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ЗА ПРОЕКТА
Основна цел: опазване на биологичното разнообразие в
района на с. Мугла (Западни Родопи) и популяризиране
на природната забележителност “ Казанджи дере” като
предпоставки за развитие на алтернативен туризъм и
устойчиво развитие на региона.
Основни целеви групи: местно население на с. Мугла и
околните населени места - гр. Смолян, с. Гьоврен, с. Гела,
с.Триград и др.), местна власт, представители на местния
туристически бизнес - хотелиери, ресторантьори,
планински водачи, туристи, земеделски стопани, студенти
от Филиала на Пловдивския университет в гр. Смолян,
ученици от основните училища в с.Триград, с. Гьоврен и
от СОУ-гр. Девин; доброволци, неправителствeни
организации, медии и др.
По- важни дейности:
 Информационна кампания: пресконференции и
информационни срещи, публикации в печатните
медии, излъчване по местен ТВ канал, разработване
и поддържане на динамичен уеб-сайт на проекта,
издаване на рекламни и информационни материали:
дипляни, плакати и брошури, информационни табели
и др.
 Теренно проучване и оценка на биоразнообразието
и ландшафта в землището на с. Мугла: проучване и
оценка на биоразнообразието и ландшафта и
актуализация на наличната база данни; проучване и
оценка на ресурсите

за развитие на алтернативен туризъм в проектната територия (екотуризъм, рекреационен, екстремен, културен,
кулинарен и др.); обощен анализ и оценка на възможностите за опазване на биологичното разнообразие и
природните ресурси, и устойчиво развитие на територията, изготвяне на предложения към Областния и
общински планове за развитие и към плана за
управление на територията.
 Консервационни пилотни дейности по опазване на

биоразнообразието и някои редки и застрашени
растителни и животински видове (балканска дива коза,
ливаден дърдавец, глухар, пирински чай и др); изграждане на хранилки за дива коза, подхранване на дивата
коза и глухара; предотвратяване безпокойството на
ливадния дърдавец по време на размножителния му
период; прилагане и популяризиране на пилотни мерки
за опазване на редки и застрашени растителни видове –
„in-situ” и „ex-situ” размножаване на лечебното растение пирински чай (Sideritis scardica) и други редки
растителни видове, разработване и прилагане на мерки
за тяхното опазване и популяризирането им сред
целевите групи и други заинтересовани.
 Изграждане на екопътека „Казанджи дере“, популяризиране на територията и разработване на туристически продукт: трасиране на екомаршрут с дължина
700 метра (1400 м. в двете посоки); изграждане на три
мостчета, дървени парапети и стъпала, обособяване на
един кът за отдих с място за палене на огън извън
границите на защитената територия;

монтиране на знаци за маркировка, информационни,
указателни и предупредителни табели; обозначителни
табели за редки растителни и животински видове в
ландшафта на защитената територия с информация за
тях, указателни и забранителни знаци; разработване на
специализиран туристически продукт.
 "Екоакадемия” за деца и възрастни за повишаване
на екологичната култура на подрастващото поколение и
възрастните.
o Информационни срещи в с. Мугла, с. Гела, с. Гьоврен,
с.Триград, гр. Смолян;
o Обучителни семинари - един за местно население,
кметове/кметски наместници, хотелиери, ресторантори,
планински водачи, фермери и един за студенти от
Филиала на Пловдивския университет в гр. Смолян;
o Образователни беседи - в основните и средни и
висши училища от проектния регион
o Създаване на училищни горски разсадници/
опитни полета - три разсадника/опитни полета в
основни, средни и висши училища в гр. Смолян,
гр. Девин и с.Триград. В разсадниците ще бъдат
з а с а д е н и и п и к и р а н и го р с к и и гл ол и с т н и и
широколистни насаждения и ще бъдe направен опит
за култивирано отглеждане на разсад на някои редки
растителни видове (пирински чай и др.) с последваща
реинтродукция в природата.
o Залесителни кампании с ученици и студенти от
гр. Смолян, гр. Девин, с. Триград/ или с. Гьоврен и др;

o Детски и ученически конкурси за рисунка и

литературно произведение за ученици от област
Смолян от 1 до 12 клас и за деца от детските градини,
на теми: „Моето любимо диво цвете”, „Моето любимо
диво животно” и „Моята прекрасна гора”.
o Изложба на произведенията от детските конкурси,

и фотоси от проектния регион.
Очаквани основни резултати: повишен капацитет на
местното население и подрастващото поколение за опазване на биологичното разнообразие и устойчиво стопанисване на природните ресурси в района на с. Мугла и Родопите; съхранено и популяризирано уникално биологично
разнообразие, природни ресурси и ландшафт на района на
с. Мугла; изградена и популяризирана екопътека и природна забележителност „Казанджи дере” и създаден туристически продукт, създадени предпоставки за развитие на
алтернативен туризъм и възможности за поминък на
населението и устойчиво развитие на региона.

ЗА ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ
„КАЗАНДЖИ ДЕРЕ“
Природна забележителност „Казанджи дере“ е една
от най-новите защитени територии в Родопите, обявена
със Заповед № РД-91 от 4 февруари 2014 г. Природната
забележителност е обявена с цел опазване на каскада от
уникални водопади и вирове, под формата на „казани“,
образувани от естественото течение на водата, в резултат
на ерозионни процеси в дере – приток на река Мугленска.
Намира се в землището на с. Мугла, община Смолян,
област Смолян и заема обща площ от 10,001 дка.
Територията се стопанисва от Държавно горско стопанство, гр. Смолян.

Повече информация можете да намерите на
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за
подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение
“РАЗВИТИЕ- XXI ВЕК”, гр. Смолян и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България”.
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