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Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните 

предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и 

приоритети за постигане на стратегически цели, свързани от стремежа към по-висок 

жизнен стандарт и устойчиво развитие.  

Съгласно действащото законодателство за регионално развитие, Общинският план за 

развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на 

местно ниво, който се разработва в съответствие с предвидените цели и приоритети в 

Областната стратегия за развитие на област Благоевград. Общинският план за развитие 

определя средносрочните цели и приоритети за развитие и отчита специфичните 

характеристики и потенциал на общината от една страна, и стратегически насоки за 

разработване на цели и приоритети за развитие, съдържащи се в съответната Областна 

стратегия за развитие до 2020 г., от друга страна. Документът е оперативен и отразява 

предвижданията, залегнали в устройствените планове в средносрочен аспект. Той е 

основен елемент от набора документи за стратегическо планиране и програмиране на 

регионалното развитие. Обемът и съдържанието на документа се определят от 

разпоредбите на Закона за регионално развитие и правилника за неговото прилагане. 

Общинският план за развитие е разположен на най-ниското ниво за планиране и определя 

средносрочни приоритети и цели за развитие и съответства на заложените такива на по-

високо ниво. 

 

1. Демографска характеристика на община Гърмен 

 

         Таблица 1. с данни към 15.12.2018 година 

 

Населено място Брой жители с 

постоянен адрес 

общо 

Брой жители с 

настоящ адрес 

общо 

Брой жители с 

постоянен и 

настоящ адрес в 

същото населено 

място 

с. Балдево 185  177 162 

с. Горно Дряново 1082 1016 974 

с. Гърмен 2151 1884 1780 

с. Дебрен 2595 2361 2291 

с. Долно Дряново 1339 1260 1198 

с. Дъбница 2317 1867 1730 

с. Ковачевица 47 39 27 

с. Крушево 272 239 225 

с. Лещен 5 7 2 

с. Марчево 140 175 116 

с. Огняново 1701 1517 1419 

с. Ореше 229 223 182 

с. Осиково 565 509 475 

с. Рибново 3093 2698 2647 

с. Скребатно 274 241 228 

с. Хвостяне 1372 696 660 

Всичко за 

общината 

17 367 14 909 14 116 
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На територията на община Гърмен, към 15 декември 2018 година, населението с 

постоянен и настоящ адрес  е с брой 17 367 души. Във всички шестнадесет населени 

места, броят им  е разпределен както следва:  

- Село Балдево – с постоянен адрес – 185 човека, с настоящ адрес – 177 човека, с 

постоянен и настоящ адрес в същото населено място – 162 човека; 

- Село Горно Дряново – с постоянен адрес – 1082 човека, с настоящ адрес - 1016, с 

постоянен и настоящ адрес в същото населено място - 974; 

- Село Гърмен – с постоянен адрес – 2151 човека, с настоящ адрес – 1884, с 

постоянен и настоящ адрес в същото населено място-1780; 

- Село Дебрен – с постоянен адрес – 2595 човека, с настоящ адрес – 2361, с 

постоянен и настоящ адрес в същото населено място – 2291; 

- Село Долно Дряново – с постоянен адрес – 1339 човека, с настоящ адрес – 1260, с 

постоянен и настоящ адрес в същото населено място – 1198; 

- Село Дъбница – с постоянен адрес – 2317 човека, с настоящ адрес – 1867, с 

постоянен и настоящ адрес в същото населено място – 1730; 

- Село Ковачевица – с постоянен адрес – 47 човека, с настоящ адрес – 39, с 

постоянен и настоящ адрес в същото населено място – 27; 

- Село Крушево – с постоянен адрес – 272 човека, с настоящ адрес – 239, с 

постоянен  и настоящ адрес в същото населено място – 225; 

- Село Лещен – с постоянен адрес – 5 човека, с настоящ адрес – 7, с постоянен и 

настоящ адрес в същото населено място – 2; 

- Село Марчево – с постоянен адрес – 140 човека, с настоящ адрес – 175, с 

постоянен и настоящ адрес в същото населено място – 116; 

- Село Огняново – с постоянен адрес – 1701 човека, с настоящ адрес – 1517, с 

постоянен и настоящ адрес в същото населено място – 1419; 

- Село Ореше – с постоянен адрес – 229 човека, с настоящ адрес – 223, с постоянен 

и настоящ адрес в същото населено място – 182; 

- Село Осиково – с постоянен адрес – 565 човека, с настоящ адрес – 509, с 

постоянен и настоящ адрес в същото населено място – 475; 

- Село Рибново – с постоянен адрес – 3093, с настоящ адрес – 2698, с постоянен и 

настоящ адрес в същото населено място – 2647; 

- Село Скребатно – с постоянен адрес – 274 човека, с настоящ адрес – 241, с 

постоянен и настоящ адрес в същото населено място – 228; 

- Село Хвостяне – с постоянен адрес – 1372 човека, с настоящ адрес – 696, с 

постоянен и настоящ адрес в същото населено място – 660; 

 

При съпоставяне  на данните от 2015 година, в която броят на населението е бил, 

както следва: с. Балдево – 174, село Горно Дряново – 1033, село Гърмен – 1823, село 

Долно Дряново – 1261, село Дъбница – 1604, село Ковачевица – 37, село Кушево – 243, 

Село Лещен – 10, село Марчево – 167, село Огняново – 1457, село Ореше – 226, село 

Осиково – 498, село Рибново – 2458,  село Скребатно – 262, село Хвостяне – 592. (Данните 

са към 03.02.2015 година) 

 

Таблица 2. Сравнителна таблица с броя на населението по постоянен адрес 

Населено място Брой жители по 

постоянен адрес 

общо към 2018 

година 

Брой жители по постоянен адрес 

общо към 2015 година 

с. Балдево 185 (+11)  174  



3 
 

с. Горно Дряново 1082 (-49)  1033  

с. Гърмен 2151 (+328) 1823  

с. Дебрен 2595 (+340)  2255  

с. Долно Дряново 1339 (+78)  1261  

с. Дъбница 2317 (+713)  1604  

с. Ковачевица 47 (+10)  37  

с. Крушево 272 (+29)  243  

с. Лещен 5 (-5)  10  

с. Марчево 140 (-27)  167  

с. Огняново 1701 (+244)  1457  

с. Ореше 229 (+3)  226  

с. Осиково 565 (+67)  498  

с. Рибново 3093 (+635)  2458  

с. Скребатно 274 (+12)  262  

с. Хвостяне 1372 (+780)  592  

Всичко за 

общината 

17 367 човека 14 100 човека 

 

На база данните, представени в  предходните таблици, може да се направи следния 

извод: 

Населението на община Гърмен е с положителен естествен прираст, като по-

значителен принос за това имат селата Рибново, Огняново, Хвостяне, Дебрен и Гърмен. 

Отрицателен е естественият прираст единствено в селата Горно Дряново и Лещен. 

Въпреки данните за отрицателен прираст на национално ниво, населението на територията 

на община Гърмен в периода 2015-2018 година се е увеличило с 3267 души.  

