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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата Стратегия за опазване и представяне на културното наследство 

на територията на община Джебел е разработена на основание чл. 17, ал. 2, т. 1 от 

Закона за културното наследство в съответствие с Националната стратегия за 

развитието на културата, която съдържа стратегически цели за управление и опазване на 

културното наследство по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Закона за културното наследство 

(чл. 2а, ал. 2 от ЗЗРК). 

Периодът на действие на настоящата стратегия е 2022-2027 година. 

Културно - историческото наследство представлява общо наследство на 

човечеството и то трябва да бъде запазено в полза на всички. Затова особено внимание се 

обръща на културното многообразие. То създава един богат и разнообразен свят, който 

разширява диапазона на избор, подхранва човешките възможности и стойности и 

представлява основна движеща сила за трайното развитие на общностите, на народите и 

на нациите. 

Община Джебел е с богато културно – историческо наследство. Общинската 

политиката в областта на опазване и представяне на културното наследство се формира в 

съответствие със стратегическите национални и регионални планови инструменти и във 

връзка с необходимостта от реализацията на конкретни системни дейности по 

издирването, изучаването, идентификацията, документирането, регистрацията, 

консервацията, реставрацията и социализирането на културното наследство.  

Стратегията за опазване и представяне на културното наследство е процес на 

определяне на дългосрочните цели в посока опазване, грижа, възстановяване, използване 

и популяризиране на наследството. 

В тази връзка настоящата Стратегия има за цел закрилата на културното 

наследство като система от мерки за осигуряване опазването му в интерес на обществото.   

Стратегията има характер на отворен документ, който може да се развива, 

усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия. Това 

изисква постоянна дейност на всички заинтересовани участници и предполага създаването 

на добра организация и координация за изпълнението на стратегията 

Тя е в унисон с целите на Закона за културното наследство - в аспект да 

конкретизира и изтъкне местната специфика на условията за изучаване, съхранение, 

опазване, закрила и представяне на културното наследство, устойчиво развитие на 

политиката по опазването му и да гарантира равен достъп на гражданите до културните 

ценности при спазване на принципите по чл. 3, ал. 1 от ЗКН:  

1.равнопоставеност на различните видове културно наследство при 

осъществяване на неговата закрила;  

2.децентрализация на управлението и финансирането на дейностите по опазване 

на културното наследство;  

3.публичност и прозрачност при управлението на дейностите по опазване на 

културното наследство.  

Настоящата Стратегия има за цел да подобри нивото на управление, да 

създаде благоприятна база за опазване и оценка на богатото културно наследство, 

взаимодействие и партньорство в сферата на културата и развитие на културните 



 

 

и творческите индустрии и културния туризъм като база за икономически и 

социален просперитет и подобряване на качеството на живот в общината. 

 

II. ПРАВНОНОРМАТИВЕН КОНТЕКСТ 

Съгласно Закона за културното наследство, културното наследство обхваща 

нематериалното и материалното наследство като съвкупност от културни 

ценности, които са носители на историческа памет, национална идентичност и 

имат научна или културна стойност.  

Обектите на културното наследство са определени в чл. 6 от ЗКН.  

Материалното културно наследство от своя страна се разделя на два основни 

вида - недвижимо и движимо: 

 

 
 

Недвижимо културно наследство са културни ценности, които са трайно 

закрепени към земята, включително под водата, както и прилежащата им среда /чл. 9/.  

Движимо културно наследство са всички останали културни ценности /чл. 10/.  

Културна ценност е нематериално или материално свидетелство за човешко 

присъствие и дейност, природна даденост или феномен, което е от значение за индивида, 

общността или обществото и има научна или културна стойност /чл. 7, ал. 1/.  

Опазването на културното наследство е системен процес на издирване, 

изучаване, идентификация, документиране, регистрация, консервация, реставрация и 

адаптация /чл. 8, ал. 1/.  

Закрилата на културното наследство е система от мерки за осигуряване 

опазването му в интерес на обществото /чл. 8, ал. 2/.  

Националната система по опазване на културното наследство включва 

държавните и общинските органи за управление и контрол на дейностите по опазване на 

културното наследство, музеите, културните организации по смисъла на Закона за закрила 

и развитие на културата, както и Светия синод на Българската православна църква и 

централните ръководства на другите регистрирани вероизповедания. Тези органи и 

организации осъществяват дейността си в сътрудничество с Българската академия на 

науките, висшите училища, творчески съюзи, професионални сдружения и други 

неправителствени организации /чл. 11, ал. 1 и 2/.  

Тези органи и организации осъществяват дейностите в съответствие с целите на 

ЗКН и национална стратегия за развитието на културата. 

Държавната политика по опазване на културното наследство се провежда от 

министъра на културата във взаимодействие със съответните компетентни държавни и 

общински органи, Светия синод на Българската православна църква и централните 

ръководства на другите регистрирани вероизповедания, и гражданското общество /чл. 4/.  



 

 

 

Стратегическите цели за управление и опазване на културното наследство се 

включват в стратегията по чл. 2а от Закона за закрила и развитие на културата 

след широко обществено обсъждане с участието на заинтересовани научни и културни 

организации, юридически лица с нестопанска цел и регистрирани вероизповедания /чл. 

12, ал. 2/.  

Законът за закрила и развитие на културата /ЗЗРК – 1999 г., с изм./ - определя 

основните принципи и приоритети на националната културна политика, културните 

организации и органите за закрила на културата, на нейната национална идентичност и 

начините за подпомагане и финансиране на културната дейност и творци.  

Сред основните принципи на националната културна политика съобразно чл. 2, 

т. 4 от ЗЗРК е “опазване и обогатяване на културно-историческото наследство, 

съхраняване на българския книжовен език, традиции и обичаи”.  

 По силата на чл. 2а, ал.. 1 от ЗЗРК, Министерският съвет по предложение на 

министъра на културата приема Национална стратегия за развитието на културата.  

