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 1. Общи условия 

Общият устройствен план на община Гърмен е възложен за изпълнение на екип от 

есперти на НЦТР ЕАД с ръководител арх. Детелина Тотева, след спечелена обществена 

поръчка.  

Целта на създаването на ОУП на община Гърмен е да се отразят настъпилите 

съществени изменения в социално-икономическата среда и условията, в които се развива 

нашата страна. Необходимостта да се осигури равнопоставеност на отделните субекти в 

икономическия живот, да се осигури защита и баланс на интересите и собствеността на 

всички участници в устройствения процес води след себе си и до промяна на политиката за 

устройство на територията.  

Работата по етап “предварителен проект” е изпълнена в съответствие с изискванията 

на договора, заданието за изработването на ОУП и действащата нормативна уредба. 

При изработването на плана е използвана предоставена информация от специалисти 

от дирекции, отдели и сектори на общинската администрация на община Гърмен, 

представители на експлоатационни дружества и ведомства. Използвани са материали от 

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025, Национална 

стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Регионален план за развитие на Югозападен 

район от ниво 2 2014-2020 г., Областна стратегия за развитие на област Благоевград 2014-

2020 г., Общински план за развитие на община Гърмен 2014-2020 г., Подробни устройствени 

планове на отделни имоти от територията на общината, КВС на землищата и др. 

1.1. Цели и задачи на разработката 

Рамковата цел на новия Общ устройствен план на общината е да предложи адекватен 

и съвременен пространствен модел за развитие на общината, както и да формулира 

подходяща политика и нормативни рамки за неговата реализация.  

В обхвата на тази цел, подцелите се формулират като: 

 Обвързване на развитието на общината с факторите от регионално, национално и 

над национално ниво; 

 Определяне границите на териториите в община Гърмен, в зависимост от 

основното или конкретното им предназначение, както и допустимите и забранените 

дейности в тях и изискванията при използването, опазването и застрояването им; 

 Определяне на насоките за териториалното развитие на урбанизираните 

територии и екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените 

територии и зони с оглед постигане на оптимална териториална структура; 

 Осигуряване на възможно най-добър баланс между частните и обществените 

интереси на територията на община Гърмен, при равнопоставяне на различните видове 

собственост и необходимостта от защита на обществения интерес 

 Създаване на възможности за възстановяване на нарушените територии и 

определяне на последващото им предназначение; 

 Определяне устройството на поземлените имоти, съобразно конкретното им 

предназначение и осигуряване опазването на недвижимото културно наследство;  

 Предвиждане на подходящо развитие на техническата инфраструктура и 

обвързването и с националните инфраструктурни и европейски коридори; 
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 Определяне на правила и нормативи за прилагане на устройствените планове, 

съобразно местните и регионални характеристики на териториите - предмет на 

устройственото планиране, както и специфични правила и нормативи към тях; 

 Увеличаване възможностите за управление на съществуващите към момента 

потенциални урбанистични процеси на територията на общината и контрол върху процесите 

на по-нататъшна урбанизация на територията и; 

 Стимулиране на икономическото развитие на общината, чрез създаване на 

планова основа, подчинена на инструментариума на устройственото планиране; 

 Опазване и използване на потенциала на природните дадености и културно-

историческото наследство; 

 Подобряване на жизнената среда на територията на общината, чрез осигуряване 

на съвременно ниво на обществено обслужване, обитаване, възможности за рекреация, 

спорт и др. 

Общите устройствени планове1 са основа за цялостното устройство на териториите на 

общините, на части от тях или на отделни населени места с техните землища. 

Предвижданията на общите устройствени планове, с които се определят общата структура и 

преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на 

техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културно-

историческото наследство, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени 

планове. 

Изхождайки от формулираните цели на ОУП и от схващането, че планът ще бъде 

управленски инструмент на община Гърмен в сферата на пространственото й развитие, се 

формулират и неговите задачи. Целите и задачите на Общия устройствен планса съгласувани 

със същите на Общинския план за развитие на общината за 2014-2020 г.  

Основните задачи на плана са: 

1) Определяне на общата структура на територията, местоположението, землищните 

граници на населените места и селищните образувания, на отделните урбанизирани 

територии и извънурбанизираните такива (изключителна държавна, публична държавна и 

публична общинска собственост), земеделските и горски територии, защитените зони, 

санитарно-охранителни зони на водоизточници, нарушените територии за възстановяване, 

водните течения и площи, както и териториите със специално, с друго или със смесено 

предназначение; 

2) Разработване на общия режим на устройство на всяка от териториите по задача 1), 

който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, 

изграждане и развитие, като се съблюдават режимите, които са установени със специални 

закони;  

3) Усъвършенстване на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и 

сервитутните им зони на територията на общината, връзките им с териториите на съседните 

общини и със системата от инфраструктурни мрежи и съоръжения на национално ниво; 

4) Установяване на уязвими територии с вероятно разпространение на предвидими 

природни бедствия, както и регламентиране на превантивни мерки, методи за защита и 

начин на устройство на териториите; 

                                                           
1Съгласно чл. 104, ал. 1 от ЗУТ 
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5) Установяване на териториите, в които е необходимо активно прилагане на 

ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за 

превантивна устройствена защита; 

6) Установяване на териториите за специални обекти, свързани с отбраната и 

сигурността на страната, и прилежащите към тях забранени и сервитутни зони; 

7) Създаване на условия за балансирано устройствено развитие в урабанизираните и 

извънурбанизираните територии, чрез поддържане на  екологично равновесие и опазване 

на околната среда; 

8) Осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите на културно 

историческото наследство и природните забележителности. Регламентиране на допустимото 

натоварване върху териториите с естествени рекреационни и други ресурси; 

9) Определяне на последователност (етапност) за реализиране на приоритетни 

устройствени дейности. 

1.2. Кратка историческа справка 

село Балдево 

Тракийска могила (Пишлюва тумба). Тракийски могили (Тумбите). Руини на тракийски 

селища (Манастира, Колибищата, Костадин, Свети Илия). Край Пишлювата тумба, местни 

иманяри откриват погребение на тракийски вожд. Намерени са бойна колесница, статуетка 

на бога Пазител (15 см фигура с къдрава коса, която е била закована на колесницата), конски 

бронзови сбруи, железните бандажи на колелата.  

В края на XIX и началото на XX век Балдево е изцяло българско село в Неврокопска 

каза. Църквата „Свети Димитър“ е от 1882 г.2 В 1889 г.Стефан Веркович („Топографическо-

этнографическій очеркъ Македоніи“) отбелязва Балдово като село с 52 български къщи.3 

В 1891 г. Георги Стрезов пише за селото:  

„Балдево, лежи на левия бряг на Места; пада на ЮИ от Неврокоп 2 часа. Поминуват 

със земледелие; земя доста плодовита. Църква „Св. Димитър“ и училище с двайсетина 

ученика. Училището и църквата са български. 50 къщи.4“ 

Според статистиката на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) 

населението на Балдюво брои 325 души, всички българи.5 

През месец април 1903 г. в сражение с турската войска загиват 58 комити и местни 

жители. Османската армия извършва тежки издавателства над местното християнско 

население. Ружа Маркова загива от турски куршум, понесла своето дете. Село Балдево е 

напълно опожарено. След сражението загиналите са погребани в гробищата на селото. 

Изчезват 12 фамилии.  

При избухването на Балканската война в 1912 г. четирима души от Балдево са 

доброволци в Македоно-одринското опълчение.6 

 

                                                           
2Енциклопедия Пирински край. Благоевград, Редакция „Енциклопедия“, 1995. ISBN 954-90006-1-3. с. 55 
3Верковичъ, С. И. „Топографическо-этнографическій очеркъ Македоніи“. СПб, 1889, стр. 234-235 
4Стрезов, Георги. Два санджака от Източна Македония. Периодично списание на Българското книжовно  
дружество в Средец, кн. XXXVII и XXXVIII, 1891, стр. 10 
5Кѫнчовъ, Василъ. Македония. Етнография и статистика. София, Българското книжовно дружество, 1900. ISBN 
954430424X. с. 195 
6„Македоно-одринското опълчение 1912-1913 г. Личен състав“, Главно управление на архивите, 2006, стр. 827 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80_(%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%8A_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%8A_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F._%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/9549000613
https://www.strumski.com/books/Georgi_Strezov_za_Iztochna_Makedonia.pdf
https://www.strumski.com/books/Georgi_Strezov_za_Iztochna_Makedonia.pdf
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%BE%D0%B2
http://www.promacedonia.org/vk/vk_2_21.htm
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/954430424X
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/954430424X
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село Горно Дряново 

В списък на селищата и броя на немюсюлманските домакинства във вилаетаНеврокоп 

от 13 март 1660 година село Горно Дряново (Диранова-и баля[7) е посочено като село, в 

което живеят 8 немюсюлмански семейства.8 

В XIX век Горно Дряново е мюсюлманско село в Неврокопска каза на Османската 

империя. В „Етнография на вилаетите Адрианопол, Монастир и Салоника“, издадена в 

Константинопол в 1878 година и отразяваща статистиката на мъжкото население от 1873 

година, Горне Дряново (Gorne-drianovo) е посочено като село с 40 домакинства и 100 жители 

помаци.9 

В 1891 г. Георги Стрезов пише за селото:  

„ Горно Дряново, помашко село отвъд Канина, на разстояние 1/2 час от Ковачовица 

към И. Токо речи всички са кираджии с коне. Къщи 50, помаци.10“ 

Съгласно статистиката на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) към 

1900 година Горно Дряново е българо-мохамеданско селище. В него живеят 300 българи-

мохамедани11 в 45 къщи.12 Според Стефан Веркович към края на XIX век Горно Дряново има 

мюсюлманско мъжко население 133 души, което живее в 40 къщи.13 

село Дебрен 

Историята на село Дебрен може да се раздели на два етапа: история на новото и на 

старото село.  

Новото село води началото си от 1968 г., когато жителите решават да преместят 

селото в близост до равнинната част, което ще улесни труда им като земеделски 

производители. Така започва изграждането на едно от най-новите села в България. Днес 

новото Дебрен е едно от най-красивите и благоустроени села в региона с канализация, 

водопровод, красиви двуетажни къщи и трудолюбиво население. През 2004 г. отваря врати 

новото 16-класно училище, с което дебренци наистина могат да се гордеят. Гордост за 

селото са и самодейците към читалище „Отец Паисий“. През 1993 г. жителите на селото със 

собствен труд и средства изграждат просторна и красива джамия.  