Община Гърмен полага усилия да предоставя условия, привлекателни за младите 

семейства, които да отглеждат децата си в района. Това се осъществява чрез подкрепа на 

бизнеса и местната икомомика. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: 

Опазване на околната среда и подобряване на инфраструктурата и 

свързаността на териториите 

Устойчивото развитие и достъпът до териториите допринася за комплексното 

социално-икономическо развитие и е основна политика на Европейския съюз. 

Определен е един приоритет, който да допринесе за постигането на целта и той е: 

Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата за интегрирано пространствено 

развитие и опазване на околна среда. 

Като основни източници на финансиране са посочени следните оперативни 

програми :  

„Околна среда“ 2014-2020 г., - 

„Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 г., 
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„Региони в растеж“ 2014-2020, 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. 

Програма „ИНТЕРРЕГ IV C”, 

Програма „Интелигентна енергия – Европа II“ , 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС), 

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), 

Фонд „Енергийна ефективност“  

Световна банка 

Европейската банка за възстановяване и развитие 

 

Приоритет 1: Изграждане и осъвременяване на инфраструктура за интегрирано 

пространствено развитие и опазване на околната среда 

Подобряването и модернизацията на инфраструктурата е от определящо значение 

за увеличаване инвестиционната атрактивност и конкурентноспособност на общината. 

Инфраструктурата е ключов фактор за развитието на бизнеса и източник за създаване на 

нови работни места. Тя има и важно значение за подобряване условията на живот в 

общината. Проектите за развитие и модернизация на инфраструктурата се оценяват за 

тяхното въздействие върху околната среда, което е от особена важност за прилагане 

принципите на устойчивото развитие. В този приоритет са очертани четири специфични 

цели. 

Специфична цел 1.1  Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура. 

Мярка 1.1.1. Изграждане на подходяща транспортна и пътна инфраструктура 

(включително до туристическите обекти) 

 Тук се включват дейностите по изграждане, рехабилитация и реконструкция на 

общинската пътна и улична мрежа.  

През 2018 година се осъществиха следните дейности по мярката, заложена в плана: 

1. Ремонт на улици в село Гърмен между о.т. 51-110-114-115; 

2. Ремонт на улици в село Огняново между о.т. 107-116, 47-71, 68-69 и 128-130-118; 

3. Ремонт на улици в село Дебрен между о.т. 79-197-187-180; 

4. Ремонт на улица в к.к. „Огняновски бани“ между о.т. 100-109; 

5. Ремонт на улици в село Дъбница между о.т. 111-141, 150-151; 

6. Ремонт на улици в село Скребатно между о.т. 18-20; 

7. Ремонт на улица в село Хвостяне между о.т. 62-63; 

8. Ремонт на улици в село Осиково между о.т. 40-42, 2-11 и 21-37; 

9. Ремонт на улици в село Горно Дряново между о.т. 190-193; 

10. Ремонт на улици в село Рибново между о.т.145-156-190-176-174; 

11. Ремонт на улици в село Долно Дряново о.т. 55-58-75; 

12. Ремонт на улици в село Долно Дряново между о.т. 62-64-157 и 73-87; 

13. Ремонт на улица в село Ковачевица между о.т. 77-254; 

14. Ремонт на улица в село Ореше между о.т. 97-124; 

15. Ремонт на улици в село Марчево между о.т. 7-11 и 36-47; 

16. Ремонт на улица в село Балдево; 

17. Ремонт на улици в село Крушево между о.т. 7-11, 36-47; 

18. Ремонт на площад в село Лещен 
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Всички ремонтни дейности са осъществени с финансиране от общинския бюджет. 

Подобряване състоянието на пътната мрежа е основен приоритет за община Гърмен. 

Дейността по ремонт и изграждане на улици е заложена във всички проекти, по които 

общината кандидатства и по които дейността е допустима. Тези проекти са подготвени и 

внесени за кандидатстване през 2018 година и в момента са в процес на оценка.  

Мярка 1.1.2. Развитие на ефективна енергийна и съобщителна инфраструктура. 

 Тук основополагащо е въвеждането и изграждането на съоръжения за производство 

и използване на енергия от възобновяеми източници и модернизиране на съобщителната 

мрежа. 

Във всички села на територията на община Гърмен има осигурен обхват на всички 

мобилни оператори, действащи в страната. Интернет достъп предоставят няколко фирми и 

все по-голяма част от населението има постоянен такъв. 

Мярка 1.1.3. Реконструкция и изграждане на ВиК инфраструктура 

 Обхватът на дейностите за изпълнение на мярката е заложен да включи изграждане 

на нови и реконструкция на водоснабдителни мрежи; подобряване техническото 

състояние на водопроводни системи; изграждането на пречиствателни станции за питейни 

и отпадни води, с цел подобряване на водоснабдяването и качеството на питейни води; 

изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води. 

По горепосочената мярка са извършени следните дейности: 

1. Текущ ремонт и подмяна на водопровод на улица между о.т. 51-110-114 по плана 

на село Гърмен; 

2. Текущ ремонт и подмяна на водопровод на улица между о.т. 79-197-187-180 по 

плана на село Дебрен; 

3. Текущ ремонт и подмяна на водопровод на улица между о.т. 97-124  по плана на 

село Ореше; 

4. Текущ ремонт и подмяна на водопровод на улици по плана на село Скребатно. 

 

Както и: 

1. Ремонт на канализация между о.т. 62-63 в село Хвостяне 

2. Ремонт на водопровод на улици между о.т. 62-64-158 в село Долно Дряново 

3. Ремонт на водопровод на улици между о.т. 79-197-187-180 в село Дебрен 

4. Ремонт на водопровод на улици между о.т. 11-141, 150-151 в село Дъбница 

5. Ремонт на Вик на улици между о.т. 36-47 в село Крушево 

6. Ремонт на водопровод на улица между о.т. 97-124 в село Ореше 

7. Ремонт на водопровод на улици между о.т. 51-110-114 в село Гърмен 

8. Ремонт на водосток в село Балдево 

9. Ремонт на ВиК между о.т. 145-156-190-176-174 в село Рибново 

10. Ремонт на ВиК между о.т. 90-97 в село Марчево 

11. Ремонт на водопровод на улици между о.т. 51-110-114 в село Огняново 

 

Специфична цел 1.2 Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура 

Мярка 1.2.1. Модернизация на образователната инфраструктура. 

 Предвиденото в плана цялостно съвременно оборудване, включващо всички 

училища и детски заведения и осигуряващо възможности за модерно обучение и 
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изследователски постижения, продължи да се осъществява и през 2018 година. 

Дейностите по разширяване употребата на ИКТ като част от модернизираната 

образователна инфраструктура са в основата на общинската образователна политика. 

Към днешна дата всички училища на територията на община Гърмен имат 

специализирани компютърни кабинети, а сградите има са с добра материално-техническа 

база. Една част от тях са санирани – ОУ „Димитър Талев“ в село Хвостяне, ОбУ „Христо 

Ботев“ в село Дъбница, „ ОУ Св. Паисий Хилендарски“ в село Горно Дряново. Конкретно 

през изминалата 2018 година са реализирани:  

Саниране сградата на ОУ „ Св. Паисий Хилендарски“ в село Горно Дряново – по 

Постановление на Министерски съвет. 