 

III. ДЖЕБЕЛ В КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ 

 

Джебел (до 1934 г. – Шейх Джумая) е един от сравнително новите градове в 

Южна България. Обявен е за град през 1969 г. Територията на община Джебел е 

разположена на площ от 229,1 км2 , с надморска височина 340 м. На север граничи с 

община Ардино и община Кърджали, на изток с община Момчилград, на запад с община 

Неделино и община Златоград, на юг с община Кирково. Във физико - географско 

отношение територията на община Джебел се включва в Източно - Родопската 

комплексна физикогеографска подобласт на Рило - Родопската област. Община Джебел  

включва 47 населени места: 1 град (административен център) и 46 села.  

Той е бил в пределите на Римската империя и Византия до IX век, когато е 

включен в границите на Първото българско царство. През 60-те години на XIV век е 

завладян от Османската империя. След Балканската война (1912 г.) отново е 

присъединен към България. Съвременният град е съхранил богато материално и 

нематериално наследство сътворено при взаимното влияние на културните традиции и 

ценностните системи на цивилизации и народи. Взаимодействието на хората с 

естествените природо-географски фактори и с археологическите дадености играе 

важна роля за оформянето на неповторим културен пейзаж и незабравими гледки.  

 

Някои от по-известните и забележителни природни и културно–исторически 

дадености са: 

 В резултат на разнообразни геологически процеси и сложното геоложко 

минало на Източните Родопи, съществуват интересни скални образувания: Вкаменената 

сватба, Каменните гъби, Скален прозорец, Вкаменената гора, Гъбата, Лъвът, 

Хладилната пещера, шестте пещери и много други. На територията на община Джебел 

се намират и много други природни забележителности. 

 На територията на общината, се намират два защитени природни обекта: 

 Резерват “Калето“-скални образувания върху площ от 224 дка в землището на 

с. Устрен. Там се намира и средновековната крепост "Устра".  



 

 

 Резерват “Чамлъка“–най-малкият от четирите резервата, разположени в 

Източните Родопи. Площта му е едва 30 дка. Разположен е в землището на с. 

Воденичарско и отстои на около 800 м от кариерата за добив на перлит, в близост до 

природния феномен “Счупената планина“.  

Също така са съхранени многобройни следи от времето римското владичество  

- многочислени светилища, скални гробници, крепости, следи от римски път към 

прохода Маказа и др. Регистрирани са 12 обекта с национално и  местно значение:  

скални гробници при с. Воденичарско, средновековна крепост при с.Устрен, скални 

гробници, винарските камъни и крепости при с. Рогозче, крепостта, скалните гробници 

и светилища при с. Овчево. 

Следните археологически обекти могат да станат гръбнак на културно-

историческия туризъм на територията на община Джебел:  

 Средновековната крепост “Устра“ е археологически паметник с национално 

значение. Крепостта се намира в Устренския рид на Западните Родопи в подножието на 

вр. Устрен (1015 м). Съществува хипотеза, че тук е била столицата на тракийското племе 

„Одриси”. По археологически данни най-ранната й датировка е при управлението на 

Константин VII Порфирогенет (913-959 г.), като съгласно открития археологически 

материал животът в крепостта се отнася в периода XI-XIV в., особено интензивен през 

XIII век. Споменава се в съчиненията на Г. Акрополит и Теодор Скутариот. Крепостта е с 

най-високата надморска височина в Източните Родопи и местоположението й 

позволявало контрол по пътя към западната част на планината. Крепостта е държавна 

собственост с обща площ от 2 дка, като площта, предназначена за консервационна намеса 

е около 200 кв. м.  

 “Маласар“ – средновековна крепост, намираща се в землището на с. 

Воденичарско - археологически паметник с местно значение, паметник на културата,  

държавна собственост, с площ около 1 дка. 

 Антична скална гробница “Хамбар кая“ с. Воденичарско – археологически 

паметник с национално значение, държавна собственост, има налична археологическа 

документация. Площта, която заема е около 1 дка, площ предназначена за консервационна 

намеса – 100 кв.м. Настоящата функция е за посещение на туристи. 

 Скална гробница с. Воденичарско – археологически паметник с национално 

значение, държавна собственост, има налична археологическа документация. Площта, 

която заема е около 1 дка, а площта предназначена за консервационна намеса – 150 кв.м. 

 На територията на общината са разположени следните религиозни обекти, 

които имат туристически потенциал: Енорийски православен храм "Св.св. Кирил и 

Методий“, гр. Джебел – действащ храм; Мюсюлмански храм-джамия, град Джебел–

храмова сграда, минаре; Мюсюлмански храмове –джамии в селата – Душинково, 

Плазище, Рогозче, Устрен, Илийско, Софийци, Купците, Рът, Ридино, Вълкович, Припек; 

Шейх баба теке, гр. Джебел и теке в село Душинково – места за поклонение. 

 

 

 

 

 Вековни дървета, обявени за защитени от Закона за защита на природата без 

обявена защитна територия около тях са :  



 

 

Наименование Местонахождение Обявено години размери 

Летен дъб Училището на с. Телчарка 1980 г. 300 г. 
Височина 19 м  

Обиколка – 3.7 м 

цер Гробището на с. Плазище 1987 г. 350 г. 
Височина 16 м  

Обиколка – 2.20 м 

Летен дъб М. “ Ески мезар “ с. Мишевско 1987 г. 350 г. Височина 19 м 

 

IV. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО  НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ  

 

1. НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

Нематериалното наследство представя традициите, които продължават да играят 

важна роля в живота на общностите. Такива са :  

- Празникът на гр. Джебел – 19 май, който е свързан с близкото историческото 

минало и настояще на Джебел.  

- Събор през м. май в с. Припек, 

- Събор през м. октомври в с. Душинково (Ярънбайрям),  

- Есенни празници “ Джебел “ през м. октомври в гр. Джебел. 

 

1.1. КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ 

 

ЧИТАЛИЩА 

На територията на общината функционират 6 читалища, като най-значимото е 

основано през 1971 г. е читалище “ Христо Смирненски “, гр. Джебел.  

