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Настоящата Програма е разработена на основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА и съдържа основните 

цели, приоритети, дейности и очакваните резултати. 

Програмата е пряко обвързана с Общинския план за развитие 2014-2020 г., рамков документ, 

определящ целите и приоритетите за развитие на община Гърмен за посочения годишен 

период, както и източниците па финансови ресурси необходими за неговата реализация. 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Прозрачност и Етика 
Осигуряване на пълна публичност в процеса на изпълнение на решенията на Общински съвет 

Гърмен. Гарантиран и улеснен достъп на гражданите до информация, която изрично не е 

посочена в закон, като класифицирана. 



Отговорност и Сътрудничество. 
Публично отчитане действията и резултатите от управлението на администрацията пред 

гражданите, бизнеса и неправителствените организации, в съответствие с приетите 

управленски ангажименти. 

Ефективност и Професионализъм. 

Промяна в организацията на дейностите на общината, която ще въведе принципите на 

икономическа ефективност. Прилагане на еталони за качество на общинските услуги. Налагане 

на критерии за професионализъм при работата в общинската администрация и принципи на 

равнопоставеност и честна конкуренция при разходване средствата на данъкоплатците. 

ВИЗИЯ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН 

Община Гърмен - привлекателна туристическа дестинация с опазена природна среда, 

предпочитано място за живеене, професионална реализация и бизнес 

ОБЩА ЦЕЛ 

Използване на местни конкурентни предшества за развитие на туризъм, повишаване 

на заетост и потенциал на човешкия ресурс, за живот с повишен стандарт в 

привлекателна околна среда 

УПРАВЛЕНСКИ ПРИОРИТЕТИ, ДЕЙНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Опазване на околната среда и подобряване на 

инфраструктурата и свързаността на териториите 

ПРИОРИТЕТ 1: Изграждане и осъвременяване на инфраструктура за интегрирано 

пространствено развитие и опазване на околната среда СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1. 

Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура 

Мярка 1.1.1. Изграждане на подходяща транспортна и пътна инфраструктура (вкл. до 

туристическите обекти). 

Мярка 1.1.2. Развитие на ефективна енергийна и съобщителна инфраструктура. 

Мярка 1.1.3. Реконструкция и изграждане на ВиК инфраструктура. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2. Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура 

Мярка 1.2.1. Модернизация на образователната инфраструктура. 

Мярка 1.2.2. Подобряване на инфраструктурата за здравеопазване, социални и обществени 

услуги. 

Мярка 1.2.3. Подобряване и модернизиране на културната и спортната инфраструктура. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.3. Интегрирано пространствено развитие иа територията 
Мярка 1.3.1. Съгласуваност между устройствено и стратегическо планиране на територията. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.4. Опазване на околната среда, превенция на природни рискове и 

климатична сигурност 

Мярка 1.4.1. Подобряване и развитие на инфраструктура за третиране на отпадъци г внедряване 

на съвременни технологии. 



Мярка 1.4.2. Увеличаване и поддържане на зелените площи/вкл.паркове и площади/. Мярка 

1.4.3. Опазване и възстановяване на природното наследство и биологичното разнообразие. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Открояване на конкурентни предимства на местния 

потенциал и стимулиране на местната икономика ПРИОРИТЕТ 2: Устойчиво развитие 

на туризма, селското и горското стопанство 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1. Доразвиване на селското стопанство 

Мярка 2.1.1. Въвеждане на алтернативно земеделие и разширяване и поддържане на 

териториите на традиционното земеделие и отраслите на преработвателна ги промишленост. 

Мярка 2.1.2. Развитие на животновъдството и свързаните с него отрасли oi преработвателната 

промишленост. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2. Балансирано развитие на горското стопанство 

Мярка 2.2.1. Обновяване, поддържане и залесяване на горския фонд. 

Мярка 2.2.2. Използване на горския ресурс в дървообработвателната промишленост. Мярка 

2.2.3. Създаване на предпоставки за обособяване на туристически обекти и зони за отдих в 

горските територии. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.3. Провеждане на активна местна политика за популяризиране на 

община Гърмен, като туристическа дестинация 

Мярка 2.3.1. Комплексно маркетингово представяне и реклама на общината. 

Мярка 2.3.2. Съхраняване и поддържане на туристически обекти. 

ПРИОРИТЕТ 3: Повишаване жизнения стандарт на населението и развитие на местната 

икономика 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1. Доразвиване на традиционни отрасли и въвеждане на 

алтернативни 

Мярка 3.1.1. Подкрепа за развитие на хранително-вкусовата промишленост и използване на 

местния поземлен ресурс. 