Саниране сградата на ОУ“ Димитър Талев“ село Хвостяне – по Постановление на 

Министерски съвет.  

Цялостно обновяване и ремонт на детската градина в село Дебрен чрез Европейски 

земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Реконструкция, обзавеждане 

на общинска образователна инфраструктура на територията на община Гърмен“ 

включваща следният обект: Детска градина „Никола Вапцаров„ с. Дебрен. 

Мярка1.2.1. Подобряване на инфраструктурата за здравеопазване, социални и 

обществени услуги. 

 По тази мярка са предвидени  инвестиции, както във физическите параметри 

(строителство, ремонт, реконструкция) на заведенията, където се предлагат тези услуги 

(сгради, оборудване и т.н.), така и за подходящо оборудване и дейности по внедряване на 

енергийна ефективност в помещенията. 

През 2018 година се извърши ремонт на кметствата в 10 населени места - Дебрен, Балдево, 

Ореше, Горно Дряново, Ковачевица, Скребатно, Дъбница, Огняново, Долно Дряново, 

Рибново. 

Мярка 1.2.3. Подобряване и модернизиране на културната и спортната 

инфраструктура. 

Мярката дава възможности  за създаване и изграждане на нови многофункционални 

спортно-развлекателни терени, както и осъвременяване на спортната инфраструктура. 

Изградени спортни площадки има в селата Гърмен, Огняново и Дъбница. В момента в 

село Дебрен се изгражда такава в двора на училището. 

В село Горно Дряново се реализира Създаване зона за отдих и спорт в кв. 26, финансиране 

по проект от Национална кампания „Чиста околна среда“  ПУДОСС. 

В село Дъбница – изградена спортна площадка – ПО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МС. 

 Мярката е и основен фактор за съхранение на читалищата и недвижимото културно 

наследство.  

През 2018 година се реализира дейност по рехабилитация на читалище „Изгрев“ в  с. 

Рибново по проект “Развитие на туризма в трансграничния регион Босилово - Гърмен, 

чрез запазване на местните културни традиции”. 

Специфична цел 1.3 Интегрирано пространствено развитие на територията. 
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Мярка 1.3.1. Съгласуваност между устройствено и стратегическо планиране на 

територията. 

 Тук се включват дейности по поддържане на регулационните и кадастралните 

планове и специализираните карти за устройствено планиране на територията; 

изработване на общи и подробни устройствени планове; изработване на многослойна 

географско-информационна система  (ГИС модел) като инструмент за пространствен 

анализ и разработване на Концепция за пространствено развитие на община Гърмен. 

Като индикатор за изпълнение на мярката е посочено изменение на поне 5 регулационни 

плана за периода. През 2018 година са реализирани 50 промени за всички 17 

регулационни плана на населени места и курорти на територията на общината. 

През 2018 година има 8 изготвени и одобрени кадастрални карти на землището в 

неурбанизирани територии в община Гърмен. През отчетния период в урбанизирани 

територии няма изготвени и одобрени такива. 

Специфична цел 1.4  Опазване на околната среда, превенция на природни рискове и 

климатична сигурност. 

Тази специфична цел съдържа мерки за опазване на биоразнообразието и 

подобряване на околната среда, адаптирането й към настъпващите климатични промени и 

постигане на устойчиво и ефективно използване на природните ресурси. 

Екологичното измерение в изпълнението на настоящия план е от основно значение, както 

за запазването на природните ресурси, така и за недопускането на замърсявания, които 

могат да имат отрицателно въздействие върху здравето на хората и останалите живи 

организми, от които зависи баланса на местните екосистеми. 

Мярка1.4.1 Подобряване и развитие на инфраструктура за третиране на отпадъци и 

внедряване на съвременни технологии. 

  Дейностите включват насърчаване на разделно събиране на отпадъците, 

компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологично обезвреждане в 

изпълнение на Пътната карта за ефективно използване ресурсите на Европа в периода  до 

2020 година. 

През 2017 година в община Гърмен бяха раздадени 50 броя компостери за 

домашно компостиране на отпадъци на жители на общината, чиито постоянен адрес е на 

територията й. Те бяха предоставени напълно безплатно чрез Съюза на Югозападните 

общини като част от дейностите по проект „Компостирай – насочени към 

природосъобразния начин на живот“, финансиран по програма за трансгранично 

сътрудничество България – Македония. Жителите, които се възползваха от  новите 

технологии за третиране на отпадъци, декларираха, че ще ги използват по предназначение 

в следващите 5 години. Като след този период, те остават като тяхна собственост. 

Мярка 1.4.2. Увеличаване и използване на зелените площи/включително паркове и 

площадки 

Дейностите за изпълнение са свързани с увеличаване на дървесната растителност 

в терените за озеленяване; поддържане на съществуващите озеленени площи и отреждане 

на терени за нови такива, както и с поддържане на гробищни паркове и други прилежащи 

територии. През 2018 година изпълнението на тази мярка продължи да се осъществява 

чрез осигуряване поддържането на горепосочените по съответните населени места. 
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Мярка1.4.3. Опазване и възстановяване на природното наследство и биологичното 

разнообразие. 

    Тук се включва насърчаване опазването и възстановяването на биологичното 

разнообразие и екосистеми – дейности по изграждане на екологосъобразна 

инфраструктура на обектите, включени в Екологичната система от защитени зони в 

Европейския съюз „Натура 2000“  и разработване на планове за управление на защитени 

територии и природни забележителности. 

Като индикатор за изпълнение на мярката е посочено възстановяването на 4 броя 

мира/аязма. През 2018 година е стартирана дейност по проект с основна цел – 

облагородяване на мирата в курорт „Огняновски минерални бани“ по Програма за 

сътрудничество INTERREG V-A „Гърция- България, 2014-2020“, Проект „Инициатива за 

подобряване капацитета и достъпа до туристически дестинации в трансграничния район“, 

„Дестинации за всички“. Проектът е по приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към 

климата трансграничен район“. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: 

Открояване на конкурентни предимства на местния потенциал и 

стимулиране на местната икономика 

Тази стратегическа цел е идентифицирана, за да акцентира върху основни слаби и 

силни характеристики на общината и превръщането им в конкурентни предимства на 

национално ниво чрез прилагане на комплекси икономически мерки. В допълнение са 

изведени потребностите на местната икономика и са предложени решения за отчетените 

проблеми. За постигане на стратегическата цел са посочени да допринесат приоритет 2 – 

устойчиво развитие на туризма и приоритет 3 – повишаване жизнения стандарт на 

населението и развитие на местната икономика. 

Приоритет 2: Устойчиво развитие на туризма , селското и горското стопанство. 

