най-известното езеро е Синьото езеро, заобиколено от стара
вековна гора.. Едно от езерата е наречено „Магическото езеро”. Други от езерата са
наречени „Голямото езеро”, „Кадирев гьол”, „Средното езеро” и „Горното езеро”. В
непосредствена близост е защитената местност „Пияната гора”. Недалеч от Чаирските
езера има и хижа носеща името „Чаирски езера”.
Маршрутът приключва при село Мугла. Селото е богато на карстови извори.
Нарича се така, заради честите мъгли, които падат наоколо.
Следващият маршрут от тази туристическа зона е в направление север-юг, а
именно Тешел-Триград-Водни пад/Кестен-Гърция.
Село Тешел отстои на 15км от гр. Девин. В него се намира и хижа носеща името
на селото. От самото село започват четири екопътеки, които водят до Дяволския мост,
водопада Хайдушки дол, пещера Дяволското гърло и връх Свети Илия. Непосредствено
до селото се намира язовир Тешел, където се срещат шаран, бял амур уклей, но
риболовът не е позволен.
Пътят на маршрута минава покрай село Гьоврен. Следват пещерите Харамийска
дупка, Дяволското гърло и природната забележителност Триградското ждрело, както и
самото село Триград.
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Следващите дестинации от маршрута са в посока село Водни пад и село Кестен
като се предвиждат и пътни връзки с Гърция. Туристическият път, водещ към село
Жребево и село Кестен минава покрай река Кестенска, приток на река Въча. Реката
предлага възможности за любителите на риболова. На около 0,5 км от село Кестен се
намира резерват „Шабаница”. Резерватът е известен и под името Старата гора. Вековни
букови и смърчови гори се извисяват на огромни височини. Отделни смърчови дървета
надхвърлят възраст от 350 години и височина от 35 метра.

4. Нова туристическа зона „Римски път”
Маршрутът е изграден върху съществуващ някога римски път свързващ
Филипополис с Филипи на Егейско море, от който все още могат да се видят останки.
Екопътеката тръгва от с. Чурен и преминава покрай красивите върхове Чурен, Комаров
камък, Кадиева варница и Маркова чука. Преминава край хижа Персенк, където
туристите могат да отседнат и продължава към върховете Малък и Голям Персенк.
Отбивка от маршрута води към Чудните мостове – уникален скален феномен.
Някогашната многоводна река е създавала дълбока карстова пещера, таванът на която
се е срутил. Водата е отнасяла падналите отломки и така са се образували два
невероятни естествени мраморни моста. Горният е с дебелина на свода около 20 м,
ширина 15 м и дължина 96 м. Той се извисява над пропаст дълбока 43 м и широка 45 м.
На 150 м по- надолу е вторият мост, който е като тунел, дълъг 60 м. Отворът му е
сравнително широк в началото и постепенно се стеснява. След моста водата на реката
изчезва в дълбините на земята и излиза 1,5 км по-надолу. По скалите на естествените
скални мостове расте безсмъртниче - родопската роза (Haberlea rodopenzis). Мостовете
са обявени за защитена територия през 1949 г. Непосредствено до тях се намира
туристическата хижа “Чудните мостове”, а недалеч от там, по пътя нагоре се намира и
хижа “Скалните мостове”.
Следващата хижа по пътя е Изгрев, а трасето на екопътеката приключва в
близост до град Широка лъка.
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IV.2. ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ
IV.2.1. Урбанизирани и извън урбанизирани територии
В обхвата на територията на града преминава важно транспортно направление
по оста север-юг с разклонение на югоизток към областния център Смолян и на
югозапад към общинските центрове Борино и Доспат, както и към новосъздадената
община с административен център Сърница.
Линеарното разположение на населените места по основните транспортнокомуникационни направления в пространствената структура на общината дава
възможност за групиране на населените места.
В основата на възможните сценарии за пространствено

развитие на

урбанистичната мрежа на община Девин стои линеарното развитие, формиране на
урбанистични полюси със съхранена тилова природна среда, природни паузи и
свързаните с това повишена атрактивност и инвестиционна капиталова инициатива:
Първата група селищни структури, включва общинския център град Девин и
пространствено-комуникационно

и

функционално

обвързаните

с

него

близко

разположени населени места – Грохотно, Гьоврен, Беден, Брезе и Тешел в централната
част на общината.
Втора група има възможност да се обособи в северната част при селата Селча и
Михалково, включващи населените места Осиково, Стоманево и Чуруково.
Третата група от населени места може да бъде обособена в южната част на
общината при селата Триград, Жребево, Кестен и Водни пад.
Село Лясково е разположено между първата и втората група от населени места,
като то е пространствено-комуникационно и функционално обвързаното с тях. Преди
изграждането на новия път към Девин населеното място в по-голяма степен бе
функционално обвързано с втората група, но след изграждането на тази отсечка сега то
има възможност да изгради по-добри връзки с първата група и общинският център град
Девин.
Моноцентричен модел на развитие
Съществуващия до сега модел за пространствено развитие може да се
характеризира като моноцентричен. Град Девин запазва в традиционния сценарий на
211

пространствено развитие своето центрово социално-икономическо и културно значение
за сметка на разположените в хинтерланд населени места, като тяхната основна цел ще
бъде да насочват ресурсите си /природни, демографски и т. н. /към общинския център и
да поддържат неговите функции на център на растеж в общината. В тази връзка ОУПО
предлага обособяване на нови зони за растеж и обитаване.
Полицентричен модел на развитие
Този модел е предопределен от европейската практика и сценарий за
полицентрично развитие, предполага освен основния център да се обусловят 2
вторични центрове на юг и на север от общинския център, които сами по себе си да
бъдат двигатели на растеж за обособените селищни структури и за прилежащата им
територия. Те имат за цел да обвържат функционално типично селските селищни
структури с градската. По този начин мощностите ще бъдат сравнително равномерно
пространствено разпределени в обхват на общината. Това от своя страна ще смекчи
формирани диспаритети /различията/ между общинския център и останалите населени
места в хинтерланда. Този модел е по-ефективен от гледна точка на пространственото
разпределение на територията и разположените социално-икономически дейности, по
отношение

на

развитието

на

техническата

инфраструктура

и

равномерното

разпределение на населението.
При съвременното взаимообвързване на селищните структури на преден план
излизат пространствено-комуникационните и функционални връзки за сметка на
физическото обвързване между урбанистичните единици. Подобрената транспортна
достъпност и интегриращите елементи в общината дават възможност да се формират
вторични центрове, включващи съседно разположените населени места по основата
транспортно-комуникационна ос в общината.
В концептуално отношение като основен център на растеж се запазва град
Девин и разположените в неговия обхват населени места – Грохотно, Гьоврен, Беден,
Брезе и Тешел.
Вторични центрове се обособяват на север и на юг при селата Селча и Триград.
Северният вторичен център Селча, включваща населените места Михалково,
Осиково, Стоманево и Чуруково.
Южният вторичен център Триград, включва населените места Жребево,
Кестен и Водни пад.
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В основата на този модел за пространствено развитие стои най-атрактивният
сценарий с акцент върху формирането на три групи силно изявени селищни структури
– полюси Селча, Девин, Триград, към които гравитират останалите селища в общината.
Този урбанистичен модел носи в себе си потенциала на: пътната мрежа,
носимоспособност и сигурност; бърз общински транспорт, минимизирани разходи за
поддръжка на пътната мрежа, подобрена транспортна достъпност на бърза помощ и
противопожарната охрана до всички населени места; подобрен достъп до предлаганите
услуги и туристически обекти в общината и по-голяма сигурност на населението в
малките селищни структури.
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IV.2.2. Транспортна инфраструктура
Състоянието на републиканските пътища следва да се подобри като се
предприемат мерки по рехабилитация и реконструкция на участъците на територията
на община Девин.
Общинските пътища също трябва да бъдат изследвани и да се предприемат
действия по рехабилитацията им и тяхното разширяване и модернизиране.
Ремонтни дейности трябва да се положат и по водостоците и мостовете в
общината.
За подобрение на транспортната достъпност е възможно да се изгради в община
Девин ГКПП с Гръцката република. Изграждането на връзката между селата Кестен /
Водни пад и село Колиби Каурхан /Гръцката република/, значително ще повиши
активността на туристическия сектор и икономическото развитие на общината.
IV.2.3. Инженерна инфраструктура
Като отчетем разрастването на града и крайградските вилни зони, комплекси и
селища, следва да се работи по включване на нови мощности от 20 kV, след сключване
на договори с електроразпределителното дружество.
Електроразпределителната мрежа има възможност за присъединяване на
производители на ел. енергия от възобновяеми източници.
Общината е горски район и има перспектива за инсталиране на биогазови
инсталации с използване на отпадна дървесина и включване към мрежа 0,4 kV и 20 kV.
Препоръчва се общината да разработи програма за енергийна ефективност, в
която да се включи саниране на сградния фонд и използването на осветителни тела за
уличното осветление с ниска консумация на ел. енергия.
При разработването на ПУР, ПУП-ПРЗ по райони следва да се определят терени
за изграждане на трафопостове и прокарване на електропроводни линии.
Водопроводна мрежа
Необходими питейни водни количества към 2065 г. съгласно чл. 16, ал. 2 от
Наредба N2 от 2005 г. при водоснабдителна норма от 200 л/ж/ден.
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№