Читалището има библиотека с книжен фонд 34038 тома. В читалището има групи 

за български и турски фолклор. То става място на масови изяви  по време на всички 

празници на града и играе важна роля в културния живот на общината.  

Освен него има още пет читалища – в селата Мишевско, Припек, Рогозче, 

Плазище и Устрен, които практически обслужват отделни микрорайони – около тези 

селища. Всички се помещават в общински сгради и разполагат с библиотеки със 

значителен книжен фонд, който непрекъснато нараства и се обновява. 

Към читалищата има фолклорни групи за български и турски фолклор. 

Читалищата имат активна дейност и изяви по време на традиционните празници на 

селищата и общината. 

 

№ Читалище  Библиотеки 

1 Народно читалище „Хр. Смирненски 1924” гр. 

Джебел 

2 библиотеки – за 

възрасти и деца 

2 Народно читалище „Прогрес 1955” с. Рогозче 1 библиотека 

3 Народно читалище „ Дружба 1971” с. Устрен 1 библиотека 

4 Народно читалище „Родопска искра 1936” с. 

Мишевско 

1 библиотека 



 

 

5 Народно читалище „Димитър Благоев 1963” с. 

Припек 

1 библиотека 

6 Народно читалище „Д-р Емануил Рангелов 1969” с. 

Плазище 

1 библиотека 

 

На територията на община Джебел, библиотеки има още и към СУ „Хр. Ботев” 

гр. Джебел и ПГ „Руска Пеева”. Читалищата работят в тясно взаимодействие с учебни 

заведения, културни институции, обществени и други организации и осъществяват богата 

и разнообразна образователно - културна дейност.  

Читалищата са центрове, където се провеждат редица културни мероприятия. 

Своите дейности читалищните библиотеки в селата: Мишевско, Припек, Рогозче и гр. 

Джебел, разширяват чрез предоставяне на свободен достъп на читателите до интернет, 

реализирани по проекта ,,Глобални библиотеки-България“. Всички са оборудвани с 

компютърна техника и мултимедия. Това дава възможност на тези читалища да имат 

интернет връзка и да бъдат в полза на местното население. 

В областта на културата на община Джебел могат да бъдат изведени следните 

изводи:  

 Община Джебел е богата на културно - исторически паметници, които 

имат потенциал за промоция на общината; 

 Проблем все още е недостатъчната финансова обезпеченост за 

развитието на културата и поддържане на базата; 

 Необходимо е продължаване на процеса за модернизиране и превръщане на 

библиотеките и читалищата в привлекателно място за хора от всички възрасти; 

 Няма достатъчно условия и възможности за мобилност на колекциите и 

онлайн достъп до културните ценности;  

 Ефективното използване на културните ресурси на региона ще създаде 

мултипликационен ефект и в други сектори на регионалната икономика, в частност 

туризма.  

 Основни цели, приоритети и развитие на читалищната дейност в община 

Джебел 

Читалищата като центрове за съхраняване на културната идентичност са 

основната културна институция в община Джебел. Дълбоката взаимовръзка с миналото, с 

традициите, с образователния процес, културата и благотворителността е в основата на 

авторитета на читалищатa.  

Основните цели на народните читалища са да задоволяват потребностите 

на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запазване 

на обичаите и традициите, възпитание и утвърждаване на националното 

самосъзнание, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към 

ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.  

 

Приоритети в работата на читалищата са: 

 Организиране на общински, областни и международни културно-масови 

прояви по ежегоден календарен план;  



 

 

 Актуализация на културния календар на общината; Трайно установяване 

на землячески празник „Седмица на джебелчани“, през ваканционен период - първата 

седмица на месец август; 

 Организиране на традиционни срещи с ръководствата на побратимените 

общини от съседни държави; Иницииране на побратимяване с общини от страни-

членки на ЕС, в които живеят трайно установени наши съграждани. Насърчаване и 

иницииране на земляческите срещи-празници в по-големите населени места;  

 Организиране на методическа помощ и осигуряване на финансови средства 

за читалищата в общината. Изработване на проекти по рехабилитация на 

читалищата в селата 2019 г. – 2023 г.;  

 Подпомагане на настоятелствата за поддържане и 2019 г. – 2023 г. 

ремонт на религиозно-култови сгради – джамии, месчити, църквата в гр. Джебел и 

гробищните паркове;  

 Изграждане на нови еко-пътеки до културно-историческите и природни 

забележителности в общината, което би рефлектирало върху туристическия 

потенциал 2019 г. – 2023 г. 

 

Основни дейности на читалищата в община Джебел. 

1. Запазване на традиции, бит, култура и ценности и предаването им на 

поколенията 

2. Запазване на съществуващи музейни сбирки и тяхното обогатяване 

3. Развитие и обогатяване на читалищната дейност 

4. Развитие и обогатяване на библиотечните фондове 

5. Изграждане и разширяване на информационни и компютърни зали 

6. Развитие на художественото творчество 

7. Развитие на творческия потенциал у хората чрез създаване на различни 

клубове по интереси, кръжоци, школи и танцови трупи. 

8. Интеграция на различните малцинствени групи в цялостния процес на 

обществена социализация. 

9. Създаване на кръжоци по приложни изкусва, иницииране на изложби. 

Развиване на културно масова дейност. 

 

2. МАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

Недвижимо културно наследство 

 

2.1 Археологически обекти и места  в община Джебел 

Община Джебел притежава потенциално добри условия за исторически, 

културен, религиозен и балнеоложки туризъм, които при подходящи стимули биха 

дали съществен принос за популяризирането на община Джебел като туристическа 

дестинация.  

 

На територията на община Джебел попадат три културно-исторически паметника 

от Античността и Средновековието, които са регистрирани като национални паметници 



 

 

на културата. Те се намират в землищата на с. Устрен и с. Воденичарско. От местно 

значение са други скални образувания, гробници и светилища край с. Рогозче, с. Илийско, 

с. Скалина, с. Устрен, с. Воденичарско и др., които чакат да бъдат преоткрити.  

 Крепост „Устра“ 

 

 

„Устра“ е името на една от най-

запазените крепости в Родопите. От нея са 

останали основите на много от сградите и кулите. 