Селското стопанство е един от основните компенсатори на негативните 

предизвикателства на финансово-икономическата криза, обезлюдяването на малките 

населени места и деградацията на местните общности. Финансовото подпомагане за 

увеличаване на конкурентноспособността на МСП във всички сектори е основна политика 

в рамките на помощта от ЕС, особено чрез интервенции, стимулиращи цялостното 

подобряване на бизнес средата, повишаване на производителността; улесняване достъпа 

до нови пазари и интернационализацията на българските фирми; съкращаване на пътя до 

крайните клиенти; разработване, пазарна реализация и маркетинг на нови продукти, 

процеси, услуги и бизнес-модели; засилено навлизане и трансфер на иновациите на 

пазара; ресурсната ефективност, достъп до качествени бизнес консултации и т.н. В този 

контекст фирмите и предприемачите от община Гърмен е заложено да имат възможност 

да се възползват от тези условия и възможности за подкрепа. 

 Като добра възможност за общинската икономика е посочено безалтернативното 

развитие на туристическия сектор и на свързаното с него екологично земеделие и 

животновъдство. На територията на общината има богати природни и културно-

исторически ресурси, които предопределят развитието на ефективни видове и форми на 

туристически дейности с висока добавена стойност. 
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  Развитието на инфраструктурата на културата и експонирането на културното 

наследство в община Гърмен се разглеждат като предпоставка за развитие на културен 

туризъм. Общината е с потенциал за привличане на посетителски и инвеститорски 

интерес и развитие на специфичен туризъм, а оттам, създаване на привлекателни работни 

места за младите хора и преодоляване на повсеместния проблем с младежката 

безработица. 

 Този приоритет включва три специфични цели, чието постигане е заложено да  

допринесе за устойчивото развитие на туризма, селското и горското стопанство. 

 Описаните мерки към тях са подходящи за реализиране чрез оперативните 

програми „Региони в растеж“ 2014-2020 г., „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-

2020 г., и „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020г.  

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 преработвателната 

промишленост. 

 Заложено е насочването на инвестиционната политика към използване на 

потенциала с високи конкурентни предимства, а също и разнообразяване на 

традиционното земеделие с алтернативно такова. 

Мярка 2.1.2 Развитие на животновъдството и свързаните с него отрасли от 

преработвателната промишленост 

  Като основен компонент за цялостното развитие на животновъдството е заложено 

разширяването му във видово и количествено отношение, както и  повишаването на 

качествения показател на крайната продукция. 

Специфична цел 2.2. Балансирано развитие на горското стопанство 

Мярка 2.2.1. Обновяване, поддържане и залесяване на горския фонд 

Тази мярка е заложена с изключителна важност за опазване на околната среда е 

поддържане на екологичното равновесие, което е в съответствие с европейските политики 

за екосъобразност. 

Мярка 2.2.2. Използване на горския ресурс в дървообработвателната промишленост. 

Тази мярка е предвидена с цел рационалното и рентабилно използване на горите 

за целите на дървообработвателната промишленост, което да допринесе и за местното 

икономическо развитие. 

Мярка 2.2.3 Създаване и предпоставки за обособяване на туристически обекти и 

зони за отдих в горските територии. 

Целта е насочване на инвестиционната политика към създаването на условия и 

зони за отдих на населението и потенциални туристи сред природата  

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. 
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В тази мярка са съсредоточени маркетинга и рекламата на туристическите 

продукти на общината с природен и културно-исторически потенциал. Получените 

резултати от маркетингови проучвания на потребителското търсене, следва да определят 

необходимостта от диверсификация на продуктите и тяхното обогатяване с нови 

методики, процедури и програми. 

Като изпълнение на горепосочената мярка, през 2018 година бе проведено Маркетингово 

проучване на туристическото развитие на община Гърмен и туристическите дестинации 

на територията й. Проучването от специализираната фирма е част от дейност по договор 

за субсидия № B2.6c.09/28.09.2017 г. „Инициатива за подобряване капацитета и достъпа 

до туристически дестинации в трансграничния регион ( с акроним „Дестинации за 

всички“) по Програма за сътрудничество „Интеррег V-A Гърция –България“ 2014-2020 г. 

Към същата дейност по проекта бе изготвена и Туристическа програма за развитие на 

туризма на  територията на община Гърмен за 2019-2024 г. 

Мярка 2.3.2. Съхраняване и поддържане на туристически обекти. 

Целта на конкретната мярка е постоянно наблюдение и контрол на 

туристическите обекти и ценности и едновременно дейности по тяхното поддържане и 

съхраняване. 

В по-големите  туристически обекти има назначени пазачи и аниматори –  Никополис ад 

Нестум и Ландщафтно-исторически парк „Градище“. Кметовете на съответните населени 

места отговарят за своевременното наблюдение на състоянието на прилежащите им 

туристически обекти. 

През изминалата 2018 година започна дейност по благоустрояване на мира в УПИ VI кв. 

13, пл.№ 31 и УПИ I, кв. 17, пл. № 33 по плана на курорт „Огняновски минерални бани“, в 

изпълнение на дейност по договор за субсидия № B2.6c.09/28.09.2017 г. „Инициатива за 

подобряване капацитета и достъпа до туристически дестинации в трансграничния регион ( 

с акроним „Дестинации за всички“) по Програма за сътрудничество „Интеррег V-A 

Гърция –България“ 2014-2020 г. 

Приоритет 3: Повишаване жизнения стандарт на населението и развитие на 

местната икономика.  

За повишаването на реалните доходи и жизнения стандарт на населението 

определяща функция има развитието на местната и регионалната икономика. 

Като определящо тук е заложено развиване на традиционните отрасли от промишлеността 

като хранително-вкусова, мебелна промишленост, селско стопанство. До постигане на 

заложения приоритет ще доведе именно тяхното развитие, съчетано с повишаване на 

степента на ефективно и устойчиво използване на местните ресурси. 

Приоритетът включва три специфични цели, чието постигане ще създаде предпоставки за 

повишаване на конкурентноспособността на местната икономика. Дейностите и мерките 

са заложени с подкрепата главно на оперативните програми „Региони в растеж“ 2014-

2020г., „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., „Иновации и 

конкурентноспособност“ 2014-2020г., и Програма за развитие на селските райони 2014-

2020 г. 

Специфична цел 3.1: Доразвиване на традиционните отрасли и въвеждане на 

алтернативни. 
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Мярка 3.2.1. Подобряване на съществуващия местен малък и среден бизнес. 

 Малките и средни предприятия, които са предпоставка за осигуряване на 

базовото ниво на заетост и доходи на местното население, са най-уязвими в условията на 

икономическа криза. Заложена е цел, която да подобри тяхната устойчивост, чрез 

следните дейности:  

- Подпомагане на технологичното им обновление; 

- Въвеждането на стандарти за качество; 

- Повишаване на производителността и ефективността им на работа; 

- Подобряване достъпа до нови пазари и тяхната интернационализация; 

- Използване и достъп до ИКТ; 

- Внедряване на иновации; 

Препоръчани са иновации, които подкрепят въвеждането на нисковъглеродни, енергийно 

ефективни и безотпадни технологии, както и оползотворяването и рециклирането на по-

голямо количество отпадъци. 

Мярка 3.2.2. Насърчаване на предприемачеството, стартиране и развитие на 

икономически дейности в нови МСП. 