Селища

1 с. Беден
2 с. Брезе
3 с. Водни пад
4 с. Грохотно
5 с. Гьоврен
6 гр. Девин
7 с. Жребево
8 с. Кестен
9 с. Лясково
10 с. Михалково
11 с. Осиково
12 с. Селча
13 с. Стоманево
14 с. Тешел
15 с. Триград
16 с. Чуруково
Община Девин:

Жители /бр./

Qср.ден

Qср.ден

Загуби

Общо

[куб.м./ден.] [л/сек] [куб.м./ден.] [л./сек.] [куб.м./ден.] [л./сек.]
81,2
0,94
16,24
0,19
97,44
1,13
406
439
87,8
1,02
17,56
0,20
105,36
1,22
1
0,2
0,01
0,04
0,00
0,24
0,01
923
184,6
2,14
36,92
0,43
221,52
2,57
897
179,4
2,08
35,88
0,42
215,28
2,50
6819
1363,8
15,78
272,76
3,16
1636,56
18,94
93
18,6
0,22
3,72
0,04
22,32
0,26
92
18,4
0,21
3,68
0,04
22,08
0,26
789
157,8
1,83
31,56
0,37
189,36
2,19
287
57,4
0,66
11,48
0,13
68,88
0,80
330
66
0,76
13,2
0,15
79,2
0,92
629
125,8
1,46
25,16
0,29
150,96
1,75
176
35,2
0,41
7,04
0,08
42,24
0,49
6
1,2
0,01
0,24
0,01
1,44
0,02
632
127,2
1,47
25,44
0,29
152,64
1,77
44
8,8
0,10
1,76
0,02
10,56
0,12
12563
2512,6
29,08
502,52
5,82
3915,12
34,90

К1
2,10
2,10
2,12
2,08
2,07
1,80
2,12
2,12
2,08
2,11
2,10
2,09
2,11
2,12
2,09
2,12

Qmax.ден
[куб.м./ден.]

К2

186,76
5
209,94
5
0,46
5
420,89
5
407,24
5
2727,60 3,19
43,15
5
42,69
5
359,78
5
132,59
5
151,80
5
288,08
5
81,31
5
2,78
5
291,29
5
20,42
5

К1 – коефициент на денонощна неравномерност
К2 – коефициент на часова неравномерност
Намаляването на броя на консуматорите на питейна вода в община Девин
и наличието на достатъчно на брой водоизточници със сравнително стабилни дебити не
изисква разкриването на нови водоизточници. Анализът показва, че с подмяната на
водопроводите, които са амортизирани, ще се доведе до драстично намаляване на
големите загуби на питейна вода. Намаляването на загубите от своя страна ще доведе и
до намаляване на себестойността на 1 куб.м. вода. Необходимо е да се прецизират
решенията, които засягат използването на електроенергия, тъй като тя е основен фактор
определящ цената на водата. Планинският характер на терена и разположението на
селищата налагат изграждането на водоснабдителни зони. Зонирането в селищата
трябва да се съпровожда с технико-икономически показатели, които да определят
тяхното решение. Необходимо е прецизиране в решенията за използване на
съществуващите помпени станции и резервоари при бъдеща експлоатация. Подмяната
на вида на тръбите трябва да се съобрази с необходимостта от изграждане на
канализация в по-големите селища на общината. Опазването на околната среда налага
изграждането на канализационни системи от разделен тип с пълно биологично
пречистване на битовите отпадъчни води за всяко населено място. Приоритет в това
отношение има гр. Девин, като най-голямо населено място и най-голям замърсител на
околната среда, след което и селата със сравнително голяма тежест по отношение на
замърсяването, като: с. Грохотно, с. Гьоврен, с. Лясково, с. Селча, с. Триград и т.н.
Пречистването на отпадъчните води да се съобрази с наличието на множество питейни
водоизточници, които изискват по-голяма степен на обезпеченост от замърсявания при
нормална или аварийна експлоатация.
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Qmax.час
[л./сек.]
4,89
5,65
~1
11,13
10,82
53,5
1,14
1,09
9,52
3,43
3,95
7,59
2,13
~1
7,64
~1

IV.3. ПРЕДПОЛАГАЕМИ ЕКОЛОГИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ
ПЕРСПЕКТИВНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ ЗА
ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАМ НА ОБЩИНА ДЕВИН
В основата на избрания модел за пространствено развитие в предварителния
проект за ОУП на община Девин стои най-атрактивният сценарий с акцент върху
формирането на три групи силно изявени селищни структури – полюси Селча, Девин,
Триград, към които гравитират останалите селища в общината.
Както беше отбелязано по-горе, този урбанистичен модел носи в себе си
потенциала на: пътната мрежа, носимоспособност и сигурност; бърз общински
транспорт, минимизирани разходи за поддръжка на пътната мрежа, подобрена
транспортна достъпност на бърза помощ и противопожарната охрана до всички
населени места; подобрен достъп до предлаганите услуги и туристически обекти в
общината и по-голяма сигурност на населението в малките селищни структури.
Към настоящия момент, основният интерес на нашите и чужди инвеститори е
насочен към централната част от територия на община Девин, което е основната
причина общинското ръководство на възложи изработването ОУП на общината.
Засиленият натиск към пренасищане на тази територия, налага да се формира нов
адекватен и съвременен пространствен модел за развитие на гр. Девин, и останалите
населени места около с. Селча, селата Михалково, Осиково, Стоманево и Чуруково и на
всички други населени места около с. Триград, селата Жребево, Кестен и Водни пад,
както и залагане за бъдещия период от време на подходяща политика за устройване и
развитие на крайселищните територии в границите на община Девин. Концентрирането
на основните активности в развитието на общината преди всичко върху една тясна
ивица около главния път, ще увеличи антропогенното й натоварване и от там ще
предизвика формирането на редица нови екологични проблеми. Настоящият Общ
устройствен

план

на общината търси възможности за разсредоточаване на

инвестиционния и курортния интерес и към нейния хинтерланд, цели от една страна да
намали в екологично приемливи граници струпването на производствени туристически
обекти и туристи в една територия и от друга – да предложи условия за нови различни
видове алтернативен екологичен туризъм в селищните и крайселищни територии в
северната и южната части на общината, при максимално използване на специфичните
природни дадености на Родопи планина.
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Извършеният от нас задълбочен преглед на компонентите и факторите,
определящи съществуващите екологичните условия за производство, обитаване и
туризъм на територията на община Девин и екологичният анализ на проектните
предложения в ОУП ни дават основание, по-долу да коментираме основните
предполагаеми екологични въздействия от предложените в ОУП на община Девин
решения.
VI.3.1. Въздействия върху атмосферния въздух

Формирането на Девинската селищна мрежа носи спецификата на релефа на
терена, климата и природните ресурси:
•

Релефът на общината е планински, със стръмни и недостъпни на места склонове
и дълбоки долове, с полегати до стръмни била;

• Девинският район спада към преходно-континенталната зона. Климатът се
определя под влиянието на общата атмосферна циркулация, която за страната е
от запад на изток и на средиземноморските циклони. Характеризира се с пониски летни температури и по- обилни валежи;
• Чистият планински въздух, прочут с лековитите си качества, е основен природен
ресурс на общината и важен фактор за нейното бъдещо социално-икономическо
развитие като център за планински и балнеологичен туризъм;
•

Атмосферният въздух в района на общината е под изразено антропогенно
влияние през есенно-зимния период вследствие на емисиите главно от
горивните инсталации, но натоварването на атмосферата е значително под
средните показатели на страната.