Древна е историята на старото село и днес могат да се видят останки от няколко 

епохи в местностите „Св. Георги“, „Св. Архангел“, „Алангерица“, „Гармаде“, „Пирек“, 

„Селище“ и други. На километър северно от днешното село са открити следи от 

                                                           
7Андреев, Стефан. Речник на селищни имена и названия на административно-териториални единици в 
българските земи през XV-XIX век. София, Главно управление на архивите при Министерския съвет на 
Република България, 2002. ISBN 954-9800-29-6. с. 53 
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управление на архивите при МС, 2001. ISBN 954-9800-14-8. с. 293 
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1995, [1878]. с. 128 – 129 
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М. Дринов, 1996, [1900]. с. 196 
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Преспа и Охридско. София, Наука и изкуство, 1970, [1894 – 1896]. с. 273 
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късноантичнацърква.14 Останки от много стари поселища и два все още функциониращи 

римски моста говорят за богатото историческо минало на селото.Красотата на природата, 

красивата гледка към Пирин и долината на река Места остават запечатани завинаги в 

съзнанието на този, който е успял да се докосне до този природен феномен.  

В списък на селищата и броя на немюсюлманските домакинства във вилаетаНеврокоп 

от 13 март 1660 година село Дебрен (Дебрани-и бюзюрг) е посочено като село, в което 

живеят 4 немюсюлмански семейства.15 В други османски документи селото се среща 

изписано само като Дебрани.16 

В XIX век Дебрен е мюсюлманско село в Неврокопска каза на Османската империя. В 

„Етнография на вилаетите Адрианопол, Монастир и Салоника“, издадена в Константинопол в 

1878 година и отразяваща статистиката на мъжкото население от 1873 година, Дебрен 

(Débren) е посочено като село с 60 домакинства и 160 жители помаци.17 Според Стефан 

Веркович към края на XIX век Дебрен има мюсюлманско мъжко население 331 души, което 

живее в 100 къщи.18 

В 1891 г. Георги Стрезов пише за селото:  

„Дебрен, на ЮИ от града 7 часа. Път тесен и стръмен. В полите на Боздаг, 1 1/2 час до 

Карасу. Скотоводци и земледелци. Околност планиниста. Всичките помаци, 180 къщи.19“ 

Съгласно статистиката на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) към 

1900 година Дебрен е българо-мохамеданско селище. В него живеят 550 българи-

мохамедани20 в 70 къщи.21 При избухването на Балканската война в 1912 година един човек 

от Дебрен е доброволец в Македоно-одринското опълчение.22 

село Долно Дряново 

Край селото е открито селище, съществувало от 5000 г. пр.н.е. и тракийско светилище 

в местността „Градището“ от периода VI-II век пр.н.е.23 

Селото помни своите корени от преди 350-400 години, създадено от три малки 

махали, отстоящи на 1-3 км от сегашното положение на селото.  
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полиграфия, 2004, [1998]. ISBN 954-9308-51-0. с. 111 
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21Кънчов, Васил. Неврокопската каза. // Пътуване по долините на Струма, Места и Брегалница. Битолско, 
Преспа и Охридско. София, Наука и изкуство, 1970, [1894-1896]. с. 269 
22„Македоно-одринското опълчение 1912-1913 г. Личен състав“, Главно управление на архивите, 2006, стр. 841 
23Никополис ад Нестум. Други забележителности. // 2008. Посетен на 24 януари 2009 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/1878
https://bg.wikipedia.org/wiki/1873
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D1%81%D1%8E%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B3
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F._%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/1900
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/9789542972174
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/9549800148
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/9549800296
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/9549308510
https://www.strumski.com/books/Georgi_Strezov_za_Iztochna_Makedonia.pdf
https://www.strumski.com/books/Georgi_Strezov_za_Iztochna_Makedonia.pdf
http://www.promacedonia.org/vk/vk_2_21.htm
http://www.promacedonia.org/vk/index.html
http://www.promacedonia.org/vk_1/vk1_a_19.html
http://www.promacedonia.org/vk_1/index.html
http://www.promacedonia.org/vk_1/index.html
http://www.nicopolisadnestum.eu/
http://www.nicopolisadnestum.eu/drugi.php
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В списък на селищата и броя на немюсюлманските домакинства в част от 

вилаетаНеврокоп от 16 ноември 1636 г. село Долно Дряново (Диренова-и бюзюрг24) е 

посочено като село, в което живеят 28 немюсюлмански семейства.25 

През XIX век Долно Дряново е мюсюлманско село в Неврокопска кааза на Османската 

империя. В „Етнография на вилаетите Адрианопол, Монастир и Салоника“, издадена в 

Константинопол през 1878 година и отразяваща статистиката на мъжкото население от 1873 

година, Долно Дряново (Dolné-drianovo) е посочено като село с 60 домакинства и 150 жители 

помаци.26 

През 1891 г. Георги Стрезов пише за селото:  

„Долно Дряново, 1/2 час на ЮИ от Горно Дряново. Планинско място; същият поминък; 

има дърводелци. 40 къщи помаци.”27 

Съгласно статистиката на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) към 

1900 година Долно Дряново е българо-мохамеданско селище. В него живеят 337 българи-

мохамедани28 в 70 къщи29. Според Стефан Веркович към края на XIX век Долно Дряново има 

мюсюлманско мъжко население 196 души, което живее в 60 къщи.30 

Вследствие на Балканските войни, от 480 жители през 1910 година, в селото през 1920 

година са останали само 298.31 

село Дъбница 

На километър северно над Дъбница е късноантичната и средновековна крепост 

Градище, известна и като Свети Архангели, която е обявена за паметник на културата с 

национално значение.32 

В XIX век Дъбница е мюсюлманско село в Неврокопска каза на Османската империя. В 

„Етнография на вилаетите Адрианопол, Монастир и Салоника“, издадена в Константинопол в 

1878 година и отразяваща статистиката на мъжкото население от 1873 г., Дебница (Debnitsa) 

е посочено като село с 54 домакинства и 130 жители мюсюлмани.33 През 1899 г. селото има 

население 355 жители според резултатите от преброяване населението на Османската 

                                                           
24Андреев, Стефан. Речник на селищни имена и названия на административно-териториални единици в 
българските земи през XV-XIX век. София, Главно управление на архивите при Министерския съвет на 
Република България, 2002. ISBN 954-9800-29-6. с. 63 
25Горозданова, Елена. Архивите говорят № 13 – Турски извори за българската история. София, Главно 
управление на архивите при МС, 2001. ISBN 954-9800-14-8. с. 41 
26Македония и Одринско. Статистика на населението от 1873 г.. II издание. София, Македонски научен институт, 
1995, [1878]. с. 129-130 
27Стрезов, Георги. Два санджака от Източна Македония. Периодично списание на Българското книжовно 
дружество в Средец, кн. XXXVII и XXXVIII, 1891, стр. 10. 
28Кънчов, Васил. Неврокопска Каза. // Македония. Етнография и статистика. II фототипно издание. София, Проф. 
М. Дринов, 1996, [1900]. с. 196 
29Кънчов, Васил. Неврокопската каза. // Пътуване по долините на Струма, Места и Брегалница. Битолско, 
Преспа и Охридско. София, Наука и изкуство, 1970, [1894-1896]. с. 274 
30Райчевски, Стоян. Българите мохамедани. II издание. София, Национален музей на българската книга и 
полиграфия, 2004, [1998]. ISBN 954-9308-51-0. с. 111 
31Арденски, Владимир. Загаснали огнища. София, ИК „Ваньо Недков“, 2005. ISBN 954-8176-96-3. с. 106 
32С. Дъбница – крепост Градище / Св. Архангел. // Български крепости. Посетен на 25 април 2018; Списък на 
обекти със статут на недвижими културни ценности (паметници на културата) с категория „национално 
значение“ на територията на област Благоевград. // Министерство на културата на Република България. 
Посетен на 22 април 2018. 
33Македония и Одринско. Статистика на населението от 1873 г.. II. София, Македонски научен институт, 1995, 
[1878]. с. 130 – 131 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%94%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F._%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/1900
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%94%D1%8A%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D1%81%D1%8E%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/9549800296
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/9549800148
http://www.promacedonia.org/vk/vk_2_21.htm
http://www.promacedonia.org/vk/index.html
http://www.promacedonia.org/vk_1/vk1_a_19.html
http://www.promacedonia.org/vk_1/index.html
http://www.promacedonia.org/vk_1/index.html
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/9549308510
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/9548176963
http://www.bulgariancastles.com/bg/node/1353
http://mc.government.bg/files/3606_Oblast%20Blagoevgrad%20do%202017.doc
http://mc.government.bg/files/3606_Oblast%20Blagoevgrad%20do%202017.doc
http://mc.government.bg/files/3606_Oblast%20Blagoevgrad%20do%202017.doc
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империя.34 Съгласно статистиката на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) 

към 1900 г. Дъбница (Дѫбница) е българо-мохамеданско селище. В него живеят 355 българи-

мохамедани35 в 75 къщи.36 

Според Димитър Гаджанов в 1916 г. в Блатска, Дъбница и Фустани живеят 1100 

помаци.37 

село Ковачевица 

Основаването на Ковачевица по предание се свързва със заселници от съседното село 

Рибново и вероятно от Банско. За първи път името му е отбелязано в османските регистри 

през XV – XVI век.38 В списъка на населените места с регистрирани имена на главите на 

домакинствата през втората половина на XV и началото на XVI век в село Ковачевица са 

регистрирани 17 лица.39 През 1791 г. в селото пристигат и 5 – 10 семейства българи от 

Омотско, Слимница и Добролища, Костурско, които се заселват в долната, наречена 

Арнаутска махала.40 Костурчани, по професия строители, основават Ковачевишката 

архитектурно-строителна школа.41 

През XIX век Ковачевица е голямо чисто българско село, числящо се към 

Неврокопската кааза на Серския санджак. В 1865 година е основано читалище „Светлина“.42 

В „Етнография на вилаетите Адрианопол, Монастир и Салоника“, издадена в Константинопол 

в 1878 година и отразяваща статистиката на мъжкото население от 1873 година, Ковачовица 

е посочено като село със 185 домакинства с 630 жители българи.43 

В 1889 г.Стефан Веркович („Топографическо-этнографическій очеркъ Македоніи“) 

отбелязва Кувачювица като село със 165 български къщи.44 

В 1891 г. Георги Стрезов пише за селото:  

„Ковачовица, на СИ от Неврокоп 4 1/2 часа. Лежи в един дол между скалисти бърда. 