Мярка 3.1.2. Създаване на условия за развитие на алтернативно земеделие и жи bothо 

въдство. 

Мярка 3.1.3. Повишаване доходите на заетите в традиционните отрасли 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2. Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на 

Мярка 3.2.1 Подобряване на съществуващия местен малък и среден бизнес. 

Мярка 3.2.2. Насърчаване на предприемачеството. стартиране и развитие на икономически 

дейности в нови МСП. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.3. Насърчаване на сътрудничеството между производителите 

Мярка 3.3.1. Насърчаване сдружаването на производителите, кооперирането i клъстерите. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Развитие на човешките ресурси и повишаване равнището на 

заетост 

ПРИОРИТЕТ 4: Повишаване на заетостта и развитие на човешкия потенциал 



СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.1. Повишаване образователното равнище на населението Мярка 4.1.1. 

Подобряване качеството на образование и създаване на условия за равен достъп до образование 

(вкл. и на лица от уязвимите групи ). 

Мярка 4.1.2. Намаляване на броя ученици, преждевременно напускащи училище. 

Мярка 4.1.3. Учене през целия живот и пълноценно личностно развитие. 

Мярка 4.1.4. Придобиване на компетентности в съответствие с изискванията на пазара на труда. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.2. Осигуряване на висококачествени социални и здравни услуги 

за повишаване качеството на живог 

Мярка 4.2.1. Разширяване на териториалния обхват, качеството и броя на здравни и социални 

услуги. 

Мярка 4.2.2. Предотвратяване на рискове, водещи към социална изолация. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.3. Предотвратяване отпадането от пазара на труда 

Мярка 4.3.1. Подкрепа за превенция на отпадането от пазара на труда. 

Мярка 4.3.2. Осигуряване на достъп до програми за професионално ориентиране и 

предприемачество. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.4. Насърчаване на научноизследователска и развойна дейност 

Мярка 4.4.1. Подкрепа за интелигентен растеж и развойна дейност в селското стопанство. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Ефективно управление с широко участие на местната 

общност 

ПРИОРИТЕТ 5: Добро управление в подкрепа на бизнеса, НПО и гражданите 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5.1. Подобряване процесите на управление чрез укрепване на 

административния капацитет 

Мярка 5.1.1. Повишаване на професионалните и ключови компетенции на служителите в 

общинска администрация. 

Мярка 5.1.2. Въвеждането на нови управленски подходи, стандарти, предоставяне на 

правомощия и партньорство. 

Мярка 5.1.3. Прилагане на ефективни политики за намаляване на административната тежест за 

бизнеса и домакинствата и оптимално изразходване на финансовите ресурси. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5.2. Достъп до качествени обществени услуги 

Мярка 5.2.1. Предоставяне на интегрирани услуги и пълен пакет от услуги за гражданите и 

бизнеса. 

Мярка 5.2.2. Инвестиции в информационни технологии и прилагане на електронно управление. 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 5.3. Подобряване управлението на процеси и дейности 

Мярка 5.3.1. Поддържане и развитие на механизмите за обществени консултации. 

Мярка 5.3.2. Развитие на междуобщинско и транснационално сътрудничество. 

Мярка 5.3.3. Насърчаване на публично-частното партньорство. 

ДЕЙНОСТИ 

• Изграждане на нова пристройка към ЦДГ с. Рибново; 

• Доизграждане на детската градина в с. Дебрен; 



• Изграждане на нова детска градина в с. Долно Дряново 

• Ремонт, оборудване и саниране сградите на общинска администрация с. Гърмен к 

кметствата в Огняново, Балдево, Долно Дряново, Рибново, Дебрен и Ореше; 

• Доизграждане на кметството в с. Крушево и оборудване на зала за културни мероприятия; 

• Ремонт на и подобряване на МТБ на читалищата в с. Рибново, с. Дебрен. с Огняново, с. 