• Потенциалът на Девинския район се изразява в лековитите минерални извори,
богатото биологично разнообразие, изявените природни забележителности,
защитени територии и зони.
Избраният полицентричен модел на развитие е предопределен от европейската
практика и сценарий за полицентрично развитие, предполага освен основния център да
се обусловят 2 вторични центрове на юг и на север от общинския център, които сами по
себе си да бъдат двигатели на растеж за обособените селищни структури и за
прилежащата им територия. Те имат за цел да обвържат функционално типично
селските селищни структури с градската. По този начин мощностите ще бъдат
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сравнително равномерно пространствено разпределени в обхват на общината. Това от
своя страна ще смекчи формирани диспаритети /различията/ между общинския център
и останалите населени места в хинтерланда. Този модел е по-ефективен от гледна точка
на пространственото разпределение на територията и разположените социалноикономически дейности, по отношение на развитието на техническата инфраструктура
и равномерното разпределение на населението.
При съвременното взаимообвързване на селищните структури на преден план
излизат пространствено-комуникационните и функционални връзки за сметка на
физическото обвързване между урбанистичните единици. Подобрената транспортна
достъпност и интегриращите елементи в общината дават възможност да се формират
вторични центрове, включващи съседно разположените населени места по основата
транспортно-комуникационна ос в общината.
Останалата част от хинтерланда на територията на община Девин според
проекта на ОУП се предвижда да се атакува при ограничен интерес от туристи, при
съответно планирано запазване на селищната територия на почти всички населени
места и създаване на изходна туристическа база за настаняване и при атрактивен
интерес и реализация на няколко малки високотехнологични курортни селища, и
сградите в тях като втори жилища и евентуалното им реновиране под формата на
”вилни зони”. Самият характер на очакваното увеличение на обитаването – временно,
предимно през летния сезон, също не предполага увеличаване на атмосферното
замърсяване от битови източници.
Обобщено може да се очаква положителни въздействия от предвижданията на
ОУП на община Девин, включващи урбанистични действия, които гарантират
високотехнологичното ефективно и инвестиционно – атрактивно пространствено
развитие на общината в прогнозния проектен период. Тези действия рефлектират найвече в туристическата индустрията.
В общината има условия за развитие на балнеотуризъм, еко, ловен, културнопознавателен, спелео-, селски и др. видове туризъм. В общината има изобилие от
възможности за рекреация, които би следвало да гарантират удължаване на престоя на
туристите. Създадените спа хотели дават възможност за активно използване на
минералните извори в общината и за разнообразяване на целевата група, към която е
насочен туризмът. Необходимо е създаване на интегриран туристически продукт под
формата на туристически маршрути, които да обхващат разнообразните ресурси на
общината, както и добра маркетингова стратегия, която да популяризира дестинацията.
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Предвидените с ОУП на община Девин развитие на туризма, животновъдството,
земеделието, възстановяване и подобряване на почвените площи, поддържане на
пасищата, мерите и ливадите, обработка на горски плодове няма да доведе до
отрицателни въздействия при съобразяване с най-добрите земеделски практики.
Реновацията на малки и средни предприятия за преработка и консервация,
възстановяването на животновъдството, старите мандри и при доказана ефективност и
строеж на нови включени в ОУПО, също ще доведе до положителни ефекти, тъй като
икономическото съживяване на района ще гарантира строителство и реконструкция на
съществуващите пътища, използване на най-добри налични техники, което от своя
страна ще допринесе за устойчивото развитие на общината, включващо положително
въздействие върху околната среда и подобряване на екологичното състояние на
територията на общината.
Заложеното развитие в ОУП на община Девин на историко-познавателен,
орнитоложки, селски, екотуризъм, и други атрактивни туристически практики,
възстановяване и обновяване на зоните за отдих и спортни игрища, осигуряване на
изходна туристическа база за настаняване, а при атрактивен интерес и реализация на
няколко малки курортни селища и употреба на земите за земеделски ползване и
сградите в изоставените населени места и махали като втори жилища и евентуалното
им реновиране като вилни зони също ще доведе до положителни ефекти по отношение
на състоянието на атмосферния въздух.
Локални източници преди всичко за запрашване на атмосферния въздух ще
продължат да бъдат в периода на тяхното функциониране, като битовото отопление в
отоплителните сезони, депата за отпадъци, обработването на селскостопанските земи и
др.
Повишаването на енергийната ефективност е приоритет на национално ниво, в
който се залага постигане на над 20% по-малко разход на топло- и електроенергия за
отопление, което ще редуциране замърсяването на въздуха в отоплителните сезони.
Препоръчаното в ОУПО Девин инсталиране на биогазови инсталации с
използване на отпадна дървесина и включване към мрежа 0,4 kV и 20 kV, за което
общината като горски район има перспектива ще доведе до минимизиране на емисиите
от атмосферни замърсители.
Препоръчва се общината да разработи програма за енергийна ефективност, в
която да се включи саниране на сградния фонд и използването на осветителни тела за
уличното осветление с ниска консумация на ел. енергия.
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Като се предприемат предвидените мерки по рехабилитация и реконструкция на
участъците от републиканските пътища на територията на община Девин, следва, че
запрашаването и замърсяването на атмосферния въздух също ще се редуцира.
Общинските пътища също трябва да бъдат изследвани и да се предприемат
действия по рехабилитацията им и тяхното разширяване и модернизиране, което ще
рефлектира положително върху качествата на атмосферния въздух.
Ремонтни дейности трябва да се положат и по водостоците и мостовете в
общината.
Изграждането на връзката между селата Кестен-Водни пад и село Колиби
Каурхан /Гръцката република/, значително ще повиши активността на туристическия
сектор и икономическото развитие на общината.
В заключение, по отношение въздействието на ОУП на община Девин
върху състоянието на атмосферния въздух може да се направи предположението, че
реализирането на проектните предложения не само няма да предизвика влошаване
качествата на атмосферния въздух, но с решаването на редица комуникационни
проблеми, реализиране мероприятия за енергийна ефективност и залагане на
възможности за създаване на нови паркинги, сезонната замърсеност на въздуха в
териториите около пътищата и в населените места ще се намали. Санитарно-хигиенната
обстановка е много добра, включително и чистотата на атмосферния въздух и няма да
се влоши с реализирането на ОУПО Девин. Очаква се поддържане на доброто
състояние на КАВ и подобряване.
VI.3.2. Въздействие върху повърхностните води
Община Девин попада в Егейската отточна област. Задържането на снежни маси
по заравнените била в планинските части оказва влияние върху речния режим. Тe се
топят бавно, което от своя страна подпомага инфилтрирането и увеличаването на
почвената влага, която подхранва до късна пролет реките на тази територия.
Главната водна артерия, която преминава през общината е река Въча, която е
десен приток на река Марица. За начало на Въча се приема Буйновска река, извираща
от Каинчалския дял на Западните Родопи.
През територията на общината преминава и Девинска река. Тя е с дъждовноснежно подхранване, като максимумът на оттока й е през месеците април-май, а
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минимумът през месец октомври. Средният годишен отток при град Девин е около 5,3
m3/s.
Община Девин се отнася към област с умереноконтинентално климатично
влияние на оттока, със значително снежно подхранване на реките.
Характеристика и цел
Основната цел на ОУП на Община Девин е създаване на териториална планова
основа за нейното дългосрочно устойчиво развитие в съответствие с приетите
стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за община Девин
природни, културно-исторически, туристически и др. ресурси.
Проектът за ОУП на община Девин попада в рамките на следните повърхностни
водни тела:
-BG3MA600R142 - Р. Въча и притоци от извори до вл. на Широколъшка;
-BG3MA600R136 - Река Девинска от язовир Тошков чарк до устие и притоци: лявБабинска;
-BG3MA600R135 - Река Лесковска;
-BG3MA600R141 - Река Широколъшка с всички нейни притоци;
-BG3MA600R134 - Река Въча и притоци от река Широколъшка до яз.Въча;
-BG3MA600L133 -яз. Въча.
Във водните тела има определени зони за защита на водите, като територията на
Община Златоград попада в зони за защита на водите с код BG0001030 „РодопиЗападни",

BG0002113

„Триград-Мурсалица",

BG0002063

„Западни

Родопи”,

BG0002105 „Персенк”, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ /33 от ЕМ Натура 2000.
Основно въздействие върху качеството на водите оказват два фактора –
битовите отпадъчни води и промишлените отпадъчни води. Битовите отпадъчни води
замърсяват водоприемниците след по-големите населени места в района. За да се
противодейства на евентуално бъдещо замърсяване, трябва да се изпълнява мярката,
заложена в Плана за управление на речните басейни 2010-2015 г. за водно тяло Река
Въча-BG3MA600R142 за доизграждане на канализационна мрежа и осигуряване на
подходящо пречистване на н.м. под 2000 еж. Всички новопредвидени курорти и
комплекси трябва да се изграждат с ЛПСОВ, при условие, че няма изградена ПСОВ за
най-близкото населено място, където да бъдат включени отпадъчните води а
пречистване.
Застрояването на досегашните природни територии в рамките на предвижданите
три курортно-туристически локализации ще доведе до развитие на пътна и улична
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мрежа, засипване на съществуващи дерета или подземно провеждане на природни
повърхностни води, терасиране на терена, изменения на релефа и неговите наклони,
нарушаване на връзките между повърхностните и подземните води, увеличаване на
настланите с изкуствена настилка площи и т.н. Всичко това в предвижданите територии
за развитие ще оформи нова ситуация на повърхностния воден отток. Съществува риск
при изграждане на канализация за улавяне на повърхностните дъждовни и снежни
води, недобросъвестни ползватели да включат в тях и битови отпадни води. Липсата на
възможност на много от бъдещите курортни територии да се изгради канализационна
мрежа и пречистване на отпадъчните води също представлява риск за чистотата на
повърхностни те и подземните води. Всички изброени по-горе промени, които ще
настъпят, ще доведат и до възникването и на редица екологични проблеми, но
предотвратяването и решаването им е предмет на по-ниско ниво на планиране /ПУП/ и
е въпрос на контрол от страна на общината и другите компетентни институции, а не на
Общия устройствен план.
На останалата част от територията в хинтерланда на община Девин, Общият
устройствен план не предвижда сериозни урбанизационни процеси. По отношение
реализирането на предвидените