Канина е твърде близко до селото. Скотоводци и зидари; някои излизат изкусни майстори по 

чужбина. Църква българска „Св. Николай“, и училище с 50 и повече ученика. Българското 

училище е твърде старо. 250 къщи българе.45„ 

                                                           
34Зеленгора, Георги. Помаците в Турция – 7. // Pomak News Agency, 2 януари 2012. Посетен на 3 януари 2012. 
35Кѫнчовъ, Василъ. Македония. Етнография и статистика. София, Българското книжовно дружество, 1900. ISBN 
954430424X. с. 196. 
36Кънчов, Васил. Пътуване по долините на Струма, Места и Брегалница. Битолско, Преспа и Охридско. // 
Избрани произведения. Том I. София, Наука и изкуство, 1970, [1894 – 1896]. с. 274. (на български) 
37Гаджанов, Димитър Г. Мюсюлманското население в Новоосвободените земи, в: Научна експедиция в 
Македония и Поморавието 1916, Военноиздателски комплекс „Св. Георги Победоносец“, Университетско 
издателство „Св. Климент Охридски“, София, 1993, стр. 245. 
38Тулешков, Николай 2006. „Архитектурното изкуство на старите българи“ том 2. стр. 333 
39Гандев, Христо. Населени места с регистрирани имена на главите на домакинствата (XV-XVI в.). // Българската 
народност през XV век: Демографско и етнографско изследване. II издание. София, Наука и Изкуство, 1989, 
[1972] 
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Съгласно известната статистика на Васил Кънчов („Македония. Етнография и 

статистика“) към 1900 г. в селото (Ковачовица) живеят 1400 българи.46 

В началото на XX век цялото християнско население на селото е под върховенството 

на Българската екзархия. Според статистиката на секретаря на екзархията Димитър Мишев 

(„La Macédoine et sa Population Chrétienne“) в 1905 година в Kovatchovitsa има 1728 българи 

екзархисти и 12 цигани. В селото има 1 начално българско училище с 2 учители и 37 

ученици.47 

През 1908 – 1909 г. селото има 209 български къщи.48 

През 1923 г. в селото е създадена трудова горска кооперация „Родопи“, която 

разполага с гатер за обработка на дървен материал.49 

село Крушево 

В списък на селищата и броя на немюсюлманските домакинства във вилаетаНеврокоп 

от 13 март 1660 г. село Крушево (Куршева) е посочено като село, в което живеят 40 

немюсюлмански семейства.50 

В XIX век Крушево е мюсюлманско село в Неврокопска каза на Османската империя. В 

„Етнография на вилаетите Адрианопол, Монастир и Салоника“, издадена в Константинопол в 

1878 г. и отразяваща статистиката на мъжкото население от 1873 г.51, Крушево (Krouchévo) е 

посочено като село с 60 домакинства и 160 жители помаци. Съгласно статистиката на Васил 

Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) към 1900 година Крушево (Крушово) е 

българо-мохамеданско селище. В него живеят 340 българи-мохамедани52 в 55 къщи.53 

Според Стефан Веркович към края на XIX век Крушево има мюсюлманско мъжко население 

200 души, което живее в 60 къщи.54 

В 1891 г. Георги Стрезов пише за селото:  

„Крушово, на СИ от Неврокоп 3 часа. В околността се раждат изобилно овощия. 

Всички жители са помаци. 60 къщи.55” 

село Лещен 

Село Лещен е старинно селище със запазени старинни къщи. В края на 19 и началото 

на XX век Лещен е предимно българско село в Неврокопскакааза. Църквата „Света 

Параскева“ е от 1833 г.56 В „Етнография на вилаетите Адрианопол, Монастир и Салоника“, 

                                                           
46Кънчов, Васил. Македония. Етнография и статистика, София, 1900, стр. 195 
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Колектив, София, 1998, стр.78 
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.promacedonia.org/vk/vk_2_21.htm
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/9549800148
http://www.promacedonia.org/vk/vk_2_21.htm
http://www.promacedonia.org/vk/index.html
http://www.promacedonia.org/vk_1/vk1_a_19.html
http://www.promacedonia.org/vk_1/index.html
http://www.promacedonia.org/vk_1/index.html
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/9549308510
https://www.strumski.com/books/Georgi_Strezov_za_Iztochna_Makedonia.pdf
https://www.strumski.com/books/Georgi_Strezov_za_Iztochna_Makedonia.pdf
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/9549000613
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издадена в Константинопол в 1878 г. и отразяваща статистиката на мъжкото население от 

1873 г. Лещен (Leschtène) е посочено като село с 59 домакинства и 200 българи.57 През 1889 

г.Стефан Веркович („Топографическо-этнографическій очеркъ Македоніи“) отбелязва Лещен 

като село с 56 български къщи.58 

В 1891 г. Георги Стрезов пише за селото:  

„Лящин, село в полите на един доспатски клон, 1/2 час до левия бряг на Канина. Пътят 

от Неврокоп до Фотовища е равен, а оттук се захваща тесен и стръмен. Обикновен ход 

захваща 4 часа. На първо място стои скотоводството. Българска църква. Къщи 56, българе. 

Най-последно българско село; отвъд захваща Рупчус. Като най-затънтено в Лящин селянете 

са страшни суеверци. За да се лекуват или съветват от цялата околия, дохождат при врачките 

в Лящин.59” 

Според статистиката на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) 

населението на Лѣщенъ (Лященъ) брои 530 души, от които 480 българи и 50 цигани.60 

В рапорт до Иларион Неврокопски от 1909 година селото се определя като „чисто 

българско“61 и пише:  

„С. Лещен... Старо е разположението на създаденото място. Заградено е с дървета, 

дъб, круши, ябълки и др. Няма добра вода, само от чешмите. Само от една чешма черпи 

цялото село. Имат лозя. Изкарват добри овощя. Селяните участват редовно в училищната и 

църковната община. Църквата е хубаво здание. Цялото село има 88 къщи.62” 

При избухването на Балканската война в 1912 година седемдесет и девет души от 

Лещен са доброволци в Македоно-одринското опълчение.63 

На времето селото е било общински център с развита търговска база. Общината е 

просъществувала до 1934 година, след което архивите ѝ са били преместени в общината в 

село Ковачевица. Регистрите за гражданско състояние се намират в общинския център село 

Гърмен, а ЕСГРАОН се намира в село Горно Дряново заедно със стар регистър за местното 

население.  

Много от старите къщи в селото са реставрирани, като е запазен автентичният им 

архитектурен стил и къщите са превърнати в почивни вилни постройки, в които отсядат 

туристи. Заради автентичния вид на селото, там често се снимат игрални филми и музикални 

клипове.  

 

                                                           
57„Македония и Одринско. Статистика на населението от 1873 г.“ Македонски научен институт, София, 1995, 
стр. 128 – 129 
58Верковичъ, С.И. „Топографическо-этнографическій очеркъ Македоніи“. СПб, 1889, стр. 234-235 
59Стрезов, Георги. Два санджака от Източна Македония. Периодично списание на Българското книжовно 
дружество в Средец, кн. XXXVII и XXXVIII, 1891, стр. 10 
60Кѫнчовъ, Василъ. Македония. Етнография и статистика. София, Българското книжовно дружество, 1900. ISBN 
954430424X. с. 195 
61Рапорт за положението и въвеждането на учебното дело през първото полугодие на 1908 - 1909 г. в 
Неврокопска каза – В: Извори за българската етнография, том 3: Етнография на Македония. Материали из 
архивното наследство. София, Македонски научен институт, Етнографски институт с музей, Академично 
издателство „Проф. Марин Дринов“, 1998. с. 78 
62Рапорт за положението и въвеждането на учебното дело през първото полугодие на 1908 - 1909 г. в 
Неврокопска каза – В: Извори за българската етнография, том 3: Етнография на Македония. Материали из 
архивното наследство. София, Македонски научен институт, Етнографски институт с музей, Академично 
издателство „Проф. Марин Дринов“, 1998. с. 79 
63„Македоно-одринското опълчение 1912-1913 г. Личен състав“, Главно управление на архивите, 2006, стр. 859 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%8A_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%88
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BF%D1%87%D0%BE%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F._%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%A1%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9E%D0%9D
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%94%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%BE%D0%B2
http://www.promacedonia.org/vk/vk_2_21.htm
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/954430424X
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/954430424X


  

14 
 

село Марчево 

В края на XIX и началото на XX век Марчево е изцяло българско село в 

Неврокопскаказа. През 1908-1909 г. селото има 46 български къщи с население 200 души.64 

Според статистиката на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) населението 

на Марчовъ Чифликъ брои 280 души, всички българи.65 

В 1908 г. започва да се строи църквата „Рождество Богородично“ върху основите на 

по-стара църква.66 

В рапорт до Иларион Неврокопски от 1909 г. пише за селото:  

„С. Марково-Чифлик... Има 46 къщи с 200 души българи. Разположено е вляво на р. 

Канина. Хората са трудолюбиви и се занимават със земеделие и скотовъдство. Повечето са 

земеделци и дюлгери. Имат добри овоща. На повечето нивите са близо до Фотовища. 