Дъбница и Гърмен; 

• Саниране и подобряване на енергийната ефективност на СОУ с. Гърмен, СОУ е Рибново и 

ОУ в селата -Хвостяне, Горно Дряново, и Дебрен; 

• Довършване на административния корпус, изграждане на физкултурен салон и детска 

площадка в ОУ с. Дебрен; 

• Ремонт на здравните служби в общината; 

• Изграждане на i - центрове в някои кметства в общината; 

• Изграждане на обходен път Гърмен-Огняново; 

• Ремонт на общински път - отклонение с. Гърмен; 

• Ремонт на общински път Гърмен-Дебрен; 

• Ремонт на общински път - отклонение с. Дъбница; 

• Ремонт на общински път - отклонение "Огняновски минерални бани”; 

• Ремонт на общински път - Долно Дряново-Ореше; 

• Изграждане на мост на р. Канина в курорта “Огняновски минерални бани”* 

• Ремонт на път до м. “Беслет”; 

• Изграждане на мост на Ш-класен път между селата Огняново и Марчево; 

• Ремонт на моста на р. Канина при „Тасков гьол*
1
 (до хотел Терма Вита); 

• Изграждане на селскостопански път с. Долно Дряново за м. '‘Реката”; 

• Изграждане на селскостопански път с. Дебрен за Старо Дебрен; 

• Направа на открит отводнителен канал в м. “Мерата”, землището на с. Марчево; 

• Ремонт на селскостопански пътища в някои населени места от общината* 

• Довършване на водопровод “Група Рибново” и на отклоненията за селата Скребатж 

и Осиково; 
F
 

• Допълнително водоснабдяване на с. Огняново и с. Марчево от ПСПВ гр. Гоце Делчев; 

• Изграждане на резервоари за питейна вода с. Горно Дряново, с. Рибново, с. Гърмен и с. 

Балдево; 

• Изграждане на нова, разширяване на съществуваща и подмяна на стар., водопроводна 

мрежа във всички населени места от общината; 

• Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води в селата Гърмен. Дъбница. 

Огняново и Балдево; 

• Изграждане на нова и подмяна на старата канализационна мрежа в населените места в 

общината. 

• Изграждане на два нови трафопоста (зад читалището и до стадиона) в с. Огняново г нов 

графопост в с. Горно Дряново. 

• Разширяване на ел. мрежата във всички населени места на общината; 

• Корекция на р. Канина в курорта “Огняновски минерални бани”; 

• Ремонт, доизграждане и направа на калдъръм в с. Ковачевица; 

• Ремонт, доизграждане и асфалтиране на уличната мрежа в селата в общината; 

• Изготвяне и приемане на подробен устройствен план на селата Долно Дряново. Дебрен, 

Осиково, Скребатно, Балдево и Дъбница; 



• Разширяване на регулационния и кадастрален план на с. Огняново в местностите 

„Ягодите“, „Горно Грамаде“ и „Селището“; в с. Долно Дряново (от всички страни); с. 

Ковачевица; с. Рибново и с. Дебрен. 

• Изготвяне и приемане на кадастрални карти на землищата на всички населени мест;:. в 

общината; 

• Цифровизация на съществуващите кадастрални планове на всички населени места в 

общината; 

• Подобряване на инфраструктурата и изграждане на места за отдих покрай екопътеките: 

Заграде-Гърмен-Старо Дебрен-Долно Дряново-Долен, Огняново-Лещен- Ковачевица-

Скребатно-Осиково-Рибново, Ковачевица-Синия вир и Ковачевица-Долеп; 

• Изграждане на паркинг и обръщало в с. Ковачевица; 

• Реставрация, консервация и социализация на античен град Никополис ад Нестум; 

• Ремонт на религиозните храмове в общината; 

• Почистване и коригиране на дерета в селата Огняново, Гърмен и Дъбница; 

• Основен ремонт на старото училище в с. Ореше и превръщането му в зала за срещи 

семинари и обучения; 

• Въвеждане на разделно събиране на отпадъците в селата Рибново. Осиково. Скребатно, 

Лещен, Горно Дряново, Ковачевица, Балдево, Хвостяне, Крушево и Ореше; 

• Намаляване количеството на биоразградими отпадъци чрез въвеждане на фамилно 

компостиране на територията на общината; 

• Доставка на оборудване за Социалния център в с. Марчево; 

• Изграждане на многофункционални спортни площадки в някои населени места. 

• Обновяване и ремонт на стадионите в селата Огняново, Г. Дряново, Рибново. Дебрен, 

Ореше Долно Дряново и Гърмен. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

• Конкурентноспособна местна икономика не само за нашия, но и за външния пазар; 

• Развита транспортна, инженерно-техническа и социална инфраструктура; 

• Развити човешки ресурси и подобрено качество на живот; 

които ще превърнат Община Гърмен в привлекателна туристическа дестинаиия с 

опазена природна среда, предпочитано място за живеене, професионална реализация и 

бизнес. 

Програмата за управление на община Гърмен е приета с Решение № 83/ Протокол № 5 от 

26.02.2016г. на Общински съвет с. Гърмен 

 

Председател на ОБС  П 

/Екатерина Татанова/ 

 

 