Вековните стени на крепост Устра привличат 

целогодишно много туристи. Тя се намира на 5 км. 

североизточно от с. Устрен и на 3 км. югоизточно 

от с. Лебед, общ. Джебел, обл. Кърджали. 

Крепостта е разположена върху площ от 1,2 дка., 

на 1015 м. надморска височина. Крепостната стена 

е добре запазена, има форма на буква „ П ” и на 

места достига височина 8 метра. Дълга е  113 м., а 

основите й са с дебелина 2,8 м. в долната част и 1.75 м. в горната. 

Тук е имало 3 отбранителни кули: полукръгла и две във форма на правоъгълник, като 

всяка от тях е била на три етажа. Ниските етажи на кулите са били скрити под земята и са 

били ползвани за водохранилища. Стените на кулите са били облицовани със смес от 

хоросан, натрошени тухли и големи парчета керамика. Входът е бил разположен от 

източната част, където и днес има останки от стъпала.  

В крепост „Устра“ е имало 8 помещения, най-голямото е с размери 11 м. на 6 м., а най-

малкото 50 см. на 1,70 м.  

През 1973 г. при археологически разкопки са открити повече от 1000 предмета: 

железни стрели, части от шлем, бронзови и сребърни кръстчета, 14 керамични съда и 

медни монети и др.      

                                            

                                                                                                               

 „Устра“ е една наистина впечатляваща крепост и културно–историческа 

забележителност, която би трябвало да се посети не само от български, но и от 

чуждестранни туристи - ценители и любители на  културно-исторически обекти и 

зашеметяваща природа. 

  

 Скалните гробници край с. Воденичарско („Хамбар кая“) 



 

 

Скалната гробница „Хамбар кая“ се намира на 700-800 м северозападно от с. 

Воденичарско, в подножието на хълма, върху които се издига крепостта „Устра“. 

В югозападната част на скалата „Хамбар кая“ са изсечени две гробници, разположени на 

6,50 м една от друга. 

 

 Антична скална гробница “ Хамбар кая “ с. Воденичарско – археологически 

паметник с национално значение, държавна собственост, има налична 

археологическа документация. Площта която заема е около 1 дка, площ 

предназначена за консервационна намеса – 100 кв.м. Настоящата функция е за 

посещение на туристи .  

 Скална гробница с. Воденичарско – археологически паметник с национално 

значение, държавна собственост, има налична археологическа документация. 

Площта която заема е около 1 дка, а площта предназначена за консервационна 

намеса – 150 кв.м. 

Скалните гробници датират от ранно желязната епоха 12-11 в. пр. Хр. 

 

 

 Средновековната крепост „Маласар“ ( Молла асар ) – с. Воденичарско 

Смята се, че е изградена през V век, но през Средновековието я доизграждат със 

зидове, високи до 5 метра. Реките „Асар дере“ и „Каменно дере“ я заграждат от три 

страни. Край „Маласар“ се вижда „вятърна скала“ – дупка в камъка, през която местните 

се промушват за късмет и здраве всеки Гергьовден. Според историците строежът на една 

от стените е много близък до този на средновековна крепост „Устра“ от времето след XI 

век, която се вижда чудесно от „Маласар“. 



 

 

   През летните слънчеви дни всеки може да направи поход до крепост „Маласар“ и 

Вятърният камък, които се намират на едно невероятно девствено място сред 

зашеметяващата природа на Родопите.  

 

 

 

 Скалните образувания край с. Овчево 

 

Територията на община Джебел е гъсто изпъстрена с множество скални 

паметници от най-дълбоката античност. В архитектурно отношение особено интересни са 

гробниците в джебелското село Овчево. Те се откриват, след като се подмине общинският 

център Джебел, след с. Рогозче и преди разклона за с. Великденче.  

Оттам пътят се спуска към село Овчево, където се намират поне 7 скални 

гробници. Две от тях се намират в самото село – в двора на изоставена къща. Тук човек 

може да види най-различни следи като ниши, улеи, стъпала, изсечени в скалите. 

Мистериозни са скалните очни орбити в местността, които ни водят към различни 

енергийни зони. Какви ли древни истини се крият зад тези очи? Казват, че свещените 

съкровища се крият във високата планина, която се намира зад свещения храм. Освен 

необикновената глава, която ни посреща с очите си, местността е изпълнена с мегалитни 

образувания – ниши и праисторически знаци. С какви ли сечива са оформени тези 

светилища, може само да гадаем? Или... Може би все пак тези многобройни входове, 

площадки, ниши и улеи имат строго технически параметри, които нашето познание все 

още не е разкодирало. 

 

 

 

 



 

 

 

2.2 Природни дадености в община Джебел  

 

 Счупената планина 

 

Намира се на около 10 км. западно от Джебел, вляво от пътя за с. Воденичарско.   

Това е интересен геоложки феномен, формиран в края на XIX 

век. Представлява висок, прекъснат през средата хълм, малко преди началото 

на резерват "Чамлъка". Лявата част на хълма е отместена и потънала спрямо дясната на 

разстояние около 600м. Разликата във височината е около 80м. Счупването е резултат 

от тектонско отместване. Това е вид огромно свлачище, активирано в резултат от 

незапомнени валежи. 

Хълмът е изграден от силно напукани скали (перлит и риолит), а под тях има 

водонепропускливи мергели и глини. В резултат на валежите и проникналата в дълбочина 

вода, горестоящите скали са се приплъзнали в посока на близката рекичка и по този начин 

е станало отцепването на планината. Отместването е било придружено със силен пукот и 

огнени отблясъци, за което споменът в близките села се предава от поколение на 

поколение. Това се дължи на високата температура, която се развива при силното триене 

на пластовете. 

Обектът е подходящ за посещение, вижда се от пътя към с. Воденичарско и е в 

посока към други интересни обекти ( крепостта „Маласар“, Вятърния камък и скалната 

гробница край с. Воденичарско ).  