Къщите са частна собственост. Църква още нямат. Вземат поп от друг град. Готвят се да 

градят църква. Училището е масивно здание, което е било хан.67” 

село Огняново 

В местността Грамадите на югозапад от Огняново има следи от средновековно 

селище, а в местността Градец са разкрити останки от наблюдателна кула.68 

Според народно предание Фотовища е продължение на старо българско селище с 

име Потопища. Под имената Хотогаща и Хотовища селото се споменава в османски данъчни 

регистри от втората половина на XV век, 1623 – 1625, 1635 – 1637, 1660 и 1671 като 

преобладаващо християнско село, чието население се увеличава.69 Всъщност през 1478 – 

1479 г. се споменава с 1 мюсюлманско и 53 немюсюлмански домакинства.70 През 1519 г. е 

посочено като село с 10 мюсюлмански и 76 немюсюлмански домакинства.71 През 1530 г. се 

споменава отново с 10 мюсюлмански и 108 немюсюлмански домакинства.72 В документ от 

1546 г. се споменава, че селото спада към вакъфа на Коджа Мустафа паша.73 В 

                                                           
64Извори за българската етнография, Т.3. Етнография на Македония, Съставители: Маргарита Василева и 
Колектив, София, 1998, стр. 79 
65Кѫнчовъ, Василъ. Македония. Етнография и статистика. София, Българското книжовно дружество, 1900. ISBN 
954430424X. с. 195 
66Енциклопедия Пирински край. Благоевград, Редакция „Енциклопедия“, 1995. ISBN 954-90006-1-3. с. 550 
67Рапорт за положението и въвеждането на учебното дело през първото полугодие на 1908 - 1909 г. в 
Неврокопска каза – В: Извори за българската етнография, том 3: Етнография на Македония. Материали из 
архивното наследство. София, Македонски научен институт, Етнографски институт с музей, Академично 
издателство „Проф. Марин Дринов“, 1998. с. 79 
68Енциклопедия България. Том 4, Издателство на БАН, София, 1984, стр. 691. 
69Енциклопедия „Пирински край“, том II. Благоевград, Редакция „Енциклопедия“, 1999. ISBN 954-90006-2-1. 
с. 75. 
70Радушев, Евгений. Помаците - християнство и ислям в Западните Родопи с долината на р.Места, XV - 30-те 
години на XVIII век. Част II - Приложения. София, Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методий - Ориенталски 
отдел, 2005. ISBN 954-523-084-3. OCLC 166026970. с. 40 – 41 
71Радушев, Евгений. Помаците - християнство и ислям в Западните Родопи с долината на р.Места, XV - 30-те 
години на XVIII век. Част II - Приложения. София, Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методий - Ориенталски 
отдел, 2005. ISBN 954-523-084-3. OCLC 166026970. с. 65 
72Радушев, Евгений. Помаците - християнство и ислям в Западните Родопи с долината на р.Места, XV - 30-те 
години на XVIII век. Част II - Приложения. София, Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методий - Ориенталски 
отдел, 2005. ISBN 954-523-084-3. OCLC 166026970. с. 132 
73Радушев, Евгений. Помаците - християнство и ислям в Западните Родопи с долината на р.Места, XV - 30-те 
години на XVIII век. Част I. София, Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методий - Ориенталски отдел, 2005. ISBN 
954-523-084-3. OCLC 166026969. с. 140 
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джизиерегистъра от 1615 г. селото е натоварено да изплаща 31 ханета,74а в този от 1635 г. с 

37 ханета.75 През 1660 г. селото е натоварено с изплащането на 44 ханета.76 През 1671 г. в 

Неврокоп били свикани посланици от всички села в казата да свидетелстват в съда, че им е 

била изплатена изкупената от държавата продукция. От мюсюлманските села бил пращан 

мюсюлманин, от християнските – християнин, а от смесените – мюсюлманин и християнин. 

Селата, в които живели хора с по-висок обществен статут, са представени от тях без значение 

от религията им. В този документ Огняново е представено от християнин.77 През 1723 г. 8 

мюсюлмани и 11 християни от Огняново са обложени с данъка авариз.78 Освен под името 

Хотовища се споменава и под името Фотовища79 

Според академик Иван Дуриданов етимологията на името Фотовища е от 

първоначалния патроним на – ишти *Хотовишти от фамилното име Хотов от личното име 

*Хото.80 Според Васил Миков етимологията на Огняново е превод от гръцкия топоним 

Фотовища („фотос“ – светлина).  

През XIX век Фотовища, наричано също Фотовица и Фотигош, е смесено българо-

помашко село в Неврокопскакааза на Османската империя. Българо-мохамеданите са 

преселници от неврокопските села Горно Дряново, Бабяк, Скребатно, Избища и други. През 

1835 година във Фотовища е изградена църквата „Успение Богородично“, запазена и до 

днес. Надписът на входа гласи:  

„Храмъ престыѧ влдцы нашеѧ Бцды и приндвы Маріи честнагω и славнаго еѧ успеніѧ 

сьградисѧ съ доброволна-та помощь на жители-тіе ωт това село Потовище 18 марта 3581” 

Част от иконите в църквата са дело на Димитър Молеров.82 В 1859 г. е отворено 

първото училище. Александър Синве („Les Grecs de l’Empire Ottoman. Etude Statistique et 

Ethnographique“), който се основава на гръцки данни, в 1878 година пише, че в Псотовиста 

(Psotovista), Мелнишка епархия, живеят 650 гърци.83 В „Етнография на вилаетите 

Адрианопол, Монастир и Салоника“, издадена в Константинопол в 1878 година и отразяваща 

статистиката на мъжкото население от 1873 г., Фотовища (Photovischta) е посочено като село 

с 85 домакинства, като жителите му са 40 помаци и 240 българи.84 
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В 1889 г. Стефан Веркович („Топографическо-этнографическій очеркъ Македоніи“) 

пише за Фотовища:  

„На един час разстояние на юг от село Дряново и на четвърт час от река Места се 

намира с. Фотовища, състоящо се от 65 християнски къщи, 122 данъчно задължени и 

69брачни двойки. Данъкът им е 6316 гроша. Освен това тук има 20 помашки къщи, от които 

се взима 1243 гроша данък.”85 

В таблиците на книгата си Веркович отбелязва Фотовища с 64 български и 20 турски 

къщи.86 

В 1891 г. Георги Стрезов пише за селото:  

„Фотовища (бълг. Фотегуш), при устието на Канина, от Неврокоп на ЮИ. Почва 

плодородна; главният поминък е земледелието. Българска църква и училище с 30 ученика. 

100 къщи, 70 български 30 помашки. Половин час на С от Фотовища до Канина се намират 

минерални горещи води.”87 

Според Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) Фотовища има 80 

български и 20 турски къщи88 и към 1900 година населението му е 540 българи-християни, 

200 турци и 30 цигани.89 В началото на XX век цялото християнско население на Фотовища е 

под върховенството на Българската екзархия. Според статистиката на секретаря на 

екзархията Димитър Мишев („La Macédoine et sa Population Chrétienne“) в 1905 година в 

селото има 764 българи екзархисти и 54 цигани. В селото има 1 начално българско училище с 

2 учители и 50 ученици.90 

В рапорт до Иларион Неврокопски от 1909 г. пише за селото:  

„С. Фотовища... Има равно хубаво място, разположено в плодородно поле. Има и 

минерални бани. Фотовища има 103 къщи български с 303 души население и 40 къщи 

помаци с 200 души население. Селяните се занимават със земеделие и скотовъдство. 

Земеделците обработват ориз, лозя, пшеница, ръж. Черквата „Успение Богородично“ е 

добра и хубава. Има 150 къщи турски, раздадени на селяните. Училището е старо засега. 

Приложено е до черквата.”91 

В селото е образуван комитет на Вътрешната македоно-одринска революционна 

организация, оглавен от поп Ангел92 и християнските му жители активно участват в 
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86Верковичъ, С.И. Топографическо-этнографическій очеркъ Македоніи, СПб, 1889, стр. 234 – 235 
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М. Дринов, 1996, [1900]. с. 195 
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Горноджумайското и Илинденското въстание,93 като на 6 май 1903 г. 5 души от селото са 

убити с мъчения от турските власти.94 

Селото е освободено от османска власт на 12/25 октомври 1912 г. по време на 

Балканската война от Седма рилска дивизия. Петдесет и шест души от Фотовища се включват 

като доброволци в Македоно-одринското опълчение.95 През периода 1913 – 1918 година в 

селото се заселват българибежанци от Егейска Македония – предимно от селата Горно 

Броди и Каракьой. В 1924 г. в селото е основано читалище „Борис Сарафов“, по-късно 

преименувано на „Асен Златаров – 1924“.96 

В 1927 – 1928 г. е завършен водопроводът на Фотовища.97 

В 1923 г. в селото е основана земеделска кооперация „Канина“, която наброява 58 

члена към 1935 г. В 1926 г. е създадена и животновъдна кооперация за застраховане на 

добитък, а в 1930 г. – трудова горска производителна кооперация „Караорман“. Към 1935 г. 

горската кооперация има 39 члена, а животновъдната – 13.98 

село Ореше 

Край селото са открити останки на две късноантични църкви. Едната е трикорабна 

базилика, разположена на 1 километър югоизточно от днешното село, и е функционирала от 

първата половина на V век до края на VI век. Втората църква е на 300 метра от първата и не е 

проучвана.99 

В списък на селищата и броя на немюсюлманските домакинства във вилаетаНеврокоп 

от 13 март 1660 г. село Ореше е посочено като село, в което живеят 25 християнски 

семейства.100 В османските документи селото се често се среща изписано Ореша.101 

В XIX век Ореше е мюсюлманско село в Неврокопска каза на Османската империя. В 

„Етнография на вилаетите Адрианопол, Монастир и Салоника“, издадена в Константинопол в 

1878 г. и отразяваща статистиката на мъжкото население от 1873 година, Ореше (Oréché) е 

посочено като село с 30 домакинства и 80 жители помаци.102 Съгласно статистиката на Васил 

Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) към 1900 г. Ореше (Оръшово) е българо-

мохамеданско селище. В него живеят 225 българи-мохамедани103 в 40 къщи.104 Според 
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Стефан Веркович към края на XIX век Ореше има мюсюлманско мъжко население 104 души, 

което живее в 30 къщи.105 

село Осиково 

В списък на селищата и броя на немюсюлманските домакинства в част от 

вилаетаНеврокоп от 16 ноември 1636 г. село Осиково (Осикова) е посочено като село, в 

което живеят 65 немюсюлмански семейства.106 

В XIX век Осиково е смесено християно-мюсюлманско село в Неврокопска каза на 

Османската империя. В 1846 г. в селото е построена църквата „Свети Димитър“.107 

В „Етнография на вилаетите Адрианопол, Монастир и Салоника“, издадена в 

Константинопол в 1878 г. и отразяваща статистиката на мъжкото население от 1873 г., 

Осиково (Ossikovo) е посочено като село с 80 домакинства, 90 жители помаци и 175 

българи.108 В 1889 г.Стефан Веркович („Топографическо-этнографическій очеркъ Македоніи“) 

отбелязва Осикуво като село със 145 български и 35 турски къщи.109 

В 1891 г. Георги Стрезов пише за селото:  

„Осиково, разположено до един приток от Места на изравнено високо място. Намира 

се на С от Неврокоп на разстояние от 4 часа. Път понякога равен. Орна земя недостатъчна; 

затуй селянете се занимават със скотовъдство и дърводелство; има, които са зидари; 