Обхватът на дейностите включва подкрепа за създаване на нови  микро и малки 

предприятия в района на община Гърмен; на нова предприемаческа култура; насърчаване 

на предприемачеството сред уязвимите групи на пазара на труда, включително и 

социалното предприемачество за безработни лица, хора с увреждания и лица от групи в 

неравностойно положение. 

Община Гърмен подкрепя напълно развитието на социалната политика в духа на 

социалното предприемачество, предоставяне и реализиране на дейности, включващи хора 

от уязвими групи. Като  пример за това е създаденото през 2018 година Социално 

Предприятие „Общинска пералня – ГЪРМЕН“, което се реализира по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. , процедура „Развитие на 

социалното предприемачество“ - BG05M9OP001-2.010.  

 

Специфична цел 3.3: Насърчаване на сътрудничество между производителите. 

Мярка 3.3.1. Насърчаване сдружаването на производителите, кооперирането и 

клъстерите. 

              Насърчаване на кооперирането между местните предприятия чрез подпомагане на 

клъстерирането и предоставянето за създаването на конкурентна среда в производството. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: 

Развитие на човешките ресурси и повишаване равнището на заетост 

Фокусът на тази стратегическа цел е поставен върху комплексното развитие на 

човешките ресурси. Това залагане е обосновано от необходимостта от решаване на 

констатираните, продължително проявяващи се проблеми в социалното развитие. Тези 

проблеми са свързани с негативното демографско развитие и по-конкретно с процеса  на 

обезлюдяването на територията; влошените характеристики на населението; 

неблагоприятните характеристики на пазара на труда в района; степента на развитост на 

социалната инфраструктура и възможностите за задоволяване на социалните потребности 

на населението. 
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 Посочената стратегическа цел е насочена и към създаване на условия за по-

ефективно използване на наличните човешки ресурси, на потенциала на изградената и 

предвидената за изграждане нова социална инфраструктура, за постигане целите на 

интегрираното развитие на общината по време на програмния период. 

 Стратегическата цел включва един основен приоритет, който обхваща една 

твърде широка, разнообразна, но в същото време комплексна тематика и се нуждае от 

интегрирани дейности и проекти. 

Приоритет 4: Повишаване на заетостта и развитие на човешкия потенциал. 

Община Гърмен изпълнява  програмата „Старт в кариерата“ съвместно с Агенция 

по заетостта. 

През 2018 година беше открито Социално предприятие „Общинска пералня - ГЪРМЕН“ 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Основните дейности по 

проекта са социални и това дава възможност за включване в заетост на 16 безработни и 

неактивни лица. 

Във връзка със Закона за защита на личните данни служителите на ОбА и кметовете на 

населените места на общината преминаха въвеждащо обучение. Общият брой на 

служителите е 64. 

Община Гърмен изпълнява още – Проект „Обучения и заетост“, Проект „Работа“ и 

Национална програма „Помощ за пенсиониране“. 

Приоритетът е ориентиран към разширяване на достъпа до качествено 

образование; постигане на по-голяма гъвкавост на образователната система спрямо 

промените на пазара на труда; създаване на условия за качествена заетост, гарантираща 

социално включване; изграждане на адекватна инфраструктура за образование и 

здравеопазване; осигуряване на по-добър здравен статус на населението и подобряване на 

социалното включване и равнището на заетост. 

Приоритетът включва мерки, които целят постигането на четири специфични цели. 

Специфична цел 4.1. Повишаване образователното равнище на населението. 

Планираните мерки и дейности са насочени към осъвременяване на системата на 

образованието и постигане на по-голяма гъвкавост спрямо бързо променящите се 

потребности на пазара на труда. С оглед на поставените национални цели по стратегия 

„Европа 2020“ : да се намали делът на преждевременно напусналите училище до 11%, а 

делът на завършилите висше образование на възраст 30-34 да достигне до 36%  е 

необходимо да се отдели специално внимание на развитието на образованието. 

Мерките целят да отговорят на належащите нужди както по отношение на подобряване 

достъпа до образование и качеството на образованието, така и за модернизацията на 

образователната инфраструктура. 

Мярка 4.1.1. Подобряване качеството на образование и създаване на условия за 

равен достъп до образование (вкл. и на лица от уязвимите групи). 

        Специални усилия са заложени да бъдат положени за тези групи, които са изправени 

пред затруднения в обучението и/или са в подчертано неравностойно положение. Това ще 

стане възможно чрез прилагането на съвременни образователни политики, насочени към 

потребностите на обучаваните и насърчаване прилагането на разнообразни форми и 

начини на обучение. Ключовите операции са заложени да бъдат насочени към ефективно 
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финансиране за осигуряване на равен достъп и повишаване а образователните резултати. 

Възможните дейности включват подкрепа за професионалните е специализирани 

училища, стипендии за деца с изявени дарби; програми за ограмотяване, основно сред 

уязвимите групи; засилване на взаимодействието между образователните институции и 

бизнеса; включване на работодатели и институции от трудовия пазар в разработването на 

учебните програми, с цел повишаване на предприемаческите умения и пригодността за 

заетост. 

И през 2018 година на територията на община Гърмен образованието продължи да се 

подкрепя чрез функционирането на Механизма за съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. Това се осъществяваше чрез т. нар. „екипи за обхват“, 

които работеха на терен и полагаха нужните усилия да не се допусне отпадане на ученици 

от образователната система. В резултат на това през 2018 година няма ученици, които са 

със статут на отпаднали. 

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

              Намаляване на преждевременно напускащите училище и осигуряването на равен 

достъп до качествено образование на всички нива на задължителното образование 

(предучилищно, основно и средно) е основна предпоставка за приобщаващия растеж. Това 

предполага цялостна политика за предотвратяване на ранното напускане на училище и 

осигуряването на превенции, интервенции и компенсации със специален фокус върху 

ромското население. Дейностите включват разработване на програми за привличане и 

задържане на децата в училище съобразно специфичните местни условия; създаване на 

условия за преминаване от по-ниските към по-високите степени на образование; 

осигуряване на достъп до образование на лицата от населени места без функциониращи 

училища (по линия на ученическите пътувания, чрез интернет обучение и др.). 

През 2018 година в училищата на територията на община Гърмен няма отпаднали ученици 

и преждевременнно напуснали системата за образвание. 

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

 Ученето през целия живот е важна област на национална, регионална и общинска 

политика, с очаквана подкрепа със средства от европейските фондове, в която ресурсите 

ще бъдат насочени към изграждането на капацитет, с цел подобряване на предлагането и 

достъпа до възможности за качествено професионално обучение и повишаване на 

квалификацията/преквалификацията на възрастни и осигуряването на по-лесен достъп до 

целеви обучения, информационни и демонстрационни дейности, особено за земеделските 

производители и горските стопани. Мярката включва и дейности за изработване на 

модели, ориентирани към интересите и потребностите на децата за пълноценно личностно 

развитие. 

Мярка 4.1.4. Придобиване на компетентности в съответствие с изискванията на 

пазара на труда. 