 

 
 

 Естествените езера край с. Лебед 

 

Езерата се намират на около 740 м надморска височина, 11 км югозападно 

от Джебел, посока след с. Устрен и преди с. Припек.  Климатът е планински, с 

подчертано беломорско влияние. Зимата е мека и снежна, лятото е прохладно и влажно, а 

есента - продължителна и топла.  

В района на село Лебед преди много години в резултат на разместване на земните 

пластове са се формирали две естествени тектонски езера. Мястото е красиво, в близост 

има борова гора, а на около 500 м. е проходът към средновековната крепост  „Устра“. 

Край езерата има възможност за отдих и риболов. Приятно място за отдих и приятни 

изживявания в скута на малкото родопско село Лебед. 



 

 

 

 

 Водопадът „Марф“    

 

Водопадът „Марф“ е едно уникално и девствено създание на майката 

природа, намиращ се на около 30-40 минути пеша от село Ридино (има алтернативен 

маршрут и през село Желъдово). Получава екзотичното си име от близката мелница, 

чийто собственик се казвал Маруф. Теренът е трудно проходим, но за сметка на това 

гледката по пътя към водопада е уникална.  

 

   

 

 Вятърният камък ( „Йел кая“ ) с.Воденичарско   

 

Йел кая (среща се също като "Вятърният камък" и "Лековит камък") е едно 

от най-трудно достъпните светилища на територията на Източните Родопи. 

Едноименната местност е разположена близо до с. Воденичарско, oбщ. Джебел, където 

непосредствено под руините на крепостта „Малка Устра“ е разположено и самото 

светилище. 

 



 

 

„Йел кая“ / Вятърният камък представлява скално светилище с наличието 

на оформена от човешка ръка т.нар. скална "промушвачка/промушило". Култовият 

обект е едно от т. нар "живи светилища" (като промушвачката при Скрибина, с. 

Крибул и Св. Гергьова скала при с. Бачево), при които се наблюдават запазени от дълбока 

древност и впоследствие християнизирани/ислямизирани ритуални практики. 

Според народните предания най-силно е въздействието на промушилото на 5 

срещу 6 май (нощта срещу Гергьовден ). При извършването на ритуала търсещият 

изцеление, три пъти се промушва през дупката, след което завързва на някое от околните 

дървета къс от своя дреха или цялата дреха. Вторият етап от пречистващия ритуал е 

слизане при р.Асар дере, течаща покрай крепостта "Мал Асар" и "Вятърният камък", 

където се извършва измиване с вода от реката. Впоследствие в малък съд се взема малко 

вода, за да се поръсят близките и домашните животни за здраве. 

Интересен аспект на преданието за Вятърният камък е ‘‘появата‘‘ на вятъра на 

Гергьовден, което според поверието е индикация за това, че мястото се превръща в 

лечебно и може да излекува всяка болест. Закачането/завързването на дреха или част от 

нея на дърветата е за да остане там завинаги болестта и никога вече да не се завръща при 

страдащия и да "виси" във въздуха, за да е "нито на земята", "нито във водата", за да може 

болестта да остане в ничието пространство. 

                          

     

 Топлата вода 

 

Интерес представлява и изворът при сондаж в кв. Боровец, гр. Джебел. Направен 

е сондаж и е каптиран минерален хипотермален извор в гр. Джебел, който е вписан в 

регистъра на водоизточниците представляващи изключителна държавна собственост / по 

Закона за водите – 1999 год./. Химическия състав на водата е изследван и показва, че тя е 

слабо-минерална и с много добри питейни качества . Естествената й температура – 33 

градуса по Целзий, предполага същата да се ползва за спортни цели. Данни за състава на 

почвата и водата от сондажа има от изследванията през 1977 г. от КГ – Предприятие за 

химични, геохимични и геоложки лабораторни изследвания; През 1979 г. от МА – Научен 

институт по курортология, физиотерапия и рехабилитация София / протокол 

153/21.08.1979 г. /.  



 

 

Минералните води с подобна физико – химическа характеристика са подходящи 

за питейно приложение. Изворът е предоставен безвъзмездно на общината до 2036 г., 

срокът за стопанисване е за 25 г., а разработването му е включено в Стратегията за 

развитие на туризма в Джебел. 

 

 Резерват „Чамлъка“  

 

Резерват “ Чамлъка “ – Това е най – малкият от четирите резервата, 

разположени в Източните Родопи. Площта му е едва 30 дка . Разположен е в землището 

на с. Воденичарско и отстои на около 800 м от кариерата за добив на перлит, в близост до 

природния феномен “ Счупената планина “ . Надморската му височина е 450 м, има 

североизточно изложение и наклон около 15 градуса. Основната скала е пясъчник, почвата 

е канелена горска. Обявен е със Заповед № 2245/30.12.1956 година на Главно управление 

на горите с цел опазване и поддържане на естествени черноборови гори. Към момента на 

обявяване на „Чамлъка” за резерват през 1956г., средната възраст на боровите дървета е 

била 56 години, като най-старите са били на 120 години. Средната височина е била 16 м., а 

дебелината – 22 см. в диаметър. Прекатегоризиран е със Заповед № РД-386 от 15.10.1999 

г. на МОСВ. 

                                                                                                                                        

 

V. ЗАКРИЛА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО  

 

Закрилата на културното наследство е система от мерки за осигуряване на 

неговото опазване. 

 Цели на системата за опазване и представяне на културното наследство 

 Целите на системата за опазване на културното наследство са определени с чл. 3, 

ал. 1 от ЗКН, както следва:  

 Създаване на условия за опазване и закрила на културното наследство;  

 Устойчиво развитие на политиката по опазването на културното 

наследство;  

 Гарантиране на равен достъп на гражданите до културни ценности.  



 

 

 

Опазване на културно-историческото наследство чрез открояване и 

конкретизиране на местната специфика и с оглед превръщането на културното 

наследство в съществен фактор за социално-икономическо развитие на община 

Джебел.  

 Принципи на закрила  

Принципите на закрила също са законово дефинирани от ЗКН, а именно:  

 Равнопоставеност на различните видове културно наследство;  

 Децентрализация на управлението и финансирането на дейностите по 

опазването му; 

  Публичност и прозрачност на управлението на дейностите по 

опазването на културното наследство.  