мнозина отиват навсякъде по Македония по златоносните реки да изкарват злато. Тоя занаят 

е наследствен в селото. Изкарват и катран. Сравнително с околните села жителите са по-

заможни. Българска църква „Св. Димитър“; българско училище с 30 ученика. 120 къщи, 

половината българе, остатъкът помаци.”110 

Съгласно статистиката на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) към 

1900 година Осиково (Осиково) е смесено българо-мохамеданско и християнско селище. В 

него живеят 464 българи-християни и 240 българи-мохамедани111 в 60 български и 65 

помашки къщи.112 

Запазено килийно училище от XIX век.  
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село Рибново 

Край село Рибново е открит античен некропол.113 

По време на Османската империя село Рибново е включено в подробен регистър от 

1478 г., в който са изброени главите на домакинствата поименно. Регистрирани са 81 

християнски домакинства, от които 4 на несемейни и 2 на вдовици.114 В съкратен регистър от 

1519 г. от Рибново са вписани 104 християнски и едно мюсюлманско домакинство.115 В друг 

документ, съставен в периода 1524 – 1537 г. Рибново фигурира като село, в което има 91 

християнски домакинства, 15 неженени християни, 4 вдовици, 1 мюсюлманско домакинство 

и 2 неженени мюсюлмани.116 В регистъра от 1530 година Рибново фигурира като село с 91 

християнски домакинства, 15 неженени християни, 8 вдовици, 1 мюсюлманско домакинство 

и 2 неженени мюсюлмани.117 Според джизие регистъра от 1615 г. броят на 

немюсюлманските домакинства в Рибново е бил 43.118 

В списък на селищата и броя на немюсюлманските домакинства в част от 

вилаетаНеврокоп от 16 ноември 1636 г. село Рибново (Рибне) е посочено като село, в което 

живеят 44 християнски семейства.119 В списък на селищата и броя на немюсюлманските 

домакинства във вилаета Неврокоп от 13 март 1660 г. село Рибново (Рибне) е посочено като 

село, в което живеят 10 немюсюлмански семейства.120 

През 1671 г. в Неврокоп били свикани посланици от всички села в казата да 

свидетелстват в съда, че им е била изплатена изкупената от държавата продукция. От 

мюсюлманските села бил пращан мюсюлманин, от християнските – християнин, а от 

смесените – мюсюлманин и християнин. Селата, в които живели хора с по-висок обществен 

статут, са представени от тях без значение от религията им. В този документ Рибново е 

представено от християнин.121 

В документ от 1722 – 1723 г. Рибново е регистрирано като село, от което данъкът 

авариз се плаща от 41 мюсюлмански семейства или 16 2/3 ханета, от които 9 владеят чифт. В 

по-късно обновено допълнение към документа са изброени поименно главите на 

домакинствата в селото, всичките от които мюсюлмански. От регистрираните общо 53 глави 

на домакинства, 9 владеят чифт. От тях са освободени от данъка 1 имам (Осман, син на 

Бали), 1 мюезин на доброволни начала (Мехмед, син на Мухаррем), 5 вдовици, 1 

                                                           
113Гоце Делчев – Археологически обекти и места 
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години на XVIII век. Част II - Приложения. София, Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методий - Ориенталски 
отдел, 2005. ISBN 954-523-084-3. OCLC 166026970. с. 39 – 40. 
115Радушев, Евгений. Помаците - християнство и ислям в Западните Родопи с долината на р.Места, XV - 30-те 
години на XVIII век. Част II - Приложения. София, Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методий - Ориенталски 
отдел, 2005. ISBN 954-523-084-3. OCLC 166026970. с. 64. 
116Радушев, Евгений. Помаците - християнство и ислям в Западните Родопи с долината на р.Места, XV - 30-те 
години на XVIII век. Част II - Приложения. София, Народна библиотека Св. Св. Кирил и Методий - Ориенталски 
отдел, 2005. ISBN 954-523-084-3. OCLC 166026970. с. 111 – 112. 
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бедняк/нетрудоспособен, а 4 имат запустял или разрушен имот, или са починали. В 

османските документи селото често се среща изписано Рибна или Рибне.122 

В XIX век Рибново е мюсюлманско село в Неврокопска каза на Османската империя. В 

„Етнография на вилаетите Адрианопол, Монастир и Салоника“, издадена в Константинопол в 

1878 година и отразяваща статистиката на мъжкото население от 1873 г., Рибна (Ribna) е 

посочено като село със 100 домакинства и 260 жители помаци.123 

В 1889 г. Стефан Веркович (Топографическо-этнографическій очеркъ Македоніи) 

отбелязва Рибна като село със 100 помашки къщи.124 

В 1891 г. Георги Стрезов пише за селото:  

„Рибно, село на Ю от Илипово. Местоположение планинисто; поминък: 

дърводелство. Жителите са само помаци – 80 къщи.”125 

Съгласно статистиката на Васил Кънчов към 1900 г.Рибново е българо-мохамеданско 

селище. В него живеят 560 българи-мохамедани126 в 105 къщи.127 Според Стефан Веркович 

към края на XIX век Рибново (Рибна) има мюсюлманско мъжко население 320 души, което 

живее в 100 къщи.128 

На 29 март 1964 г., по време на т.нар. Възродителен процес, в село Рибново пристига 

група агитатори, придружавани от милиционери и войници, което предизвиква истински 

бунт. „Възродителите“ са посрещнати с камъни, дървета и брадви от жителите на селото. 

Един милиционер е ударен с камък в главата, поради което изпада в безсъзнание и е 

пленен. Пристигналият военен отряд стреля във въздуха, но жителите на селото се нахвърлят 

и върху него, пленявайки един войник. Двамата пленници са освободени след известно 

време, християните-учители са изгонени от селото заедно със семействата им, на минарето 

на джамията е окачено турското знаме, телефонните връзки със страната са прекъснати, а 

мостът на пътя към Гоце Делчев е взривен.129 

Бунтът в Рибново предизвиква стъписване сред властите и лично Тодор Живков 

нарежда кампанията за преименуване на помаците в района да бъде прекратена. 

Инцидентът засилва съпротивата и в съседните селища, като жители на Рибново и други села 

от Чеч изпращат делегации до турското посолство и държавното ръководство, срещат се с 

члена на Политбюро Боян Българанов, който проявява съчуствие към оплакванията им. На 1 

април в селото пристига генерал Иван Бъчваров, който обвинява за събитията окръжното 
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партийно ръководство и обещава, че преименуванията ще стават изцяло доброволно. С това 

бунтът е прекратен, а хората в региона масово връщат имената си, които запазват до 

следващата кампания в началото на 70-те години.130 

село Скребатно 

В списъка на населените места с регистрирани имена на главите на домакинствата 

през втората половина на XV и началото на XVI век в село (Скребатно) са регистрирани 110 

лица.131 В списък на селищата и броя на немюсюлманските домакинства в част от 

вилаетаНеврокоп от 16 ноември 1636 г. село Скребатно (Искработа-и баля) е посочено като 

село, в което живеят 87 немюсюлмански семейства.132 В списък на селищата и броя на 

немюсюлманските домакинства във вилаета Неврокоп от 13 март 1660 година село 

Скребатно (Искработа) е посочено като село, в което живеят 41 немюсюлмански 

семейства.133 В османските документи името на селото се среща изписано по няколко 

начина, като основно се чете Искработна и Искработа.134 

В XIX век Скребатно е смесено мюсюлманско и християнско село в Неврокопска каза 

на Османската империя.  

В „Етнография на вилаетите Адрианопол, Монастир и Салоника“, издадена в 

Константинопол в 1878 г. и отразяваща статистиката на мъжкото население от 1873 г., 

Скребатно (Skrébatno) е посочено като село с 95 домакинства, 45 жители помаци и 270 

българи.135 В 1889 г.Стефан Веркович („Топографическо-этнографическій очеркъ Македоніи“) 

отбелязва Скребатно като село със 75 български и 20 помашки къщи.136 

В 1891 г.Георги Стрезов пише за селото:  

„Скребатно, намира се на С от Неврокоп 3 1/2 часа път. Сградено на неравно място в 

една котловина. Планинска местност. По полите на планината добри нивя и лозя; има 

селяне, които се занимават и със зидарство. Църква „Св. Петка“; четат и чели са само по 

български; старо училище с 50-тина ученика. На времени са отваряли нещо като I и II-й клас. 

Числото на къщите е 140, около 1/3 помаци, които се занимават с кираджилък.”137 
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https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/1878
https://bg.wikipedia.org/wiki/1873
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%8A_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/9789542802914
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/9789542802914
http://www.promacedonia.org/hg/poselen.html
http://www.promacedonia.org/hg/index.html
http://www.promacedonia.org/hg/index.html
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/9549800148
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/9549800148
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/9549800296
https://www.strumski.com/books/Georgi_Strezov_za_Iztochna_Makedonia.pdf
https://www.strumski.com/books/Georgi_Strezov_za_Iztochna_Makedonia.pdf
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Съгласно статистиката на Васил Кънчов към 1900 г. Скребатно (Скребатно) е 

българо-мохамеданско и християнско селище. В него живеят 290 българи-мохамедани и 780 

българи-християни138 в 60 помашки и 140 български къщи.139 

село Хвостяне 

В XIX век Хвостяне е мюсюлманско село в Неврокопска каза на Османската империя. В 

„Етнография на вилаетите Адрианопол, Монастир и Салоника“, издадена в Константинопол в 

1878 г. и отразяваща статистиката на мъжкото население от 1873 г., Фустане (Foustane) е 

посочено като село с 45 домакинства и 110 жители мюсюлмани.140 През 1899 г. селото има 

население 230 жители според резултатите от преброяване населението на Османската 

империя.141 Съгласно статистиката на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) 

към 1900 г.Хвостяне (Фустáня) е селище, в което живеят 250 турци-мюсюлмани,142 в 65 

къщи.143 

Според Димитър Гаджанов в 1916 г. в Блатска, Дъбница и Фустани живеят 1100 

помаци.144 

Тъй като майчиният език на голяма част от жителите на селото е турски, в края на 

1922 г. Петричкият окръжен училищен съвет взима решение да разреши откриването във 

Фустаня на частно турско училище.145 

 

  