Устройствени зони Ок (Курортни зони и комплекси)

около гр. Девин:
 Проектирана 1 зона североизточно от гр. Девин, на брега на яз. Цанков камък.
Разположена на горски терен и необработваеми площи. Попада в границите на
ЗЗ по директива за птиците „Триград-Мурсалица“, в непосредствена близост до
терени за извънградско озеленяване;
 Проектирана 2 зони югоизточно от гр. Девин, на територията на ЗЗ по
Директивата за птиците „Триград-Мурсалица“.
 Проектирана 1 вилна зона северозападно от село Осиково, близо до брега на яз.
Въча. Дотам стига второстепенна туристическа пътека, която е предвидено да се
преобразува в път от общинска пътна мрежа. Зоната е разположена на
необработваеми площи и не попада в границите на ЗЗ от мрежата Натура 2000.
Новопредвидените зони и комплекси, вилни зони и туристически селищни
образувания, попадащи в устройствена зона Ок и Ов са с обща площ 40.87ха.
Отпадъчните води от посочените Ок и Ов устройствени зони ще представлява
риск за чистотата на повърхностните и подземните води, понеже са предвидени в
близост до посочените по-горе водни обекти.
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Необходимо е задължително да се изградят с канализационни мрежи и ЛПСОВ
за пречистване на формираните отпадъчни битови води.
Очакваната в бъдеще все по-голяма нужда от питейна вода във връзка с
увеличаване на потреблението през курортния сезон и перспективите за водния баланс
на територията, поради очертаващите се промени в климата, по всяка вероятност ще
наложат в един момент още в рамките на действие на настоящия ОУП, да се потърсят
средства за реализиране на проекти за Пречиствателни станции за питейните води в
района. По-нататъшната реализация на тази или друга идея за решаване на проблема с
водоснабдяването на община Девин е предмет на друго планиране и финансиране над
общинско равнище.
Въздействие върху водоснабдяването и отпадъчните води
Разрастването на туристическата база в община Девин и планираното в
Изменението на ОУП превръщане на територията в Ок и Ов зоните с ниска плътност на
застрояване до 30%-40%, поставят за решаване пред ОУП сериозния екологичен
проблем за осигуряване на необходимата питейна вода при очаквано повишено
потребление, изграждането на канализационни мрежи и пречистването на отпадъчните
води.
Предлаганите в Общия устройствен план генерални решения в това отношение,
ще дадат възможност при по-ниските нива на планиране / разработване на ПУП /, да се
решат конкретните задачи. Те засягат както осигуряването на допълнителни количества
питейна вода за планираните територия, така и решаването на проблема с достатъчното
водоснабдяване на селищата в общината, при предвижданото формиране около тях на
високо категорийни курортни зони. ОУП ще даде тласък за решаване на
съществуващия сега проблем в общината с остарялата и амортизирана водопреносна
мрежа и търсене на възможности за допълнително пречистване на питейната вода.
На територията на общината, както се отбляза по-горе, няма пречиствателни станции за
отпадъчни води. През 2014 г. се изградиха четири малки селищни пречиствателни
станции за отпадъчни води от селата Грохотно, Триград и Селча (2 бр.). Същите
предстои да се въведат в експлоатация с ДПК в началото на 2015 г., по данни от
Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2014 г. на РИОСВ-Смолян.
Отпадните води, които се заустват директно в реките, както и септичните ями,
замърсяват водите и почвите не само на територията на общината, но и извън нейния
обхват
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Необходимо е да се реши проблемът с водопроводните и канализационни мрежи
на населените места в общината и в предвижданите курортни зони Ок. При тях
основните решения, дадени в ОУП ще трябва да се конкретизират на по-ниското ниво
на планиране /ПУП/, като от контролните органи в общината и областта се изисква
изграждането на канализация и малки пречиствателни станции за отпадни води: за
група обекти, за вилни зони и вилни селища, а в перспектива и за всички села на
територията на общината.
Като цяло, въздействието на Изменението на Общия устройствен план за
решаването на водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадъчните води
на територията на община Девин ще бъде в две посоки.
Първата е, че ще се дадат основните насоки за решаването на проблемите в
дългосрочен план от 15-25 години /планираният период на действие на ОУП/ при
перпектива, почти цялата територия на община Девин, все повече да придобива
популярност като туристическа дестинация, съчетаваща планински климатичен, селски,
културно-археологичен и екологичен туризъм в запазената природна среда на Родопи
планина.
Втората посока на въздействие на ОУП за решаване проблемите на
водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадъчните води е, че ще
създаде законова рамка и предпоставки за предприемане на конкретни мерки за
решаване на различните устройствени задачи в областта на водоснабдяването,
канализацията и пречистването на отпадъчните води на по-ниско ниво на планиране.
VI.3.3. Въздействие върху управлението на отпадъците
Изменението на Общия устройствен план на община Девин предполага
Актуализация на програма за управление на дейностите по отпадъците на
територията на община Девин до 2015 г.-2020 г.
В заключение може да се обобщи, че изменението на ОУП на община Девин ще
съдейства за по-нататъшното подобряване на дейността на общината при управлението
на отпадъците и за разработването, и изпълнението на актуализираната Общинска
програма за управление на тази дейност.
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VI.3.4. Въздействие върху почвите и земитe
Предложенията в Изменението на Общия устройствен план на община Девин по
отношение реализиране на предвижданите Устройствени зони Ов (вилни зони) около
селата: с. Осиково, с. Гьоврен, с. Триград, с. Селча, с. Стоманево, 2 зони на северния
бряг на микроязовир Аванлий, 1 зона на югозапад от яз. Аванлий, на запад от с.
Триград до местност Попина лъка, Югоизточно от с. Бъден до катранска махала, 2 зони
в северозападния край на гр. Девин, 2 зони в източния край на гр. Девин, близо до брега
на язовир Цанков камък, както и проектираните курортни зони и комплекси Ок: 1 зона
североизточно от гр. Девин, на брега на яз. Цанков камък, 3 зони източно от гр. Девин,
на брега на яз. Цанков камък откъм р. Девинска, 1 зона югоизточно от гр. Девин, на
територията на ЗЗ по Директивата за птиците „Триград-Мурсалица“, в непосредствена
близост до терени с предимно производствено устройство, близо до брега на р. Въча,
при плътност на застрояване на имотите до 30%-40% и минимална озеленена площ в
тях 60%-70 %, ще предизвикат там промени в различна степен при ползването на
земите.
Антропогенната намеса в курортно-туристическите локализации, ще формират
среда с почти селищен урбанизиран характер. Независимо, че се предвижда голям
процент площ за озеленяване от имотите, част от сега съществуващите естествени
природни територии, ще се преобразят със средствата на паркоустройството и
ландшафтната архитектура в окултурени урбанизирано-природни ландшафти.Това ще
доведе както до коренна промяна във видовия състав и характера на растителността,
така и до промяна на почвения вид и състав, като почвите от естествени, ще се
променят в посока на антропогенни. Коренно ще се промени и сегашното съотношение
между площите с изкуствена и растителна покривка, в посока на увличаване на
площите с изкуствена настилка.
В останалата част от общината, където се предвижда формиране на
устройствени Пп зони (предимно-производствени”, като ферми и малки млеко
преработвателни предприятия”, промените в ползването на земите ще бъдат понезначителни. В основни линии ще се запази селскостопанския и природен характер на
земите, при едно несъществено увеличено присъствие на урбанизационни елементи
като сгради и комуникации.
Вследствие на ОУП се очаква активизиране на икономическата обстановка в
тази част на община Девин, в резултат на което се очаква, че сегашните пустеещи
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селскостопански земи, пасища и мери, отново ще започнат да се ползват по
традиционното си предназначение.
Изменението на Общият устройствен план на община Девин ясно регламентира
преобладаващото предназначение на съставните и структурни общински части,
местоположението и границите на урбанизираните, земеделските, горските, защитените
и нарушените територии, на терените за рекултивация, със специално, с друго или със
смесено предназначение. Това е гаранция, че няма да се допуснат хаотични
устройствени действия на територията на община Девин, с което да се предизвикат
недопустими екологични проблеми. Съотношението между всички горепосочени
елементи на територията на община Девин, са дадени в баланса на земите на ОУП, с
което може да се добие представа, че планът подхожда към устройството на
територията от позицията на спазване на екологичните норми/ доколкото му
позволяват, оформилите се във времето дадености/ и се стреми да осигури опазване и
нормално развитие на защитените територии и зони, които са ценен природен
потенциал на общината.
VI.3.5. Въздействия върху ландшафта
Промените, които се очаква да настъпят в облика на ландшафта с реализирането
на проектните предложения заложени в Изменението на ОУП на община Девин, до
известна степен се покриват с местоположението на териториите, в които се очаква да
настъпят по-сериозни промени в ползването на земите.
На първо място ще се получи завършване на протичащия сега процес/ който се
явява даденост за ОУП/, на превръщане на агрогенния в урбогенен ландшафт на
територията на трите курортно-туристически локализации. Тук промените в облика на
ландшафта ще бъдат най-съществени и коренно ще променят сегашната визия на тези
крайпътни територии. Целта на Изменението на ОУП е да не се допуска
непрекъснатост в урбанизирането на общината, а да се оставят природни паузи между
отделните курортни и обслужващи структури на локализациите, с което до някъде да се
смекчи рязката промяна в облика на ландшафта.
В територията на общината в дълбочина, промените в облика на ландшафта ще
бъдат много по-незначителни, предизвикани от малката плътност на застрояване. В
резултат на това, съществуващият агрогенен ландшафт, почти няма да измени своя
облик и характер.
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Изменението на ОУП категорично спазва границите на защитените територии и
зони и не предвижда както в тях, така и в близост/освен там където съществуват като
дадености влезли в сила ПУП/, изграждането на обекти. В това отношение облика на
ландшафта на територията на общината, който се е оформил исторически от
присъствието на природните дадености на защитените територии и зони, ще запази
своя вътрешен характер, но ще съществува на фона на изменен околен ландшафт, най
често под въздействието на урбанизационните процеси.
VI.3.6. Въздействие върху биологичното разнообразие, защитените зони и
защитените територии
Проектопредложения:
 Изграждане на път от общинска пътна мрежа
1. Описание на местоположението на проекта
Преминава по съществуващ туристически маршрут с второстепенно значение през село
Осиково - на изток в посока Пловдив и на северозапад в посока Пловдив-София.
Източната част попада на територията на ЗЗ по Директива за местообитанията „РодопиЗападни“, пресича местността Бейбунар, която представлява водосборна поляна и
минава в близост до 2 недвижими паметника на културата с местно значение. Западната
част достига път от националната пътна мрежа и брега на яз. Въча. В източната си част
проектопредложението на шест места пресича р. Отруг дере и притоци в рамките на ЗЗ.
2. Описание на местоположението на проекта
Преминава в северозападната част на село Селча в посока село Фотиново. Проектиран е
върху туристически маршрут от първостепенно значение. По-голямата част попада на
територията на ЗЗ по Директивата за местообитанията „Родопи-Западни“. Проектиран е
на необработваеми площи и горски терен.
3. Описание на местоположението на проекта
Преминава в южния край на с. Стоманево в посока Девин. Проектиран е върху
туристически маршрут от първостепенно значение. Попада на територията на ЗЗ
„Триград – Мурсалица“ по Директива за птиците. Пресича река, вливаща се в яз.
Цанков камък на територията на ЗЗ. В близост до гр. Девин минава по границата на
зона за охраняване на археологически обект. Достига центъра на гр. Девин на брега на
р. Девинска.
4. Описание на местоположението на проекта
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Преминава в южния край на село Водни пад в посока Гърция. Попада на територията
на ЗЗ по Директива за местообитанията „Родопи-Западни“ и ЗЗ по Директива за
птиците „Триград-Мурсалица“. Проектиран е на горски терен и необработваеми площи,
пресича границата в подножието на връх Саръяр (1584,4 m).
5. Описание на местоположението на проекта
Преминава южно от село Кестен в посока Гърция. Преминава през гранична застава №2
„Кестен“. Проектиран е върху туристически маршрут от първостепенно значение.
Попада в границите на ЗЗ по Директива за местообитанията „Родопи – Западни“ и ЗЗ по
Директива за птиците „Триград-Мурсалица“. Северната му част следва брега на р.
Триградска. Проектиран е на горски терен и необработваеми площи.
 Жилищна устройствена зона с малка височина
1. Описание на местоположението на проекта
Проектирани 2 зони в южната част на село Михалково, на брега на р. Въча. На
необработваеми площи. Не попадат на територията или в близост до границите на ЗЗ.
2. Описание на местоположението на проекта
Проектирани 2 зони в източната част на село Селча. На земеделски земи, в близост до
път от националната пътна мрежа. Не попадат на територията или в близост до
границите на ЗЗ.
3. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона в южната част на гр. Девин. Намира се на необработваеми
площи, в близост до терени със съществуващо застрояване. Разположена е на границата
на ЗЗ по Директива за местообитанията „Родопи-Западни“.
4. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона в югозападната част на гр. Девин. Разположена е на територията
на ЗЗ по Директива за местообитанията „Родопи-Западни“, на горски терен.
5. Описание на местоположението на проекта
Проектирана 1 зона в югозападната част на гр. Девин. Разположена е в непосредствена
близост до терен със съществуващо застрояване, на необработваеми площи. Намира се
на границата на ЗЗ „Родопи-Западни“.
6. Описание на местоположението на проекта
Проектирана 1 зона в източния край на с. Грохотно. Попада в границите на ЗЗ по
Директивата за птиците „Триград-Мурсалица“ и ЗЗ по Директивата за местообитанията
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„Родопи-Западни“. Намира се на брега на р. Въча на необработваеми и земеделски
земи.
7. Описание на местоположението на проекта
Проектирана 1 зона в южния край на с. Грохотно. Попада в границите на ЗЗ по
Директивата за птиците „Триград-Мурсалица“ и ЗЗ по Директивата за местообитанията
„Родопи-Западни“. Намира се на брега на р. Въча на необработваеми и земеделски
земи.
8. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона в кв. „Настан“. Попада на територията на ЗЗ по Директивата за
птиците „Триград-Мурсалица“ и ЗЗ по Директивата за местообитанията „РодопиЗападни“. Разположена е на необработваеми площи.
9. Описание на местоположението на проекта
Проектирана 1 зона в северния край на с. Беден. Намира се в близост до недвижим
паметник на културата. Разположена на границите на ЗЗ по Директивата за птиците
„Триград-Мурсалица“ и ЗЗ по Директивата за местообитанията „Родопи-Западни“. На
земеделска площ, в непосредствена близост до терени със съществуващо състояние.
10. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона в с. Брезе, в непосредствена близост до терен със съществуващо
застрояване. Намира се на границата на ЗЗ по Директива за местообитанията „РодопиЗападни“.
11. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона, западно от с. Триград, в непосредствена близост до терен със
съществуващо застрояване, върху необработваеми земи. Разположена на територията
на ЗЗ по Директива за птиците „Триград-Мурсалица“ и ЗЗ по Директива за
местообитанията „Родопи-Западни“. Попадат в близост до „Територия за защита“.
12. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона, източно от с. Триград, в непосредствена близост до терен със
съществуващо застрояване. Разположена на територията на ЗЗ по Директива за птиците
„Триград-Мурсалица“ и ЗЗ по Директива за местообитанията „Родопи-Западни“.
Попадат в близост до „Територия за защита“.
13. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона в с. Осиково, на терен със необработваеми земи. Намира се на
територията на ЗЗ по Директива за местообитанията „Родопи-Западни“.
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 Вилна зона
1. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона, северозападно от с. Осиково. Намира се на необработваеми
площи. Не попада на територията или в близост до границите на ЗЗ.
2. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона, западно от с. Осиково. Намира се на необработваеми площи.
Не попада на територията или в близост до границите на ЗЗ.
3. Описание на местоположението на проекта
Проектирани 2 зони, южно от с. Осиково. Намира се на необработваеми площи. Не
попада на територията или в близост до границите на ЗЗ.
4. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона, в северозападната част на с. Селча. Намира се на
необработваеми площи. Не попада на територията или в близост до границите на ЗЗ.
5. Описание на местоположението на проекта
Проектирани 2 зони, западно от с. Стоманево. Намира се на необработваеми площи, на
брега на язовир. Не попада на територията или в близост до границите на ЗЗ.
6. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зони, южно от с. Стоманево. Намира се на необработваеми площи, на
брега на язовир. Попада на територията ЗЗ Директива на птиците „Триград-Мурсалица“
7. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона, в северната част на с. Стоманево. Намира се на терен с
жилищни функции. Не попада на територията или в близост до границите на ЗЗ.
8. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона, в западно от с. Триград. Намира се на терен с необработваеми
земи. Попада на територията на ЗЗ по Директива за местообитанията „Родопи-Западни“
и ЗЗ Директива на птиците „Триград-Мурсалица“
9. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона, североизточно от с. Триград. Намира се на терен с
необработваеми земи. Попада на територията на ЗЗ по Директива за местообитанията
„Родопи-Западни“ и ЗЗ Директива на птиците „Триград-Мурсалица“
10. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона, в южно от с. Гьовреб. Намира се на терен с необработваеми
земи. Попада на територията на ЗЗ по Директива за местообитанията „Родопи-Западни“
и ЗЗ Директива на птиците „Триград-Мурсалица“
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11. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона, в северозападната част на гр. Девин. Намира се върху
необработваеми земи. Попада на територията на ЗЗ „Родопи-Западни“.
12. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона, в източната част на гр. Девин. Намира се върху необработваеми
земи. Не попада на територията или в близост до границите на ЗЗ.
13. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона, в източната част на гр. Девин. Намира се върху горски терен.
Попада в границите на ЗЗ по Директива за птиците.
14. Описание на местоположението на проекта
Проектирани 2 зони, в западната част на гр. Девин. Намира се на брега на р. Въча на
необработваеми земи . Попада на територията на ЗЗ по Директива за местообитанията
„Родопи-Западни“
15. Описание на местоположението на проекта
Проектирани 4 зони, в северозападно от гр. Девин. Намира се върху необработваеми
земи. Попада на територията на ЗЗ по Директива за местообитанията „Родопи-Западни“
16. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона, южно от с. Брезе. Намира се върху необработваеми земи.
Попада на територията ЗЗ Директива на птиците „Триград-Мурсалица“.
17. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона, южно от с. Брезе. Намира се върху необработваеми земи.
Попада на територията ЗЗ Директива на птиците „Триград-Мурсалица“
 Предимно производствена устройствена зона
1. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона южно от с. Грохотно, Намира се върху необработваеми земи. Не
попада на територията или в близост до границите на ЗЗ.
 Гробищен парк
1. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона, в западната част на с. Гьоврен. Попада на територията на ЗЗ по
Директивата за птиците „Триград-Мурсалица“ и ЗЗ по Директивата за местообитанията
„Родопи-Западни“. Разположена е върху необработваеми земи.
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 Курортни зони и комплекси
1. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона, в северната част на кв. Настан, на югоизток от гр. Девин.
Попада на територията на ЗЗ по Директивата за птиците „Триград-Мурсалица“ и ЗЗ по
Директивата за местообитанията „Родопи-Западни“. Разположена е върху горски терен.
2. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона, на изток от гр. Девин. Попада на територията на ЗЗ по
Директивата за птиците „Триград-Мурсалица“. Разположена е върху необработваеми
земи.
3. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона, на север от с. Михалково. Не попада на територията или в
близост до границите на ЗЗ. Разположена е върху необработваеми земи.
 Терени за извънградско озеленяване
1. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона, на изток от гр. Девин. Попада на територията на ЗЗ по
Директивата за птиците „Триград-Мурсалица“. Разположена е върху необработваеми
земи.
 Терени за спорт и атракции
1. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона, в южната част на гр. Девин. Попада на територията на ЗЗ по
Директивата