    Дейностите могат да се обобщят в осигуряване на финансови, материално-

технически и административни предпоставки за формиране на практически умения в 

съответствие с изискванията на пазара на труда, като внедряване на система за 

прогнозиране потребностите на пазара на труда от работна сила и изготвяне на програми 

за ранно професионално ориентиране. 
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Специфична цел 4.2. Осигуряване на висококачествени социални и здравни услуги 

за повишаване качеството на живот. 

 Основен фактор за определяне качеството на живот в дадена община е 

възможността за жителите й да получават здравни и социални услуги. 

Мярка 4.2.1. Разширяване на териториалния обхват, качеството и броя на здравните 

и социални услуги. 

 Тази мярка включва подобряване на „меката“ инфраструктура, свързана с 

количеството и качеството на предлаганите здравни и социални услуги в заведения с 

добре изградена инфраструктура и висококвалифициран персонал. 

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

 Тук са включени дейности за подпомагане на субсидираната заетост на уязвимите 

групи, която да помага на хората в риск от бедност и социално изключване да се завърнат 

на работа, предоставяне на равни възможности за трудова заетост на лица от уязвими 

групи, търсещи работа. 

Специфична цел 4.3. Предотвратяване отпадането от пазара на труда 

             Като основен акцент на общинската политика през следващия планов/програмен 

период с подкрепата на европейските фондове ще бъде подкрепата за преодоляване на 

съществуващите  дълбоки несъответствия между търсенето и предлагането на работна 

сила чрез повишаване на институционалния капацитет и осигуряването на инструменти, 

необходими за извършване на по-ефективни обществени услуги по заетост. От 

изключителна важност е своевременна, гъвкава и адекватна реакция в търсенето и 

предлагането на пазара на труда. 

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

             Съвместните дейности за заложени да бъдат насочени към осигуряване на условия 

за трайна заетост на лицата в трудоспособна възраст; предлагане на качествени услуги при 

търсене на работа; подпомагане на социално-икономическата интеграция на социално 

слабите лица. 

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

предприемачество. 

 За повишаване пригодността на заетост се включват дейности по осигуряване на 

обучение за придобиване на квалификация и ключови компетентности от млади 

безработни без трудов опит, свързани с навременното им включване в пазара на труда и 

насърчаване на предприемачеството. 

Специфична цел 4.4. Насърчаване на научноизследователска и развойна дейност. 

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

стопанство. 

 Интелигентния растеж е основна цел на европейско ниво. Целенасочената 

подкрепа ще допринесе пряко до развитие на селското стопанство, който е традиционен 

отрасъл в общината. 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: 

Ефективно управление с широко участие на местната общност. 

            Подобряването на институционалния капацитет и достъпа до ефективни публични 

услуги са необходими условия за създаването на благоприятна бизнес и социална среда за 

по-висока конкурентноспособност, социално сближаване и икономически растеж. 

Електронното правителство, качествените и ефективни обществени услуги за гражданите 

и бизнеса, както и ефективността на администрацията все още са значителни 

предизвикателства за много общини. 

             Изведен е един приоритет за постигането на целта-добро управление в полза на 

местната общност и бизнеса. 

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

Финансирането на дейностите е заложено да се осъществи главно по Оперативна 

програма „Добро управление“ 2014-2020г. 

За постигане на оптимално добро управление в полза на местната общност и бизнеса в 

рамките на приоритета ще се предприемат действия за подобряване процеса на 

стратегическо планиране, контрол и мониторинг на местно ниво, както и за предоставяне 

на пълния пакет от услуги за гражданите и бизнеса. 

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. 

 Мярката цели подобряването на ефективността в работата и повишаване на 

професионалните и ключови компетентности на служителите в общинската 

администрация чрез провеждане на обучения, семинари, обмяна на опит и др. 

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

правомощия и партньорство. 

 Тук се включват разработването на иновационни подходи в комуникацията с 

партньорите, структурите на гражданското общество, въвеждането на стандарти на 

обслужване, делегирането на права до кметовете и кметските наместници в селата и 

въвеждането на последващи контролни и маркетингови наблюдения. 

През 2018 година всички служители на ОбА Гърмен, заедно с кметовете и кметските 

наместници за минали обучение във връзка в промените в закона за личните данни. 

По компетенции са осъществени 16 броя обучения на различни служители. 

Мярка 5.1.3. Прилагане на ефективни политики за намаляване на 

административната тежест за бизнеса в домакинствата и оптимално изразходване на 

финансовите ресурси. 

 В тази мярка ще се анализират обследват общинските сгради, ще се оптимизират 

регулаторните и разрешителните режими за функционирането на малкия и среден бизнес. 

Тук се обръща внимание и на минимизирането на административните разходи по 

заявяването и получаването на документи, свързани с ежедневния живот на населението, 
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което ще доведе до намаляване на средствата, заплащани от физическите лица при 

получаване на комплексни документи. 

Специфична цел 5.2. Достъп до качествени обществени услуги. 

 В рамките на тази цел са заложени да се реализират дейности и проекти за 

осигуряване на по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса и 

включва подпомагане на следните мерки: 

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

гражданите и бизнеса. 

             Тук са предвидени намаляване и поетапно премахване на усложнените процедури, 

свързани с предоставяне на услуги и въвеждане и утвърждаване на комплексно 

административно обслужване. 

Мярка 5.2.2. Инвестиции в информационни технологии и прилагане на електронно 

управление. 

             В тази мярка са включени дейности за оптимизиране и подобряване на 

електронното управление. 

Специфична цел 5.3. Подобряване управлението на процеси и дейности. 

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

           Тук се включва създаването на нови форми за ефективно участие на 

неправителствените организации и гражданите в процеса на стратегическо планиране и 

прилагането на политиката за общинското развитие. 

Мярка 5.3.2. Развитие на междуобщинско и транснационално сътрудничество. 

           Транснационалното и междуобщинското сътрудничество са заложени да продължат 

да се развиват като инструменти за трансфер на опит и добри практики между 

европейските райони в области, покриващи идентифицираните нужди на регионите и 

определените тематични цели на Общата стратегическа рамка. 

През 2018 година община Гърмен успешно изпълни проекта “Развитие на туризма в 

трансграничния регион Босилово - Гърмен, чрез запазване на местните културни 

традиции”. Благодарение на ефективното му изпълнение бе извършена рехабилитация на 

Читалище „Изгрев“ в село Рибново. 

През 2018 се реализираха и голяма част от основните дейности по проект „Инициатива за 

подобряване на капацитета и достъпа до туристическите дестинации в транграничния 

район“ по Програма за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020, по 

Приоритетна ос 2 „Устойчив и адаптиран към климатичните промени трансграничен 

район“, Инвестиционен приоритет 6с „Консервация, съхранение, промотиране и развитие 

на природното и културно наследство“, Процедура CCI: 2014TC16RFCB022. 

Мярка 5.3.3. Насърчаване на публично-частното партньорство. 

Публично-частното партньорство е добър модел за засилване на 

сътрудничеството, обмяната на добър опит и практики и повишаване качеството на 

предлаганите стоки и услуги. 

ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА 
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Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Гърмен е основен инструмент за проследяване на степента на 

изпълнение на ОПР. Тя отчита напредъка и степента на постигане на целите и 

приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики. За 

целите на плана за заложени два вида индикатори: 

Индикатори за резултат 

Индикатори за въздействие 

Те обхващат както физически параметри, така и финансови по отношение реализацията на 

поставените цели и приоритети за развитие, като стойностите им за заложени да бъдат 

абсолютно или относителни. 

Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на 

определените приоритети и мерки за развитие на общината. Дефинираните индикатори за 

количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите 

за конкретните постижения при реализацията на приоритетите и мерките и постигнатото 

пряко въздействие в съответната област. 

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и 

стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на 

избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния 

период. 

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка на 

ОПР са взети предвид общите индикатори в областта на регионалната политика и за 

постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014-2020 г. 

При разработването на системата от индикатори е използвана концепция, която ги 

характеризира с: 

Точност – индикаторите трябва да са конкретни и положителни 

Измеримост – индикаторът трябва да бъде насочен към желано бъдещо състояние ( в 

сравнение с базовия индикатор) и да бъде количествен определен, така че да позволява 

измерване. Необходимо е да се обърне внимание на мерната единица. 

Постижим – трябва да бъде възможно да се получат данни за стойността на всеки 

индикатор и то във времето, когато са необходими. 

Реалистичен – индикаторът трябва да бъде свързан с целта на проекта и също така да бъде 

реалистичен 

Съобразен с времето – индикаторът трябва да бъде постигнат в ограничен период от 

време, което следва да се вземе предвид и да се посочи в проекта. 

 

 

Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 

-2020 г. за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г. е приет с Решение № ...... от Протокол 

№…… от…………..г. на Общински съвет с. Гърмен 
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Приоритет, мярка Индикатор за резултат Източник на информация Период на отчитане 

Приоритет 1: Изграждане и осъвременяване на инфраструктура за интегрирано пространствено развитие и опазване на 

околната среда 

Мярка 1.1.1. Изграждане на 

подходяща транспортна и пътна 

инфраструктура (вкл. до 

туристическите обекти. 

10 асфалтирани улици; 

2 рехабилитирани главни улици; 

600 м. бетонирани улици; 

3 ремонтирани улици с настилка от бетон 

или калдаръм – 3000 м. – 0 км. 

Ремонтирани улици с обща дължина – 

7000м. – 3500 м. 

Изградени нови улици – 100 м.-0 м. 

Изградени 13 км, тротоари. 

Държавни институции – 

министерства, агенции и 

ОбА. 

2018 г. 

Мярка 1.1.2. Развитие на ефективна 

енергийна и съобщителна 

инфраструктура 

Изградени 3 нови трафопоста; 

1 изцяло електрифицирано село; 

5 км разширена ел. мрежа в 5 села; 

Подобрено състояние на 1 енергийна 

мрежа; 

Преместени 10 бр. ел стълбове от 

уличните платна; 

Изградена 1 безжична интернет връзка; 

Държавни институции – 

министерства, агенции и 

ОбА. 

2018 г. 

Мярка 1.1.3. Реконструкция и 

изграждане на ВиК инфраструктура 

3 новоизградени резервоара; 

Изграден 16 км. нов водопровод; - 0 км. 

Разширена съществуваща водопроводна 

мрежа с 20 км.; 

Подменена стара водопроводна мрежа с 

50 км.; - 2585 м. 

Изградена 16 км. нова канализация; -0 

Подменена 50км. стара канализация; - 370 

м. 

 

Държавни институции – 

министерства, агенции и 

ОбА. 

2018 г. 

Мярка 1.2.1. Модернизация на 

образователната инфраструктура 

5 санирани училища; 

Изграден 1 физкултурен салон в село 

Долно Дряново; 

Подобряване МТБ на 1 училище в с. 

МОН; РИО; ОбА. 2018 г. 
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Долно Дряново; 

1 изграден административен корпус в 

училището в с. Дебрен; 

1 изграден физкултурен салон в с. 

Дебрен; - 158 000 лв осигурени в края на 

2018 година с ПМС 

1 изградена детска площадка в с. Дебрен; 

Мярка 1.2.3. Подобряване и 

модернизиране на културната и 

спортнаса инфраструктура 

Ремонтирани 2 читалища; 

1 читалище с подобрена МТБ; 

Изграден 1 младежки център; 

Изградена 1 многофункционална зала; 

Реставрирани 3 археологически обекта; 

Изградена и осветена 1 алея; 

Поставени 50 бр,пейки и кошчета за 

отпадъци; - 15 кошчета за отпадъци в с. 

Огняново през 2018 г. 

Изграден 1 културен център; 

Изградени 3 многофункционални 

площадки; 

Обновени 7 стадиона; 

 

МК; ММС; ОбА; 2018 г. 

Мярка 1.3.1. Съгласуваност между 

устройствено и стратегическо 

планиране на територията 

Изменение на 5 регулационни плана; 

Изготвени 2 нови кадастрални карти; 

ОбА 2018 г. 

Мярка 1.4.1. Подобряване и развитие 

на инфраструктура за третиране на 

отпадъци и внедряване на съвременни 

технологии 

Заличено 1 нерегламентирано сметище в 

с. Марчево??? 

МОСВ; ОбА 2018 г. 

Мярка 1.4.2. Увеличаване и 

поддържане на зелените площи/ вкл. 

Изграден 1 нов парк в с. Осиково; 

Изградени 3 броя нови екопътеки; 

ОбА 2018 г. 



20 
 

паркове и площади/ Озеленени 20 кв.м. площи; 

Постоянно поддържани 5 броя паркове и  

градинки; 

Постоянно поддържани 16 броя 

гробищни паркове; 

 

Мярка 1.4.3. Опазване и 

възстановяване на природното 

наследство и биологичното 

разнообразие 

Възстановени 4 броя мира/аязма. МОСВ 2018 г. 

Приоритет 2: Устойчиво развитие на туризма, селското и горското стопанство 

Мярка 2.1.1. Въвеждане на 

алтернативно земеделие и 

разширяване и поддържане на 

териториите на традиционното 

земеделие и отраслите на 

преработвателната промишленост 

2 дерета коригирани и бетонирани; 

Изградени 5 км. напоителни канали; 

Ремонтирани 15 км. съществуващи 

канали; 

Изградени 2 броя водоеми; 

Ремонтирани 20 км. селскостопански 

пътища; 

МЗХ; ДФЗ; ОбА 2018 г. 

Мярка 2.1.2. Развитие на 

животновъдството и свързаните с 

него отрасли от преработвателната 

промишленост. 

Създадени нови месодайни породи едър и 

дребен рогат добитък; 

Създадени нови мандри и кланици; 

Подобрен генофонд. 

МЗХ; ДФЗ; ОбА 2018 г. 

Мярка 2.2.1. Обновяване, 

поддържане и залесяване на горския 

фонд 

1000 дка залесени горски територии ДГС; ОГС; ОбА 2018 г. 

Мярка 2.2.2. Използване на горския 

ресурс в дървообработвателната 

промишленост 

Създадени 2 предприятия за производство 

на мебели; 

Създадено 1 предприятие за производство 

на пелети; 

ОГС; ОбА; Бзинес 

структури 

2018 г. 