                                                           
138Кънчов, Васил. Неврокопска Каза. // Македония. Етнография и статистика. II фототипно издание. София, 
Проф. М. Дринов, 1996, [1900]. с. 196 
139Кънчов, Васил. Неврокопската каза. // Пътуване по долините на Струма, Места и Брегалница. Битолско, 
Преспа и Охридско. София, Наука и изкуство, 1970, [1894-1896]. с. 273 
140Македония и Одринско. Статистика на населението от 1873 г.. II издание. София, Македонски научен 
институт, 1995, [1878]. с. 130 – 131 
141Зеленгора, Георги. Българите в Турция – 7. // News Agency, 2 януари 2012. Посетен на 3 януари 2012 
142Кънчов, Васил. Неврокопска Каза. // Македония. Етнография и статистика. II фототипно издание. София, 
Проф. М. Дринов, 1996, [1900]. с. 195 
143Кънчов, Васил. Неврокопската каза. // Пътуване по долините на Струма, Места и Брегалница. Битолско, 
Преспа и Охридско. София, Наука и изкуство, 1970, [1894 – 1896]. с. 274 
144Гаджанов, Димитър Г. Мюсюлманското население в Новоосвободените земи, в: Научна експедиция в 
Македония и Поморавието 1916, Военноиздателски комплекс „Св. Георги Победоносец“, Университетско 
издателство „Св. Климент Охридски“, София, 1993, стр. 245 
145Петрички окръжен вестник, г. I, бр. 8, 10 ноември 1922, с. 2 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB,_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/1878
https://bg.wikipedia.org/wiki/1873
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D1%81%D1%8E%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F._%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://www.promacedonia.org/vk/vk_2_21.htm
http://www.promacedonia.org/vk/index.html
http://www.promacedonia.org/vk_1/vk1_a_19.html
http://www.promacedonia.org/vk_1/index.html
http://www.promacedonia.org/vk_1/index.html
http://maknews.com/bg/?p=580&lang=bg
http://www.promacedonia.org/vk/vk_2_21.htm
http://www.promacedonia.org/vk/index.html
http://www.promacedonia.org/vk_1/vk1_a_19.html
http://www.promacedonia.org/vk_1/index.html
http://www.promacedonia.org/vk_1/index.html
http://www.promacedonia.org/bg_1916/bg_1916_2_13.htm
http://www.promacedonia.org/bg_1916/bg_1916_2_13.htm
http://www.promacedonia.org/bg_1916/bg_1916_2_13.htm
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2. Представяне на област Благоевград. Обща характеристика на община Гърмен. 

2.1. Представяне на област Благоевград 

Област Благоевград е една от общо 28-те области на България, която заедно с още 

четири области – Кюстендил, Перник, Софийска и София-град, съставляват Югозападния 

район за планиране от ниво 2. Областта има следните административни граници: 

 на изток - област Пазарджик и област Смолян; 

 на запад - Република Северна Македония; 

 на север - област Кюстендил и Софийска област; 

 на юг - Република Гърция. 

Областта се намира в югозападна България и съвпада с географския регион Пиринска 

Македония. 

Административно областта е разделена на 14 общини: Банско, Белица, Благоевград, 

Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, 

Хаджидимово, Якоруда. Най-голяма по територия е община Сандански, а най-малка община 

Белица. 

Площта на областта е 6449,5 км2, което представлява 31,76% от  площта  на  Югозападен район и  

5,81%  от  площта  на  страната. 

2.2. Обща характеристика на община Гърмен 

Община Гърмен е разположена в Югозападна България и попада в обхвата на 

Югозападен район от ниво 2 (NUTS2), в област Благоевград (NUTS3).  

Общината е разположена в югоизточната част на област Благоевград и е отдалечена 

на 102 км. от областния център - гр. Благоевград и на 196 км. от Столицата София.  

С площта си от 388,479 км2 е на 7-мо място сред 14-те общини на областта, което 

съставлява 6,02% от територията на областта. Община Гърмен граничи със следните общини:  

 на североизток – община Сърница(област Пазарджик); 

 на югоизток - община Сатовча(област Благоевград); 

 на запад – община Гоце Делчев (област Благоевград); 

 на северозапад – община Банско (област Благоевград); 

 на юг – община Хаджидимово (област Благоевград). 

В административно отношение общината се състои от шестнадесет населени места – 

всички села. Административният център е селоГърмен, обединяващ около себе си 

петнадесет населени места –Балдево, Горно Дряново, Дебрен, Долно Дряново, Дъбница, 

Ковачевица, Крушево, Лещен, Марчево, Огняново, Ореше, Осиково, Рибново, Скребатно, 

Хвостяне. 

Релефът на общината е предимно планински. Почти 90% се заемат от югозападните 

склонове на Западнородопския рид Дъбраш (връх Беслет 1937 м). Най-югозападните части 

на общината попадат в източната част на Гоцеделчевската котловина и тук в долината на 

река Места е най-ниската ѝ точка – 474 м н.в.  

В югозападната част, по границата с община Гоце Делчев, от север-северозапад на юг-

югоизток, преминава около 15 км от течението на река Места със своите притоци: Канина (л) 

и Реката (л).  

На 15 км северно от общинския център се намира село Ковачевица, обявено за 

етнографски обект, а преди това, на 7 км от Гърмен е и село Лещен също забележително със 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%88
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD
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своята характерна архитектура. Югозападно от Гърмен са останките от античния римския 

град Никополис ад Нестум. Северно от село Огняново има топли минерални извори и 

изграден модерен балнеологичен център. Интересна туристическа дестинация е и 

каньоновидния пролом в долното течение на река Канина.  

В най-североизточната част на общината, в рида Дъбраш са разположени резерватите 

Тъмната гора и Конски дол (частично в общината).  

  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81_%D0%B0%D0%B4_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%88
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BB
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3. Културно наследство 

 Село Гърмен в съвременното административно деление на страната е център на 

община Гърмен, която е съставена от 16 села. На юг граничи с община Гоце Делчев – 

разделена от р. Места; на югоизток – община Хаджидимово, също разделена от р. Места, на 

североизток – община Сатовча и на северозапад – община Банско, като границата е отново 

коритото на р. Места. Селата, които са най-близо до античния град Никополис ад Нестум и са 

идентични със селищата в общината: Гърмен-Заграде, Марчево, Огняново, Балдево, 

Скребатно, Осиково, Рибново, Лещен, Горно Дряново, Ковачевица, Старо Дебрен 

(съществувало до 60-те години на миналия век, сега изоставено и създадено ново с. Дебрен, 

на ок. 3,5 км. ЮИ от античния град), Дъбница, Ореше, Крушево, Долно Дряново, Хвостяне. 

Близко разположено е и с. Господинци (на десния бряг на р. Места – община Г. Делчев), 

югозападно от античния град. 

 Поселищната история на община Гърмен се създава и развива още в 

праисторическите времена видно от археологическите разкопки на праисторическото и 

тракийско светилище до с. Долно Дряново, както и в близост до античния град Никополис ад 

Нестум, по поречието на р. Канина, където са открити кремъчни оръдия от палеолитната 

епоха, части от праисторически съдове изработени на ръка. Гъсто населените брегове на 

Места и Канина показват живот и през енеолита , а през предримската епоха тук се 

установяват тракийски племена с богата култура. 

 Никополис ад Нестум е създаден в началото на II век сл. Хр. от император Траян, в 

чест на победата му (през 106 г. сл. Хр.) над даките, и наречен Град на победата при Места. 

Досегашните проучвания на археолозите показват, че културните напластявания на 

територията му обхващат три периода II-VII, X-XIV и XVII-XIX век. 

 Село Ковачевица е с многослойно историческото минало, маркирано от 

изключително ценни археологически находки. Началото  може да се търси още от каменно-

медната епоха и като предполагаем център на древна цивилизация, минава през 

античността, обитаем и населяван с различна интензивност през всички исторически епохи, 

до националното Възраждане, когато достига своя завършен стилов разцвет. 

 Свидетелства за дейността на ВМРО в Пиринска Македония е Арнаудовата къща в с. 

Дъбница, в която са гледани делата и след това са изпълнени присъдите на около 300 души 

комунисти и земеделци, от които 79 души са убити. През в 1974 година, къщата  е частично, а 

в 1980 година напълно реставрирана и превърната в музей. В центъра на селото е издигнат 

паметник на убитите. След 1989 година музеят е затворен и къщата се руши. 

 Територията на община Гърмен е уникална, с възможността да се запознаем и 

проследим хилядолетната цивилизация в Западните Родопи, следи от които се съдържат в 

пластовете на археологическите културни ценности и обектите на културно наследство.  

Типология на недвижимите културни ценности 

Според тяхната принадлежност към определен исторически период: 

 С неопределен исторически период 

 В списъците на автоматизираната система на БАН „Археологическата карта на 

България“ като хронология с неопределен исторически период има 41 обекта. Общият 

бройна АНКЦ е 97. 
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 Праисторически (вкл. Бронзова и Желязна епоха) 

 Най‐ранните следи от човешко присъствие в праисторическото и тракийско 

светилище край с. Долно Дряново /Фигура 1/, се отнасят към късната каменно‐медна епоха ‐ 

края на V хилядолетие пр. н. е., а най‐късните археологически материали датират от 

късноримската епоха (ІІІ‐ІV в. от н. е.). Намерените праисторическите съдове са изработвани 

на ръка или с помощта на грънчарски калъпи. Най‐многобройни на територията на 

мегалитния комплекс, са културните следи оставени от тракийското население през ІІІ – ІІ в. 

пр. н. е., което е използвало това място като светилище.  

Скалното светилище на траките в м. 

Градище притежава всички основни 

характеристики на този тип обекти – 

каменни заграждения, депа за дарове 

в скални цепнатини и ниши, глинени 

олтари. Най интересни до сега са 

проучените основи на зидове от 

сгради, или зидове, които ограждат 

сакрални пространства, издигнати 

върху скални масиви. Изключителен 

паметник е и откритият глинения олтар 

– „есхара” с врязана украса по 

повърхността, който се свързва с 

практикуване на възлияния и други 

религиозни обреди. Откритите 

движими археологически ценности 

също са характерни за светилищата – 

глинени съдове, лампи, глинени 

тежести за стан и прешлени за вретена, 

железни оръдия на труда. Датировката 

на тези находки показва, че 

светилището е било използвано 

най‐интензивно за религиозни нужди в 

периода ІІІ‐ІІ в. пр. н. е. и в римската 

императорска епоха ІІ–ІV в. от н. е. до 

наши дни. Подобна мегалитна 

структура съществува в близост до с. 