за

местообитанията

„Родопи-Западни“.

Разположена

е

върху

съществуващи жилищни и горски терени.
2.

Описание на местоположението на проекта

Проектирана една зона, в източната част на гр. Девин. Не попада върху или на
границата на защитени територии. Разположена върху съществуващи жилищни терени.
3.

Описание на местоположението на проекта

Проектирана една зона, източно от гр. Девин. Попада на територията на ЗЗ по
Директивата

за

местообитанията

„Родопи-Западни“.

Разположена

върху

необработваеми земи.
 Терени озеленяване, паркове и градини
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1. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона, в източната част на гр. Девин. Попада на територията на ЗЗ по
Директивата за местообитанията „Родопи-Западни“ ЗЗ по Директивата за птиците
„Триград-Мурсалица“. Разположена е на брега на реката, върху горски терени.
2. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона, в южната част на гр. Девин. Попада на територията на ЗЗ по
Директивата за местообитанията „Родопи-Западни“ ЗЗ. Разположена върху горски
терени и жилищни терени.
 Терени за обществено обслужване
1. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона източно от с. Гьоврен. Попада на територията на ЗЗ по
Директивата за местообитанията „Родопи-Западни“ ЗЗ. Разположена е на брега на
реката върху обработваеми земи.
 Терени за техническа инфраструктура
2. Описание на местоположението на проекта
Проектирана една зона южно от гр. Девин. Попада на територията на ЗЗ по
Директивата за местообитанията „Родопи-Западни“ ЗЗ. Разположена е върху
обработваеми земи и необработваеми земи.

 Предмет и цели на опазване в Защитените Зони от мрежата Натура 2000,
попадащи в границите на община Девин
•

Триград-Мурсалица

− Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове
и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
− Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата.
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− Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
•

Родопи-Западни

− Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове
и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
− Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата.
− Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
•

Персенк

− Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове
и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
− Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата.
− Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
•

Западни Родопи

− Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове
и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
− Запазване на естественото състояние на природните местообитания и
местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни
видове и условия на средата.
− Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на
приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на
популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
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 Възможни въздействия
• Биоразнообразие
− Птици
Присъствието на хора и техника и генерираният от тях шум ще представляват
източник на безпокойство за видовете птици, обект на опазване в зоните, особено в
гнездовия сезон – от март до края на юли. Прогонване на индивиди от местообитанията
им. Възможна загуба на хранителни и гнездови местообитания. Възможна смъртност на
индивиди при изпълняване на дейностите в размножителния сезон, при сблъсък с
преминаващи техника и автомобили по време на строителството и по време на
експлоатацията на обекта.
Не се очакват негативни въздействия по отношение на мигриращите видове
птици.
Поради високата мобилност на видовете птици, обект на опазване в зоните, при
спазване на установените добри практики при строителството и експлоатацията на
обектите, както и при спазване на определените смекчаващи мерки (избягване на
строителни дейности по време на гнездовия сезон, поставяне на странични мрежи в
определени участъци по време на експлоатация, ежедневен инструктаж на работниците
и др.), не се очакват значителни негативни въздействия върху видовете птици, обект на
опазване в зоните.
− Бозайници
Присъствието на хора и техника и генерираният от тях шум ще представлява източник
на безпокойство за видовете прилепи и др. видове бозайници, обект на опазване в
зоната. Възможно е прогонване на индивиди от ловни/хранителни местообитания.
Възможна загуба на хранителни местообитания. Възможна смъртност на индивиди при
сблъсък с преминаващи техника и автомобили по време на строителството и по време
на експлоатацията на обекта.
Поради високата мобилност на видовете бозайници, обект на опазване в зоните, при
спазване на установените добри практики при строителството и експлоатацията на
обектите, както и при спазване на определените смекчаващи мерки (избягване на
нощни строителни дейности, ежедневен инструктаж на работниците и др.), не се
очакват значителни негативни въздействия върху видовете бозайници, обект на
опазване в зоните.
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− Земноводни и влечуги
Възможна смъртност на индивиди поради прегазване от преминаващи автомобили и
техника по време на строителството и по време на експлоатация. Привличане на
индивиди върху пътното платно и опасност от прегазване по време на експлоатация на
обекта. Смъртност на видове влечуги, обект на опазване в зоната, поради
недостатъчното им познаване и страх от страна на работниците. Прогонване или
смъртност на видове земноводни от водните им местообитания поради размътване на
водата по време на строителството. Загуба и фрагментация на местообитания.
При спазване на установените добри практики при строителството и експлоатацията на
обектите, както и при спазване на определените смекчаващи мерки (избягване на
изкопни дейности по време на периода на хибернация, ежедневен инструктаж на
работниците и др.), не се очакват значителни негативни въздействия върху видовете
земноводни и влечуги, обект на опазване в зоните.
− Риби
Възможна смъртност на индивиди поради размътване на водата по време на
строителните дейности. Фрагментиране на местообитания. Възпрепятстване на
естественото придвижване на индивидите и свързаните с него дейности - хранене,
размножаване.
При спазване на установените добри практики при строителството и експлоатацията на
обектите, както и при спазване на определените смекчаващи мерки за избягване на
ограничаването на миграционните коридори, провеждането на ежедневен инструктаж
на работниците и др., не се очаква значително негативно въздействие върху видовете
риби, обект на опазване в зоните.
− Безгръбначни
Смъртност на индивиди чрез прегазване при преминаване на техниката. Привличане от
светлинни източници. Смъртност и прогонване от водните местообитания поради
размътване на водата. Загуба на местообитания при изсичане на стари дървета и
изнасяне на мъртва дървесина по време на разширяване на просеките. Фрагментиране
на местообитанията.
При спазване на установените добри практики при строителството и експлоатацията на
обектите, както и при спазване на определените смекчаващи мерки (избягване на
строителни дейности в тъмната част на денонощието, избягване използването на силни
светлинни източници, провеждането на ежедневен инструктаж на работниците и др.),
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не се очаква значително негативно въздействие върху видовете безгръбначни, обект на
опазване в зоните.
Нито една от предвидените устройствени зони не попада на в границите на
защитените територии, по смисъла на ЗЗТ, поради което въздействието на проекта за
ОУП на община Девин се оценява незначително върху ЗТ.
Строителна дейност на територия на община Девин, ще се отрази
неблагоприятно

върху

съществуващото

в

обхвата

на

общината

биологично

разнообразие. В предвидените курортно-туристически локализации, негативното
въздействие ще бъде тотално, като почти ще се извърши цялостна подмяна на
естествената растителност с културна, декоративна, в резервираните за озеленяване
части на имотите. Това ще окаже съответното негативно въздействие и върху
съществуващата сега там фауна, след като местообитанията й ще бъдат унищожени.
Може да се очаква, че най-малко неблагоприятно въздействие ще има върху
орнитофауната, като за някои видове птици, които са се приспособили за живот в
селищна среда, ще се създадат даже по-благоприятни условия за обитаване.
С оглед на факта, че голяма част от обявените по Закона за защитените зони, в
които сега се опазва биологично разнообразие се намират в западната, югозападната,
източната и югоизточната част от територията на общината, и предвижданията на
плана попадат частично или изцяло на територията на някои от ЗЗ, при което може да
се очаква, че в бъдеще може да се създадат усложнения за тяхното нормално
съществуване. При съобразяване със заложените смекчаващи мерки и установените
добри практики, тези въздействия могат да бъдат редуцирани до незначителни.

