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Община Девин се намира в централните, най-високи части на Западно-Родопска подобласт. 
Територията й заема главно дълбоката долина на река Въча и представлява 17,83% от 
територията на Смолянска област. Граничи с общините: Смолян, Борино, Батак, Кричим, 
Перущица, Чепеларе и с Република Гърция. Общинският център - гр.Девин е разположен 
амфитеатрално в едноименна котловина на 684 м. надморска височина. Тя е с площ от 575 
кв.км. и е една от десетте съставни общини на област Смолян. 

 

Икономика и бизнес 
 
Действащите предприятия на територията на общината са в областта на дърводобива и 
дървообработката, строителството, леката и хранително-вкусовата промишленост, 
електрониката, машиностроенето и др.  

С важно значение за развитието на местната икономика са предприятията за бутилиране на 
минерална вода. Фирма "Девин" АД - гр.Девин е лидер на пазара за бутилиране на минерална 
вода в България, с 33% пазарен дял към 2004г. Минерална вода с марка "Девин" се изнася в 
Европа, Азия и Северна Америка. С нарастващи позиции на вътрешния пазар е бутилираната от 
ТПК "Михалково" газирана минерална вода "Михалково", характерно за нея е естествено 
съдържание на въглероден двуокис.  

Най-перспективният отрасъл е развитието на курортно-туристическата дейност. На територията 
на общината функционират голям брой частни хотели и квартири за настаняване. Съществена 
инвестиция в сектора е откриването на SpaHotel Devin от фирма "Гребенец - Девин" ЕООД. За 
развитие на балнеотуризма в общината от голямо значение е отдаването на концесия на обекти 
"Балнеосанаториум" и "Рехабилитационно-оздравителен комплекс" - гр.Девин - на фирма 
"Еконейчъргруп" ООД гр.София. Пускането им в експлоатация ще доведе до утвърждаване на 
Девин като балнеоложки център и ще увеличи туристическия поток към общината. 
Реализират се успешни обществено-частни партньорства, съобразени с принципите на 
пазарната икономика. Те се изразяват в предоставяне на свободни общински терени и сграден 
фонд за създаване на промишлени предприятия и осъществяване на хотелиерска и 
ресторантьорска дейност, отдаване на общински обекти на концесия и др.  

Общината разполага със свободни общински терени и обекти, подходящи за развитие на 
търговска, производствена и туристическа дейност. 