Ковачевица /Фигура 2/, известна като 

„Цареви порти“ 

 Антични (вкл. Римска епоха) 

 Никополис ад Нестум /Фигура 3/ е най-голямото антично селище в долината на р. 

Места. Обектът е един от 33-те национални археологически резервати в България. 

Възникването на Никополис ад Нестум на това място, е предмет на множество изследвания 

и предположения. След създаването на провинция Тракия римляните наследяват 

съществуващата от последния период на Одриското царство административна система на 

стратегиите, броят на които постепенно се редуцира. През II век, по времето на император 

Фигура 1 

Фигура 2 
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Хадриан (117 – 138 сл. Хр.), те са заменени с т.нар. градски територии. Основаването на 

Никополис ад Нестум се обуславя от нуждата да се осигури градски център в района на 

връзката свързваща Егейския бряг с главния военен път Виа Егнация през Родопите. 

 Съществуването на античния град от II до VII век може да се раздели на два периода – 

римски II- IV век и византийски IV- до началото на VII век. Данните от II – IV век сочат, че 

тогава е разцветът на селището. Градът се оформя като политически, стопански, 

транспортен, културен и култов център на района. В града има собствена монетарница.  

 Тя е активна в края на II и началото на III век. Никополис сече монети на трима римски 

императори – Комод (176–192) – син на императора и философ Марк Аврелий, 

 Каракала (192 – 217) и Гета (209 – 212) – синове на император Луций Септимий Север. 

 Сведенията от IV-VII век сочат, че спокойствието на градският живот е нарушено. Във 

втората половина на IV или началото на V век, вероятно по време на готските нахлувания, 

градът започва да се стеснява около централната си част. В този период Никополис ад 

Нестум става епископски център. Множеството раннохристиянски паметници, открити в 

пределите му и около него, свидетелстват за това. 

 Никополис ад Нестум загива в края на VI и първите години на VII век в резултат на 

природни катаклизми – земетръси, и нападения на нашественици. За последните 

свидетелстват откритите укрити монети от императорите Юстиниан I (527 – 565), Юстин II 

(565 – 574) и Маврикий Тиберий (582-602), а също и следите от опожарявания, регистрирани 

в почти всички проучени сектори. 

 По времето на Първото българско царство – в X век, животът върху руините на 

античния Никополис ад Нестум е възобновен. От края на XI век има открит оловен печат на 

представител на византийското знатно съсловие. Факт е и че крепостните стени и част от 

сградите на античния град са ремонтирани и преизползвани. Жилищата и работилниците на 

средновековното селище се вкопават в стария културен пласт и използват запазени части от 

антични жилища и съоръжения. Поселението се развива като голям производствен център 

Фигура 3 
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за битова керамика, като са открити образци на византийска и ранносредновековна 

българска керамика. 

 Подобно на редица градове в Тракия, също така и Никополис на Места възниква чрез 

урбанизиране на тракийското селище – бивш център на стратегия, разположен на 

изключително стратегическо място. Неговата административна уредба е в пряка зависимост 

от развитието и административната уредба на провинция Тракия, в чиито предели градът е 

от І-ви до VІ в. От създаването си като полис (в 30-те г.пр. Хр.), развил се във ІІ-ІІІ в. като 

римски град от малоазийски тип, градът се превръща през ІV в. в административен и в 

религиозен раннохристиански център.  

 Средновековни 

До с. Дъбница са разкрити останките от късноантична 

и средновековна крепост, известна и като Свети 

Архангели, която е обявена за паметник на културата с 

национално значение.  

В https://www.bulgariancastles.com/ дават следната 

информация за крепостта - На лице са два 

укрепителни пояса. Вътрешния е силно разрушен. От 

външния на места са запазени известни части, 

които достигат на височина до 1.5 m. Стената 

следва конфигурацията на терена, затова формата 

на крепостта е неправилна. В северозападния ъгъл се 

намират основите на кула с размери: североизточна 

стена- 4.45 m, северозападна - 3.84 m, югозападна и 

югоизточна по 4.6 m. Сега кулата отчасти е 

затрупана. Основите и са изградени от ломен камък, 

споен с бял хоросан. Широки са 1.4 m. Вътрешния 

крепостен зид е на около 10 m навътре от 

външният. Той е заграждал най- високата част- 

цитаделата. В северната и част се намира водохранилище изградено от камък и 

хоросан, покрито с полуцилиндричен каменен свод. В най- високата част личат основите 

на църква. Крепостта е съществувала през късната античност и Втората българска 

държава. 

 Възрожденски  

Първите заселници на с. Ковачевица, според историческата народна памет, са 

бежанци от разгроменото Търновско царство (1393 г.) към които се присъединяват 

преселници и от Костурско. Те се установяват в няколко махали, пръснати на големи 

разстояния. Друга голяма вълна от заселници е свързана с насилственото помохамеданчване 

на българското население. След опожаряването на с. Рибново, оцелялото население, се 

заселва в горната част на днешното селище, около извор, сега голяма чешма, която носи 

името “Циганчица”. Най-съществено значение за възрожденския облик на архитектурата на 

с. Ковачевица /Фигура / имат заселниците от Западна Македония, имащи пряко участие при 

създаване на уникалните ансамбли от къщи на селото. Важен факт в обществения живот е 

учредяването на първото Професионално селско дюлгерско сдружение в Пиринския регион. 

през 1873 г. Организирани в професионална гилдия, ковачевските майстори-дюлгери 

Фигура 4 
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разширили територията на своята популярност и наложили още по-силно стила на 

Ковачевската архитектурностроителна школа по цяла България. 

 Един от символите на Ковачевица е църквата „Св. Никола“ /Фигура 6/. Църквата е 

построена е през 1847 година от прочути местни дюлгери с доброволния труд на 

населението. Според изискванията на османската власт тя е 

вкопана в земята и се намира в ниската част на селото. 

Камбанарията на църквата, построена през 1900 година, е 

дело на Уста Ангел Митев и Тома Марков. Камбаните са 

отлети на място от изкусни горнобродински майстори 

леяри от материали, дарени от цялото население. Тук е 

построено първото килийно училище в Неврокопско, 

завършено още през 1820 година. В него първи 

преподаватели са местните свещеници. Децата са 

обучавани за духовни лица до 1854 година. 

 Ковачевските къщи имат ясна планова функционална 

схема. На базата на довъзрожденското жилище през 

втората половина на XVIII в. се издигат дву- и триетажни 

къщи с еркерни наддавания на втория и третия етаж над 

тесните калдъръмени улички. Първият етаж винаги е 

пригоден за животните или за селскостопански нужди. 

Жилищната част е на горните един или два етажа. В 

ковачевската къща съществуват две групи помещения – на 

отворените части на сградата – „потон“ (чардак), и на затворените – стаи с огнища, килери. 

 Образци от подобни къщи се намират и в селата Лещен, Рибново, както и в с. Долен 

община Сатовча, което също е архитектурен резерват. 

 Ново и най-ново време 

 Обектите от Новото време в повечето случаи са исторически и военни паметници 

паметници, свидетелстващи за борбите от Освобождението и Втората световна война.   

Фигура 5 
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Арнаудовата къща е възрожденска постройка в гърменското село Дъбница, България. В 1925 

година в къщата са гледани делата и след това са изпълнени присъдите по време 

на Дъбнишката акция на ВМРО, заради което става известна и като Кървавата къща. В ДВ 

бр. 18/1973 г. и е предоставен статут на единична историческа КЦ с местно значение. 

Според научната и културна област, към която се отнасят: 

 Археологически 

Обектите са описани с идентификационните им характеристики (по данните от 

автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България” и 

заверените списъци от НИНКН). 

Режимите за ползване“ „А“, „Б“ и „В“, упоменати в АИС – АКБ за териториите на 

археологически обекти, са в съответствие с чл. 35 от Наредба №722 на МРРБ от 22 декември 

2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони. Наредба №7 не е приведена в съответствие със ЗКН и в нейния чл.35 т.3 и т.4 относно 

териториите с режим „В“ и „Г“ е останало позоваване на отменения ЗПКМ.  

Част от гореизброените археологически НКЦ са включени в заверените списъци на 

НИНКН.  

Общият брой на археологическите обекти според данните от съхранявания в НИНКН 

Национален публичен регистър на недвижимите културни ценности е 127, от които един 

археологически резерват – „Никополис ад Нестум“. Документите за предоставяне на статут 

на културните ценности, са публикувани в ДВ бр. 63/1973 г. 

За „Праисторическо и тракийско светилище в м. Градище“ има издадени следните 

документи: 

- С писмо № 2621 от 18.07.2008 г. на НИПК се декларира обект-. "Праисторическо и 

тракийско светилище в м. Градище“, с. Долно Дряново, общ. Гърмен" като археологически 

паметник на културата с предварителна категория "национално значение" и се определят 

режими /териториален обхват и предписания/за опазване на недвижимата културна 

ценност. 

- С Протокол № 33 от 03.12.2009 г. на Експертен съвет се коригират територията и 

границите па обект: "Праисторическо и тракийско светилище в м. "Градище“, с. Долно 

Дряново. общ. Гърмен", обл. Благоевград - недвижима археологическа културна ценност с 

предварителна категория "национално значение".  

- С Протокол от 09.07.2018 г. на Междуведомствена комисия се предлага 

актуализация на режимите /териториален обхват и предписания/ за опазване на обект: 

"Праисторическо и тракийско светилище в м. Градище. с. Долно Дряново, общ. Гърмен”. обл. 

Благоевграл - недвижима археологическа културна ценност е предварителна категория 

"национално значение".  

- Със Заповед № РД9Д-1 от 01.03.2019 г. на МК се променя наименованието и се 

актуализират режимите /териториален обхват н предписания/ за опазване на недвижимата 

археологическа културна ценност е предварителна категория "национално значение"- 

“Праисторическо и тракийско светилище в м "Градище". с. Долно Дряново, общ. Гърмен" 

като: “Праисторическо и тракийско светилище в м "Градище” от землището на с. Долно 

Дряново и м. " Прав Камен“ от землището на с. Крушево, общ. Гърмен. обл. Благоевград".  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%9C%D0%A0%D0%9E
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Предписанията за опазване на АНКЦ - Праисторическо и тракийско светилище в м 

"Градище” от землището на с. Долно Дряново и м. " Прав Камен“ включват: 

 Определя се като територия за археологическо наблюдение, проучвания и 

евентуално експониране на археологически недвижими културни ценности и структури. 