VI.3.7. Въздействие от вредни физични фактори
Общият устройствен план на община Девин не предвижда ситуиране на обекти,
които биха били източник на въздействия от вредни физични фактори.
Очакваното струпване на курортно-туристически обекти в трите локализации
около Девин, безспорно ще доведе през курортния сезон до повишаване на шумовото
замърсяване както от различните обществени заведения, така и от увеличения трафик
на моторни превозни средства. Същото се очаква и от предвидените с ОУПО малки и
средни преработвателни предприятия.
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Реализирането на предложенията в ОУП няма да окажат въздействия за промяна
на радиационния фон и радиологичната обстановка.
Осигуряването на необходимите санитарно-защитни отстояния около обектите
на телекомуникационната инфраструктура в общината са зададени като изисквания в
ОУП, но тяхното конкретно спазване и прилагане е задача на по-подробното
проектиране, при подробните устройствени и специализирани планове.
На останалата територия на общината извън зоната на курортно-туристическите
локализации и терените с малки и средни преработвателни предприятия в Пп зоните, не
се очаква да има никаква промяна на сегашната обстановка по отношение на
въздействията от вредни физични фактори, при прилагането на предложенията
направени в ОУП.
VI.3.8. Въздействия върху културното наследство
Реализирането на идеите на Изменението на Общия устройствен план на община
Девин, ще окаже благоприятно въздействие за опазването недвижимото културно
наследство и експонирането на културно историческите паметници на нейната
територия и за утвърждаването й като дестинация за културен туризъм.
Заключение: Екологичното значение на Изменението на Общия устройствен план на
община Девин се изразява в стремежа му да овладее и канализира строителния натиск в
общината. В него е осъществена целта, въпреки създалата се обстановка до времето на
неговото възлагане, да се формират там добре обосновани зони за курорт и отдих,
които са съобразени с курортния капацитет на територията, а това е гаранция, че няма
да се допусне възникване на сериозни екологични проблеми. Плана стимулира
икономическото развитие на общината, като използва богатите й природни и
антропогенни туристически ресурси, близостта до областния център и добрата
достъпност. За вътрешната територия на общината, Изменението на ОУП залага мерки
за стабилизиране на сегашното екологично състояние, внимателно стимулиране
развитието на населените места при максимално използване на техния природен,
културен и антропогенен потенциал, с цел развитие на вилен отдих и екологичен
селски туризъм. Максималното опазване автентичността на тези територии е гаранция
за бъдещото им развитие като туристическа дестинация за ограничен кръг туристи за
сега от България и чужбина, които са любители на запазената природа, народни обичаи,
културни ценности и традиции в кулинарията и фолклора.
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V. БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА
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VI. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОУПО ДЕВИН
VI.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на община Девин
са изработени съгласно изискванията на чл.13, ал.1 от ЗУТ и чл.18, ал.3, т.4 от Наредба
№8 на МРРБ от 2001 г.
2. Правилата и нормативите конкретизират прилагането на общия устройствен план
при планирането на урбанизираните териториите и териториите извън границите на
населените места.
3. С правилата и нормативите са определени съответните устройствени режими както
следва:
а. Режими за територии извън границите на населеното място.
б. Режими за група имоти в населеното място, определени чрез устройствени зони.
в. Режими във връзка с планирането на имоти, попадащи в защитените територии и
зони.
VI.2. УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО МОЖЕ
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДЕВИН

ДА

СЕ

ИЗМЕНЯ

ОБЩИЯ

4. Общият устройствен план на община Девин може да се изменя само когато
съществуват предпоставките, определени в чл.134, ал1 от ЗУТ.
5. При наличие на някое от основанията по чл. 134, ал. 1, кметът на общината може да
нареди служебно с мотивирано предписание да се изработи проект за изменение на
действащия общ устройствен план.
6. Изработването на изменението може да се възложи и на външен изпълнител след
решение на Общинския съвет, когато проекта се финансира от общинския бюджет.
7. Изменението на Общия устройствен план спира неговото прилагане в частта, за
която то се отнасят.
8. Кметът на общината налага строителна забрана за частта от Общи устройствен план,
за която се отнася изменението.
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VI.3. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДРОБНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ
ПЛАНОВЕ
9. Подробните устройствени планове се изработват въз основа на задание, одобрено от
кмета на общината и преценено за екологична оценка от РИОСВ – Смолян.
10. В урбанизираните територии, предвидени от ОУП на община Девин, се изработват
планове за регулация и застрояване.
11. При урегулиране на територии без регулация или с неприложена първа регулация
планът за регулация се изработва при условията на чл.16 от ЗУТ.
12. При планиране на имоти и/или територии извън границите на населените места се
изработва план за застрояване, съгласно изискванията на чл.59 от ЗУТ и чл.53 от
Наредба № 8 на МРРБ от 2001 г.
13. За тези имоти и/или територии задължително се изработват план-схеми за
водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
14. Въз основа на тези схеми са разработват и парцеларни планове за съответните
елементи на техническата инфраструктура.
15.

Допуска

се

водоснабдяването,

отвеждането

на

отпадните

води

и

електроснабдяването да става и по алтернативни начини, без използването на общите
мрежи.
16. За всички имоти и/или територии, извън границите на населените места, за които се
изработват подробни устройствени планове, се осигурява и транспортен достъп по
следните начини:
а. За имоти и/или територии, граничещи с пътища от Републиканската пътна мрежа чрез изградени локални общински пътища.
б. За имоти и/или територии, предназначени за изграждане на промишлени и складови
обекти – чрез определяне на общински път с парцеларен план и промяната на неговото
предназначение по реда на ЗОЗЗ.
в. Във всички останали случаи, могат да се използват земеделските пътища граничещи
с имота и/или територията, без да се променя тяхното предназначение.
17. Всички план-схеми и парцеларни планове се изработват и одобряват заедно с плана
за застрояване на съответния имот и/или територия.
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VII. 4. ДОПУСТИМИ НАТОВАРВАНИЯ НА ТЕРИТОРИИТЕ
18. В жилищни територии застрояването е:
- нискоетажно жилищно при интензивност на застрояване (К инт.) - до 1,2;
В тези територии отделни поземлени имоти се урегулират с устройствен план за
нежилищни обслужващи обекти, както следва:
1. сгради за социални, учебни, просветни, културни, спортни, здравни и религиозни
дейности;
2. магазини и заведения за хранене;
3. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
4. обществени озеленени площи;
5. надземни и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили.
Освен обектите, посочени по-горе, в отделни урегулирани имоти в жилищните
територии в съответствие със заявено искане на собствениците им могат да се
изграждат:
1. административни и делови сгради;
2. хотелски сгради;
3. занаятчийски работилници;
4. сгради за безвредни производствени дейности;
5. бензиностанции, газостанции и автосервизи.
19. Смесени зони за обитаване и обслужване
В териториите от разновидност "смесена централна зона" могат да се изграждат:
1. административни и делови сгради;
2. сгради за социални, просветни, учебни, културни, религиозни и други обществени
дейности;
3. търговски и други обслужващи сгради и комплекси;
4. жилищни сгради, в т.ч. със смесено предназначение;
5. хотели и заведения за хранене и развлечения;
6. сгради за безвредни производствени и занаятчийски дейности;
7. бензиностанции, газостанции и надземни и подземни гаражи и паркинги за леки
автомобили;
8. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
20. Територии за рекреация
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Натоварването на рекреационните територии се определя с отреждането на терени и
урегулирани имоти, в които могат да се изграждат:
1. курортни обекти за настаняване и подслон - хотели, пансиони, почивни домове, вили,
санаториуми, къмпинги, бунгала и други подобни;
2. жилищни сгради за постоянно обитаване, в т.ч. за настаняване на курортисти;
3. сгради за обществено-обслужващи дейности: курортно-лечебни заведения, обекти за
хранене, обекти за търговия, битови услуги, банкови услуги, административни обекти и
други подобни;
4. спортни и рекреационни обекти и съоръжения: спортни полета, игрища, плувни
басейни, пързалки, спортни зали, зали за забавни игри, дискотеки, клубове по интереси,
хоби-ателиета, зали за музика, видеозали, изложбени зали и други подобни;
5. курортни паркове и други озеленени площи за широко обществено ползване;
6. обекти на транспорта и движението: гаражи и паркинги, автогари, пешеходни алеи и
площи, велосипедни алеи и други подобни;
7. обекти и съоръжения за стопанско и инфраструктурно обслужване: складове,
ремонтни работилници, автобази, бензиностанции и газостанции, отоплителни
централи,