Мярка 2.2.3. Създаване на 

предпоставки за обособяване на 

туристически обекти и зони за отдих в 

Изградени горски пътища, еко - пътеки, 

кътове за отдих 

ОГС; ОбА; 2018 г. 
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горските територии 

Мярка 2.3.1. Комплексно 

маркетингово представяне и реклама 

на общината 

1 бр. развит регионален туристически 

продукт 

ОбА; Бизнес структури 2018 г. 

Мярка 2.3.2. Съхраняване и 

поддържане на туристическите обекти 

Създадена подходяща среда за развитие на 

туризъм 

ОбА; Бизнес структури 2018 г. 

 

Приоритет 3: Повишаване жизнения стандарт на населението и развитие на местната икономика 

Мярка 3.1.1. Подкрепа за развитие на 

хранително-вкусовата промишленост 

и използване на местния поземлен 

ресурс 

Създадени 2 предприятия в сектора на 

хранително-вкусовата промишленост 

ФЕС; ОбА; Бизнес 

структури 

2018 г. 

Мярка 3.1.2. Създаване на условия за 

развитие на алтернативно земеделие и 

животновъдство 

Технологично преоборудвани  8 

земеделски и животновъдни стопанства 

ФЕС; ОбА; Бизнес 

структури 

2018 г. 

Мярка 3.1.3 Повишаване доходите на 

заетите  в традиционните отрасли 

По-високи доходи за над 4000 души Бизнес структури 2018 г. 

Мярка 3.2.1. Подобряване на 

съществуващия местен малък и 

среден бизнес 

Разширен брой пазари – 10бр. и 

асортимент в предприятията; 

Повишено качество и продажби на 

произведената продукция 

МИЕТ; ОбА; Бизнес 

структури 

2018 г. 

Мярка3.2.2. Насърчаване на 

предприемачеството, стартиране и 

развитие на икономически дейности в 

нови МСП 

Развито тютюнопроизводство и 

билкопроизводство; 

Изградени зеленчукови оранжерии; 

Развити местни занаяти; 

Реализирана развойна дейност и др. 

МИЕТ; ОбА; Бизнес 

структури 

2018 г. 

Мярка 3.3.1. Насърчаване 

сдружаването на производителите, 

кооперирането и клъстерите 

Развито тютюнопроизводство и 

билкопроизводство; 

Изградени зеленчукови оранжерии; 

Развити местни занаяти; 

Реализирана развойна дейност и др. 

МИЕТ; ОбА; Бизнес 

структури 

2018 г. 

Приоритет 4: Повишаване на заетостта и развитие на човешкия потенциал 
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Мярка 4.1.1. Подобряване качеството 

на образование и създаване на 

условия за равен достъп до 

образование (вкл. и на лица от 

уязвимите групи) 

Предотвратено отпадане на над 100 

ученици от образователната система. 

МОН; РИО; НПО; АСП; 

РДСП; ДСП; ОбА 

2018 г. 

Мярка 4.1.2. Намаляване на броя 

ученици, преждевременно 

напускащите училище 

Предотвратено отпадане на над 100 

ученици от образователната система. 

МОН; РИО; НПО; АСП; 

РДСП; ДСП; ОбА 

2018 г. 

Мярка 4.1.3. Учене през целия живот 

и пълноценно личностно развитие 

Проведени 10 професионални обучения. МОН; РИО; НПО; ЦПО; 

ДБТ; ОбА 

2018 г. 

Мярка 4.1.4. Придобиване на 

компетентности в съответствие с 

изискванията на пазара на труда. 

4 бр. осъществени проекти, адекватни на 

изискванията на пазара на труда 

МОН; РИО; НПО; ЦПО; 

ДБТ; ОбА 

2018 г. 

Мярка 4.2.1. Разширяване на 

териториалния обхват, качеството и 

броя на здравни и социални услуги 

Създадени 2 броя нови социални услуги МЗ; МТСП; АСП; РДСП; 

ДСП; ОбА; 

ежегодно 

Мярка 4.2.2. Предотвратяване на 

рискове, водещи към социална 

изолация 

Създадени 2 броя нови социални услуги МЗ; МТСП; АСП; РДСП; 

ДСП; ОбА; 

ежегодно 

Мярка 4.3.1. Подкрепа за превенция 

на отпадането от пазара на труда 

 

Създадени 3 стажантски програми МТСП; АЗ; ДБТ; ОбА; 

Бизнес структури 

ежегодно 

Мярка 4.3.2. Осигуряване на достъп 

до програми за професионално 

ориентиране и предприемачество 

Професионално ориентирани над 50 млади 

хора 

МТСП; МОН; ЦПО; ДБТ. ежегодно 

Мярка 4.4.1. Подкрепа за 

интелигентен растеж и развойна 

дейност в селското стопанство 

Развито тютюнопроизводство и 

билкопроизводство; Изградени 

зеленчукови оранжерии;  

Развити местни занаяти; 

Реализирана развойна дейност и др. 

МИЕТ; МЗХ; ДФЗ; НПО; 

ОбАС 

Два пъти за периода 

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

Мярка 5.1.1. Повишаване на 

професионалните и ключови 

50 бр. служители в администрацията, 

подобрили компетенциите си 

МФ; Областна 

администрация; Оба 

Два пъти за периода 
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компетенции на служителите в 

общинска администрация 

Мярка 5.1.2. Въвеждането на нови 

управленски подходи,стандарти, 

предоставяне на правомощия и 

партньорство 

2 бр. въведени стандарти Областна администрация Два пъти за периода 

Мярка 5.1.3. Прилагане на ефективни 

политики за намаляване на 

административната тежест за бизнеса 

и домакинствата и оптимално 

изразходване на финансовите ресурси 

Формирана 1 гражданска група за участие 

в прилагането на местни данъчни 

политики; 

5 общински сгради обследвани и 

снабдени с технически паспорти. 

Областна администрация; 

ОбА; Бизнес структури 

Два пъти за периода 

Мярка 5.2.1. Предоставяне на 

интегрирани услуги и пълен пакет от 

услуги за гражданите и бизнеса. 

Внедрена 1 интегрирана информационна 

система 

ФЕС; Областна 

администрация; ОбА; 

Два пъти за периода 

Мярка 5.2.2.  Инвестиции в 

информационни технологии и 

прилагане на електронно управление 

1 бр. администрация въвела електронно 

управление 

МФ; Областна 

администрация; ОбА 

Два пъти за периода 

Мярка 5.3.1.  Поддържане и развитие 

на механизмите за обществени 

консултации 

Разработен 1 бр. механизъм за 

обществени консултации 

ОбА Два пъти за периода 

Мярка 5.3.2. Развитие на 

междуобщинско и транснационално 

сътрудничество 

Разработени и изпълнени 3 

транснационални и 2 междуобщински 

проекта. 

ФЕС; Областна 

администрация; ОбА 

Два пъти за периода 

 

Съгласувал: Валери Кесимов – зам.-кмет на община Гърмен 

Изготвил: Христина Кишева – младши експерт ПЕС 