 Приоритети на дейностите 

 Общинската политика в областта на опазване на културното наследство 

да се формира и реализира в съответствие със стратегическите национални и 

регионални планови инструменти и във връзка с необходимостта от реализацията 

на конкретни системни дейности по издирването, изучаването, идентификацията, 

документирането, регистрацията, консервацията, реставрацията и представянето 

на културното наследство;  

 Да се положат максимални усилия за запазване, развитие, управление и 

експониране за поколенията на културното наследство на  Джебел така, че то да 

помага за естетическото възпитание на подрастващите, за издигане на културния 

имидж на общината и повишаване на привлекателността като туристическа 

дестинация за български и чуждестранни туристи; усъвършенстване на 

туристическия продукт с оглед на богатото културно-историческо наследство в 

рамките на общината;  

  Да се запази утвърдената културна инфраструктура, като същевременно 

се обогатява и обновява културния живот в община Джебел на основата на 

разпределяне на отговорностите за него между държавата, общината и 

гражданското общество;  

 Да се изгради и одобри съществуващата инфраструктура, с оглед 

преодоляване на трудната достъпност на обектите, популяризиране и публичност 

на наследството;  

 Да се осигури възможност за осъществяването на активни 

консервационни, превантивно консервационни дейности; Периодично да се приемат 

планове и програми с гарантирани инвестиции за обновяване и модернизиране на 

съществуващата културна инфраструктура в съответствие с международните 

стандарти;  

 Да се осигури финансирането на културните институти, като се работи 

с дългосрочни и краткосрочни програми за основните дейности по издирване, 

съхранение, проучване и опазване на културното наследство; средства за ремонт и 

усъвършенстване на културната инфраструктура; 

  Да се осигури възможност културните институти да акумулират 

средства за различни проекти и дейности;  



 

 

 Да се търсят възможности за доброто опазване и представяне на 

обществените колекции; за откупки на движими културни ценности; 

 Да се осигури целево финансиране за дигитализиране на фондовете, с цел 

по- доброто и интерактивно представяне на културното наследство и по-

активното му използване в търговски, туристически, рекламни и други индустрии; 

  Да се активизира публично-частното партньорство в областта на 

опазването и социализирането на културното наследство, с оглед разработването на 

механизми за намиране на алтернативни източници на финансиране;  

 Да се разработват програми и да се осигури финансиране за повишаване на 

професионалната квалификация, профилирани обучения и специализации на 

работещите в сферата на културата и културното наследство;  

 Да се разшири достъпа и да се работи за популяризиране на културното 

наследство, за създаване на програми, съобразно принципите за атрактивно и 

интерактивно представяне; 

  Да се работи за повишаване на обществения и медийния интерес към 

дейността на институциите, както и за адекватно, активно и ефективно 

сътрудничество с институти от други страни, с цел преодоляване на изолацията на 

местното културно наследство и приобщаване към ценностите на националното и 

глобалното научно и културно информационно пространство; 

  Да се подобри координация между различните институции (държавата и 

общините), ангажирани с опазване, изучаване, съхранение, стопанисване, 

представяне на културното наследство с оглед ползотворно взаимодействие по 

конкретните дейности на съответните институти. 

 

 

VI. ВИЗИЯ, МИСИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА ОПАЗВАНЕ И РАЗВИТИЕ 

НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ 

 

 SWOT анализ  

Извършването на наблюдение върху съществуващото положение на                        

културно-историческите ресурси, потвърждава основната посока на визията за развитие на 

културно-историческия туризъм в община Джебел. Наличието на богато историческо, 

културно, архитектурно наследство в този типичен Родопски край, разкрива потенциала за 

развитие в неизползваните стратегически възможности за интегрирано представяне под 

формата на провеждане на съвместни културно-развлекателни събития за различни 

възрастови и социални групи туристи, изложения и мероприятия през четирите сезона на 

годината.  

Процеса на определяне на първостепенните приоритети, цели и мерки при 

построяването на план за управление на културните забележителности на община Джебел 

е целесъобразно да започне с анализ на силните страни, слабите страни, възможностите и 

заплахите (SWOT анализ).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Богато културно-историческо наследство ( на 

местно и национално равнище ); 

 Екологично чист район с чисти реки и въздух; 

 Запазена природа със специфична флора и 

фауна; 

 Поддържане и съхраняване на културни 

традиции и институции      (читалища), които 

запазват активността и идентичността на местните 

общности; 

 Минералната вода край гр. Джебел като 

природна даденост; 

 Гостоприемливо и трудолюбиво население с 

утвърден и бит култура; 

 Близост до транспортен коридор  9 и ГКПП 

Маказа; 

 Утвърдени богати културни традиции за 

взаимно честване на различните етно-културни 

празници;  

 Добри условия за съчетаване на културно-

исторически (познавателен туризъм), екологичен 

туризъм, лечебен туризъм, селски туризъм и 

„weekend“ туризъм. 

 

 Голяма част от туристическите обекти, 

представляващи интерес за посещение, не се 

поддържат и не са обозначени на туристическите 

маршрути; 

 Лоша инфраструктура до културно-

историческите паметници; 

 Рекламните кампании са хаотични, без ясна 

стратегия за финансиране и обекти за реклама; 

 Нужда от повече реклама за популяризиране 

на региона в един общ туристически пакет, 

съвместно с другите общини в област Кърджали; 

 Не функциониране на Туристически 

информационен център ( ТИЦ ). 