мрежи

на

техническата

инфраструктура,

електроподстанции,

трансформаторни постове, помпени станции, пречиствателни станции и други подобни;
Курортите се застрояват при следната интензивност на застрояване (К инт.) - до 1,00.
Озеленените площи за общо ползване в курортите трябва да заемат не по-малко от 40
на сто от общата територия.
Урегулираните поземлени имоти във вилните зони се застрояват при спазване на
следната интензивност на застрояване (К инт.) - до 0,8.
В отделни урегулирани поземлени имоти във вилните зони, при спазване на
нормативите, освен вилни сгради може да се разполагат и:
1. магазини и заведения за хранене;
2. сгради за социални, здравни, културни, спортни и други обслужващи дейности;
3. малки хотели с до 40 легла;
4. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
5. бензиностанции и газостанции.
21. Производствените територии се застрояват само с производствени, складови,
здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене за ежедневните нужди
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на работещите, административни сгради и научно- експериментални бази към
предприятията, гаражи и паркинги, както и жилища за охраната.
При застрояване на урегулираните имоти в производствените територии коефициентът
на интензивност на застрояване (К инт.) е от 1,0 до 3,5.
22. Натоварванията се отнасят за обществените озеленени площи, в т.ч. всички паркове,
градини, улично озеленяване, извънселищни паркове и горски паркове, гробищни
паркове, защитни насаждения и разсадници;
В

обществените

озеленени

площи

(паркове

и

градини)

без

промяна

на

предназначението им може да се разполагат:
1. мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, обслужващи озеленените
площи, и застрояване, необходимо за поддържане на зелената система;
2. преместваеми търговски обекти по чл. 56 ЗУТ, които общо може да заемат площ не
повече от 1 на сто от територията на паркове с площ над 3 ха и не повече от 2 на сто от
територията на паркове и градини с площ до 3 ха;
3. открити обекти за спортни и културни развлечения и забави (концертни естради,
летни амфитеатри, атракциони, изложбени площи и спортни съоръжения), които общо
може да заемат площ не повече от 10 на сто от територията на парка (градината);
4. детски площадки;
5. мемориални обекти;
6. монументално-декоративни, информационни и рекламни елементи по чл. 57 ЗУТ.
- Спомагателни и обслужващи постройки към обектите по т. 1, 3, 4 и 5 може да се
разрешават, ако се изискват с нормативен акт и без тях е невъзможно функционирането
на обектите.
- Изграждането и поставянето на обектите по т. 1 и 2 може да се разрешава само ако:
1. са предвидени в действащия подробен устройствен план на парка (градината),
съответно в план-схемите на техническата инфраструктура и план-схемата по чл. 62, ал.
9 ЗУТ;
2. не се нарушават екологичните, рекреационните и естетичните качества на
озеленените площи;
3. необходимите места за паркиране съобразно изискванията на Наредба № 2 от 2004 г.
за

планиране

и

проектиране

на

комуникационно-транспортните

системи

на

урбанизираните територии (ДВ, бр. 86 от 2004 г.) са осигурени в непосредствено
прилежащите територии на парка (градината).
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- В обществените озеленени площи с подробен устройствен план може да се урегулират
поземлени имоти - частна собственост, в които да се предвиди разполагане на обектите
по т. 1, т. 2, 3, 4 и 6. В тези случаи площта за озеленяване в урегулираните имоти не
може да бъде по-малко от 40 на сто.
23. Смесените многофункционални територии се застрояват със складови сгради,
здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене, административни
сгради и научно-експериментални бази, гаражи и паркинги, жилища за охраната,
хотели и заведения за хранене и развлечения, бензиностанции, газостанции и надземни
и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили; Коефициентът на интензивност при
застрояването (К. инт.) до 1,5.
VII. 5. УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ
23. Устройствените режими в урбанизираната територия се определят от устройствени
зони за група имоти или конкретен режим за единични имоти.
24. Устройствените показатели се определят от таблицата за идентифициране на
територии и устройствени зони към тези правила.
25. Устройствен режим – земеделски и горски територии с възможност за промяна на
предназначението.
Тези територии се застрояват със следните обекти:
1. селскостопански обекти;
2. горскостопански обекти;
3. промишлени и складови обекти;
4. транспортни обекти и съоръжения;
5. обекти и съоръжения на техническата инфраструктура;
6. рекреационни и туристически обекти;
7. спортни обекти и съоръжения;
8. търговски и обслужващи обекти;
9. здравни обекти;
10. обекти със специално предназначение;
11. историко-мемориални обекти
26. Възможните натоварвания и устройствените показатели при промяна на
предназначението на тези територии се определят за всеки обект въз основа на
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класифицирането му в съответната територия в зависимост от конкретното му
предназначение.
27. Натоварванията и устройствените показатели се определят от главния архитект със
Заповедта за одобряване на заданието за изработване на ПУП.
28. Застрояването в тези територии става само с промяна на предназначението на
земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на
земеделските земи на основание предвиждане на подробен устройствен план.
29. В земеделски територии, в които е забранена промяната на предназначението, могат
да се изграждат обекти, чиито функции са съвместими с предназначението на
земеделските имоти, съгласно изискванията на Наредба №2 от 10 април 1998 г. за
застрояване в земеделските земи.
30. В горски територии за изграждането на обекти по т.21 е необходима промяна на
предназначението и изключване на земите от горския фонд, съгласно Закона за горите
на основание предвиждане на подробен устройствен план. Без промяна на
предназначението на земи от горския фонд могат да се изграждат обекти, чиито
функции са свързани с горскостопанската дейност.
31. В границите на всички защитени зони се прилагат правила за опазване, определени
с План за управление.
32. В защитените територии за природозащита се забранява:
1. строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни
нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението
на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на
съществуващите сгради и пътища, спортни и други съоръжения;
2. производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни дейности
в горите, земите и водните площи;
3. извеждане на голи сечи;
4. внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
5. събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;
6. нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните
брегове и прилежащи територии;
7. замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;
8. намеса в биологичното разнообразие;
9. Унищожаването или увреждането по какъвто и да е начин на дървета и храсти;
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10. Движението и паркирането на пътни превозни средства извън определените и
обозначените за тази цел пътища и паркинги по утвърден устройствен проект, освен
при осъществяване на поддържащи и възстановителни дейности с разрешително от
ДНП;
11. Ограждане на прилежащи територии към съществуващи сгради и съоръжения, с
изключение на пояс І от санитарно-охранителните зони към водоизточниците и
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване;
12. Построяването на бентове и други хидросъоръжения, които преграждат изцяло
течащите води, без да имат изградени рибни проходи;
13. Промяната на предназначението на туристическите хижи, заслони, почивни бази и
кантоните за обслужване на съществуващи съоръжения, както и увеличаването на
застроената и разгърнатата им застроени площи.
33. В защитените територии за природозащита се въвеждат следните условия:
1. Проучването, проектирането, учредяването, утвърждаването и експлоатацията на
санитарно–охранителните зони се определят съгласно НАРЕДБА № 3 от 16.10.2000 г.
за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на
санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн., ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г.)
при спазване на режимите и нормите регламентирани в плана за управление;
2. Поддържане на съществуващи съоръжения:
- Широчината на просеките за въздушни електропроводни линии, които преминават
през горски насаждения, се определя от разстоянието от проводниците при найголямото им отклонение до короните на дърветата, което следва да бъде най-малко:
1 м. – за въздушни линии до 1 к V, телефонни и телеграфни линии;
2 м. – за въздушни линии 20 к V;
3 м. – за въздушни линии 110 к V;
- Ширината на просеките за канали се определя, както следва:
Канали с диаметър до 1 500 мм – до 3 м от двете страни, считано от оста на
канала;
Канали с диаметър над 1 500 мм – по утвърден проект;
3. Подземни далекосъобщителни линии:
Ширина на полосата – 1,5 м;
Изкоп:
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- Дълбочина – 0,8 м;
- Ширина – 0,4 м;
- Сервитутните ивици на линейни и други обекти се определят съгласно действащите
нормативни актове.
34. В територии в обхвата на пътищата (от републиканската пътна мрежа и общинските
пътища) в съответствие със Закона за пътищата (ЗП) се изграждат търговски обекти,
мотели, бензиностанции и газостанции, сервизи, площадки и съоръжения за
поддържане на пътищата и подземни проводи на техническата инфраструктура.
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