 Градът е непознат или слабо познат в 

европейски и световен мащаб 

 Липса на ефективен културен маркетинг 

 Ограничен брой национални инструменти за 

финансиране, проучване, опазване и социализиране на 

културното наследство 

 Ниско ниво на проучване и дигитализация на 

ресурсите и активите на културните индустрии 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Привличане на средства от Европейски 

програми за опазване и рехабилитация на културно-

историческите обекти в общината; 

 Развитие на селски, планински, 

балнеолечебен, еко и “weekend” туризъм; 

 Рехабилитация на културно-историческите 

обекти в територията на общината и превръщането 

им в основна атракция за идващите гости; 

 Създаване на информационни кампании за 

предимствата и забележителностите на община 

Джебел както на национално ниво, така и в чужбина; 

 Сътрудничество с неправителствени 

организации и туроператори за оптимизиране на 

предлаганите туристически услуги; 

 Подобряване имиджа на общината с добра 

маркетингова програма в сферата на туризма. 

 

 Пренебрегване на туризма като важен 

източник за покачване на приходите на общината; 

 Недостатъчно усвояване на средства по 

програми и проекти на ЕС; 

 Недостатъчно внимание към културно-

историческото наследство в общината; 

 Липса на инициативност от страна на частните 

предприемачи в сферата на туризма; 

 Недобро стопанисване на културно-

историческото наследство; 

 Изхвърляне и замърсяване на околната среда 

със строителни отпадъци от страна на жителите на 

общината; 

 Липса на квалифициран персонал в сферата на 

туристическия бранш; 

 Негативни демографски показатели. 

 Отлив на млади и квалифицирани кадри, 

поради ниско заплащане и недостатъчна перспектива 

за професионален растеж 

 Влияние на социални, икономически, 

културни, политически и демографски проблеми, 

свързани с кризата и прехода в страната 

 

 



 

 

Стъпвайки на базата на този подход ще бъде възможно да се формулират 

насоките за действие за максималното използване на силните страни за реализация 

на съществуващите възможности и потенциал, както и да се използват тези 

възможности за преодоляване на слабостите и елиминиране или редуциране на 

заплахите. 

 

 ВИЗИЯ 

Визията, заложена в Стратегията е създаване на нови и достъпни културни 

пространства, утвърждаване мястото на българската култура като част от общата 

европейска и световна култура на човечеството и превръщане на културата в 

стратегически ресурс за устойчиво социално и икономическо развитие. 

 МИСИЯ 

Мисията на Община Джебел е да осигури стратегически планирана, финансово 

обезпечена, иновативна административна и нормативна среда, където да се утвърждава 

културната идентичност на града в европейски контекст и да се развиват достъпни, 

висококачествени културни продукти, база за икономическия и социалния просперитет на 

града. 

 ЦЕЛИ 

Цели на настоящата стратегия: 

- Да създаде благоприятна основа за взаимодействие между местното 

управление и представителите на културния и образователния сектор за успешното 

позициониране на Джебел на културната карта на Европа; 

- Да очертае посоки и да формулира устойчиви политики, които отговарят 

адекватно на богатото културно наследство на града и дават възможност за развитие на 

потенциала му в съвременността; 

- Да ангажира и други обществени сектори в изпълнението на поставените 

приоритети с цел осигуряване на общия просперитет и подобряване на качеството на 

живот в града.  

 

 АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ:  

 

Стратегическа цел 1. Повишаване качеството и многообразието на 

културната среда, което би довело до увеличаване броя на туристите, посещаващи 

община Джебел.  

 

Задоволяването на очакванията на целевите пазарни групи от туристи ще се 

осигури чрез провеждане на задълбочен и подробен анализ на туристическия продукт, 

предлаган в Джебел и региона, за да се установи дали има съответствие с потребителските 

очаквания, нужди и желания.  

Това включва изследването на:  

 хотелиерското предлагане и местата за настаняване;  

 предлаганите атракции и състоянието им;  

 природните дадености на района;  



 

 

 инфраструктурното състояние на общината и перспективите  за подобряването 

му;  

 предлагането на конкретни културни, археологически и  религиозни 

туристически продукти и пакети.  

 

Внимателното и задълбочено изследване и анализ би дало възможност за 

идентифициране на подходи и практики, които биха помогнали на общината да привлече 

повече туристи.  

 

Стратегическа цел 2. Запазване и популяризиране на културно-

историческото наследство на община Джебел чрез развитие  и утвърждаване на 

културно-историческия туризъм в община Джебел. 

 

Съхраняването и промотирането на културно-историческото наследство следва да 

се осъществи чрез комплекс от мерки, включващи:  

проучване и съхраняване на уникалния културно-исторически ресурс, 

разработване на рекламна стратегия, създаване на план за представяне с рекламно 

информационни табла на недвижимите културни ценности.  

Също така чрез сътрудничеството между общинското ръководство и 

неправителствените организации на база съществуващото археологическо и културно 

наследство трябва да бъдат разработени специализирани маршрути и програми за 

посещение на недвижимите културни ценности в Джебел и района.  

 

Стратегическа цел 3. Увеличаване приходите от туризъм чрез 

утвърждаването на община Джебел като привлекателна културно – туристическа 

дестинация. Обогатяване и развитие на Културния календар. 

   

Увеличаването на приходите от туризъм може да се постигне в две направления:  

 Увеличаване броя на възможностите, които са привлекателни за целевите 

групи от туристи чрез предлагане на нови и ексклузивни алтернативи за туризъм - 

например „weekend” туризма, планинския, селския и екологичния или такъв насочен 

към археологическите дадености в района.  

 Увеличаване на времето на престой на туристите, което ще доведе до 

повишаване на приходите в частния сектор.  

  

Постигането на тази стратегическа цел ще се осигури чрез ефективен маркетинг и 

разработване на креативен и новаторски туристически продукт с високо качество, който 

да доведе до дългосрочно и стабилно конкурентно предимство.   

От друга страна ще е необходимо силно и дългосрочно сътрудничество с 

туристическите и информационни центрове както в страната така и извън нея, участие в 

туристически борси, форуми, панаири и други популяризиращи туризма в общината 

дейности.  

Съществени възможности за увеличаването приходите от туризъм предлага и 

обогатяването и развитието на местния Културен календар.  

  



 

 

Понастоящем в община Джебел се провеждат редица културни мероприятия от 

местно значение. С подходящи инструменти и методики същите могат да станат такива и 

от национално значение. Изграждането на партньорства между общинската 

администрация и неправителствени организации и гражданите на общината ще 

способства както обогатяването на културния живот в региона, така и популяризирането 

на съществуващите събития. 

 

Стратегическа цел 4. Нов подход към инвестиционната политика за култура  

 

Туризмът в община Джебел е важен приоритет, който следва да се подкрепя с 

финансиране от европейски проекти и фондове и други финансови източници. Развитието 

на нови и атрактивни туристически продукти е от ключово значение за туризма в 

общината. Изграждане на нова и подобряване на съществуващата инфраструктура, 

реставрация и консервация на архитектурни паметници, археологически обекти и 

паметници на религиозното ни наследство и създаване на нови атракции са дейностите, 

които Община Джебел следва да финансира посредством привличане на европейски, 

бюджетни и други средства.  

 

Стратегическа цел 5. Увеличаване на ползите от туризма чрез разкриване на 

нови работни места, увеличаване на професионалните умения, компетенции и 

информираност на младите хора и заетите в туристическия бизнес и респективно 

подобряване на доходите на населението на община Джебел 

 

Развитието на различните форми на туризъм в общината - планински, “weekend”, 

селски, екологичен, балнеоложки, приключенски, културно – исторически - ще донесе 

реални индивидуални ползи за хората и бизнеса. Това може да се постигне чрез 

информационни кампании, взаимен диалог  и съвместна работа между община и 

обществени организации. Разкриването на нови канали за информация е от базисно 

значение за по-добрата координация и сътрудничество между общината и населението.  

Активното участие на обществеността  в изграждането и планирането на  общата 

политика по развитието на туризма ще бъде в изключителна полза за популяризирането на 

oбщина Джебел като привлекателна туристическа дестинация.  

От друга страна от изключително значение е хората, работещи в туризма, да 

притежават необходимите професионални умения и знания за пазара. 

Добра възможност е сътрудничеството с двете училища в община Джебел СУ 

„Христо Ботев“ и ПГ „Руска Пеева“, за обучаване на ученици по специалност „Туризъм“. 

 

 

VII. ПРИОРИТЕТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ  

 

Приоритет 1. Подобряване и изграждане на туристическата 

инфраструктура  

 

 Изработен е проект „Благоустрояване на Горичката, чрез изграждане на 

пешеходни алеи и монтаж на парково осветление“; 



 

 

 Изработен е проект "Благоустрояване на общински парк в централна 

градска част – кв.25, гр. Джебел – имот с пл.сн.№ 315, кв.25 по плана на гр. Джебел, /ПИ 

с идентиф. 20746.501.315/“ (нови пешеходни алеи, ново парково осветление, нов детски 

кът, фитнес на открито, беседки, пейки и др.);  

 II-ри етап от благоустрояване на Централен градски площад; 

  Благоустрояване на „Триъгълника до ВиК“ /ПИ с идентификатор 

20746.501.1000/  - кръстовище между  ул. „Тракия“ 

  и  ул.  „Йълдъръм“, чрез изграждане на малък парк с осветени алеи и беседки; 

 Благоустрояване на общински парк в Централна градска част в ПИ с 

идентификатор 20746.501.1001 по КККР на град Джебел /до автогара-Джебел/ 

Изграждане, реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа 

на територията на общината. Асфалтиране на вътрешно уличната мрежа в селата. 

Рехабилитация на общински пътища, както и Екопътеки водещи към места с 

туристически потенциал / средновековната крепост Устра, Чамлъка,  водопад 

Марф, Езера Лебед и др./.    

 

 

Приоритет  2.   Създаване  на  условия   и   стимулиране на развитието на 

туризма  

 

 Периодични срещи с туристически предприемачи и туроператори;  

 Организиране на ежегоден експедиентски инфо тур;  

 Създаване на условия за промотиране на еко-продукти от региона на 

община Джебел; 

 Създаване на условия и развиване на представянето на традиционни 

местни ястия и храни; 

 Организиране на различни спортни мероприятия; 

 Реновиране и включване на анфитеатъра в село Мишевско в туристически 

маршрути и обвързването му в общ, продаваем туристически продукт;  

 Развитие на алтернативни форми на туризъм - селски, СПА, религиозен, 

археологичен, фолклорен и други.  

  

Приоритет 3.  Развиване и популяризиране възможностите за туризъм  

 

 Изработване на рекламни материали за туристическите обекти в 

общината;  

 Активна рекламна и маркетингова кампания на културно-историческите 

и природни забелечителности в територията на община Джебел;  

 Участие в национални и международни туристически борси;  

 Изготвяне на нови продаваеми туристически маршрути;  

 Активно медийно присъствие - в специализирани издания, интернет 

сайтове и портали.  

 

 

 



 

 

 

 

 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Настоящата стратегия за опазване на културно - историческото 

наследство и развитието на туризма в община Джебел се изготвя с цел подкрепа и 

увеличаване на интереса към конкурентоспособни туристически атракции на 

територията на община Джебел, които ще допринесат за разнообразяване на 

туристическия продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-

равномерно разпределение на ползите от туризма.   

Туристическото популяризиране на общината следва да съчетава както 

провеждането на културни събития, празници и чествания, така и развитието на 

автентични атракции, фолклор и обичаи, характерни за региона.  

Използването на културно-историческите ресурси при развитието на този 

така специфичен вид туризъм гарантира запазване на богатото наследство в 

общината с мисълта, че то е най-ценният източник за разнообразието на 

туристическия продукт. 

 

 

По своята същност Стратегията е отворен документ и може да търпи изменение в 

целите и приоритетите си за периода на действието си в зависимост от  състоянието си и 

възможностите на Общината. 

Стратегията е приета с Решение № 353 по Протокол № 32 от 23.11.2022 г. на 

Общински съвет – Джебел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2. МАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
	Недвижимо културно наследство
	 Крепост „Устра“
	„Устра“ е името на една от най-запазените крепости в Родопите. От нея са останали основите на много от сградите и кулите. Вековните стени на крепост Устра привличат целогодишно много туристи. Тя се намира на 5 км. североизточно от с. Устрен и на 3 км....