 Запазва се досегашният си начин на трайно ползване. Прилага се предвиденото по 

действащия ЛУП от 2010г. на ЮЗДП ДП ТП „ДГС - Гърмен". Мероприятията и дейностите по 

ЛУП. свързани с нарушаване на целостта на земния пласт, поддръжката и рехабилитацията 

на горски пътища, както и прокарването на нови при необходимост, в територията на 

охранителната зона. се извършват задължително след уведомяване на НАИМ-БАН и „СУ ..Св, 

Климент Охридски" с цел осигуряване на археолог за провеждане на археологическо 

наблюдение, при стриктно спазване на неговите указания и на изискванията на чл. 160. ал. 2 

от 3КН 

 Забранява се бивакуване, къмпингуване, както и паленето на огън. 

 Забранява се използването на териториите, включени в границите на 

охранителната зона за депа за всякакъв вид отпадъци. Забранява се изграждане на базови 

станции и ретранслатори на мобилни и ТВ оператори. Забранява се изграждането на 

ветрогенераторни и фотоволтаични паркове и площадки. 

 Забранява се откриването на кариери за добив на подземни богатства. 

 Забраняват се всякакви намеси по скалните образувания. 

 При провеждане на археологически проучвания следва предварително да бъде 

проведена съответната процедура, предвидена в Закона за горите. 

 Исторически недвижими културни ценности 

Съгласно чл. 7, т. 3 от Закона за военните паметници (ДВ. бр. 13/2008г.) регистър и 

картотека на военните паметници се води от областна комисия по чл.6 на същия закон. 

Списък на военните паметници е предоставен от Общинска администрация Благоевград и в 

него фигурират 3 обекта. 

Историческите паметници по списък на НИКН са 6 от които с. Ковачевица е 

исторически и архитектурен резерват. 

 Архитектурно строителни 

Архитектурно-строителните обекти са 279, като най голям е техният брой в 

Ковачевица и Лещен. В списъка са включени и две джамии. 

 Художествени 

Художествените паметници на културата са общо 8: 

– Църквата „Свети Георги” се намира в село Гърмен и е построена през 1898 г., върху 

руините на по-стара църква; 

– Джамията „Долно Дряново” се намира в село Долно Дряново и е атрактивна 

архитектурна комбинация от две съседни джамии - стара и нереставрирана джамия, която е 

на над 500 години, и нова джамия, построена през 1998 година. Тя е една от най-големите 

джамии в региона; 

– Църквата „Успение Богородично” се намира в село Огняново и е построена през 

1835 година. Тя е трикорабна псевдобазилика, наполовина вкопана в земята, с камбанария 

към западната му част. Църквата е изградена от речни камъни; 
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– Църквата „Света Параскева” се намира в село Скребатно и е построена през 1835 

година. Тя е трикорабна псевдобазилика с камбанария, построена през 1970 година; 

– Църквата „Света Параскева” в село Лещен е построена през 1837 година. 

Декоративните рисунки на иконостаса и иконите са с голяма художествена стойност. 

 Културни маршрути 

Западният трансбалкански път прекосява Югоизточна Европа в посока север-юг. 

Коридорът обединява от векове териториите от двете страни на Балкана – Стара планина, 

преминавайки през Румъния, България и Гърция. Така, Западният трансбалкански път 

свързва Западна и Централна Европа с Егейско море и Средиземноморието, пресичайки 

последователно Дунавския път, Диагоналния път, Пътят София-Охрид и Виа Егнация. 

Според пространствената им структура и териториален обхват 

 Групови 

Има две групови културни ценности включени в историческия и архитектурен 

резерват с. Ковачевица. 

Със Заповед №РД9Р-88 от 17.12.2018 г. на МК е предоставен статут на обект: 

"Комплекс "Храм "Св. Никола" с камбанария и Килийно училите в УПИ 447-111. кв. 23 с. 

Ковачевица”. общ. Гърмен. обл. Благоевград, с класификация на групова архитектурно-

строителна недвижима културна ценност от Възраждането с категория "национално 

значение“ и на съставните му елемент и са определени режими /териториален обхват и 

предписания./ за опазване на недвижимата културна ценност. 

 Резервати 

Резерватите са два  - археологически резерват „Никополис ад Нестум“ и исторически 

и архитектурен резерват с. Ковачевица. 

- Село Ковачевица, обл. Благоевград е обявено с Разпореждане на МС №89 от 

02.09.1977 г. /ДВ бр. 73 от 1977 г./ за исторически и архитектурен резерват. Съгласно § 10 от 

Предходните и заключителните разпоредби на ЗКН "заварените обявени по досегашния ред 

недвижими паметници на културата притежават статут на недвижими културни ценности по 

смисъла на този закон". Действията в териториалния й обхват се извършват в съответствие с 

разпоредбите на ЗКН, както и Наредба №18 на КК и КАБ за архитектурно-историческите 

резервати „Село Ковачевица” и ..Село Долен" /ДВ бр. 85 oт 1979 г./. 

- С Наредба №18 на КК и КАБ за исторически и архитектурен резерват ..Село 

Ковачевица" /ДВ бр. 85 от 1979 г./ обявен с Разпореждане на МС №89 от 02.09.1977г. /ДВ бр. 

73 от 1977 г./ се определят границите и охранителната му зона. 

Наредбата подробно обхваща връзките на инвестиционните проекти и по високите 

нива на планиране; изисквания за запазване на съществуващите сгради, силуетите и 

характера на застройката на резерватите; начините на съгласуване с НИПК /НИНКН и МК/.  

Тази наредба е изиграла своята роля за опазване на автентичността на резервата. 

Необходимо е Администрацията да стартира разработване на планове за управление, 

социализация и адаптация, свързани с новото законодателство и новите планови документи. 

Също така е наложително да се инициира решение на Междуведомствената комисия за 

определяне на граници на охранителната зона на резервата, с цел предотвратяване на 

нежелани инвестиционни инициативи, нарушаващи оригиналната субстанция на културното 

наследство. Почва и подкрепа за такива решения има, като доказателство за това е 



  

33 
 

създаденото през 2002 г. Сдружение "Исторически и архитектурен резерват село 

Ковачевица", което има за цел „…….запазване на културно-историческото наследство и 

подобряване облика на с. Ковачевица и землището му като исторически и архитектурен 

резерват“146.  

С Протокол от комисия на място oт 15.07.1993 г. /одобрен от МК/ се определят 

граници, охранителни зони и режими на ползване на обект: “Античен град Никоиолис ад 

Нестум" при с. Гърмен/с. Заграде ", общ. Гърмен. обл. Благоевграл - архитектурно 

строителен паметник на културата от Античността и Средновековието/№бр.32 от 1965 г./ с 

категория "национално значение" н археологически резерват /съгл. чд. 50. ал. 3 от ЗКН/. 

На територията на културната ценност,  

 всяка строителна и благоустройствена намеса във всичките нива /визи, пpoeкти и 

изпълнение/ да се съгласува с НИНКН и МК:. При разрешено ново строителство, изкопните 

работи да се извършват под наблюдение на специалисти от ИМ – Благоевград; 

 в останалата част от територията на паметника се забраняват всякакви дейности, 

несвързани с археологическото проучване и опазването на античния град; всички видове 

селскостопанска дейност с изключение на първия откос трева; паша на домашни животни. 

Режимите за ползване на охранителната зона включват: 

а /извън регулационните граници на с. Гърмен се забранява: 

 всякаква строителна дейност, независимо от предвижданията на Наредба №2/ДВ. 

бр. 97 от 1993 г./на Министерство на териториалното развитие и строителството и 

Министерството на земеделието; 

 всякакви изкопни работи несвързани със селскостопанска дейност; 

 дълбока оран /над 90 см./; 

б / извън регулационните граници на с. Гърмен е задължително: 

 в случай на откриване на находки с признаци на паметници на културата при 

селскостопанска дейност спиране на работата и уведомяване Исторически музей - 

Благоевград, съгласно чл. 16 на 3КПИ /ДВ, 6р. 29 от 1969 г,/; 

 ползване на земеделските земи по предназначение до датата на възстановяването 

на собствеността им и съблюдаване на чл. 4. ал. 4 от 3CП33 /ДВ, бр. 17 от 1991 г./; 

в/ в регулационните граници на с. Гърмен е задължително: 

 устройство на територията и строителството да се извършва по проекти, 

съгласувани с НИПК /НИНКН и МК/ на основание чл. 2/2/ от Наредба №17 на КК /ДВ, бр. 35 

от 1979 г./ 

 Единични 

 Единичните културни ценности са 273 бр. 

 Общият брой на документираните НКЦ по списък на НИНКН е 317. Действителният 

брой е 314, поради дублиране на обектите в  позиции с номерация 12 и 13, 16 и 17, 20 и 184. 

 Със Заповед №РД9Р-38 от 15.06.2018 г. на МК е предоставен статут на обект: "Църква 

“Св. Параскева“. с. Скребатно. общ. Гърмен. обл. Благоевград. с класификация на 

архитектурно-строителна и художествена недвижима културна ценност от Възраждането с 

                                                           
146 http://www.kovachevica.com/ 
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категория "местно значение” и са определени режими /териториален обхват и 

предписания/ за опазване на недвижимата културна ценност.  

 Предписанията за опазване са: 

 За църковно-училищния комплекс:  

 консервация, реставрация и поддръжка на всички съставни елементи на 

комплекса: каменни подпорни и оградни зидове, растителност, плочници, чешма, дървен 

навес, порти, надгробни камъни; 

 За храма „Св. Никола“ с камбанария“: 

 Консервация, реставрация и експониране на храма и камбанарията и на 

елементите с архитектурна и художествена стойност: каменни тикли, каменни плочи, 

иконостас, икони, църковна утвар, полюлей, дървени врати, дюшеме и плочки в наоса, 

дограма и пр. 

 подмяна на северната входна врата на храма с такава - характерна за съответния 

архитектурно-строителен период и тип обект - плътна врата от дебели талпи с кушаци и 

железни гвоздеи, по аналогия на съхранената западна врата; 

 Не се допуска привнасянето в интериора на храма на нова църковна утвар, 

обзавеждане, аксесоари и декорации, които не са част от автентичния му вид. Не се допуска 

привнасяне на нови икони, освен за възстановяване на липсващите от иконостаса; 

 Експониране в интериора на храма на съхранените икони от предходния храм; 

 Възстановяване на променени автентични характеристики:  

- възстановяване по аналогия на липсващите решетки от ковано желязо на 

прозорци; 

- премахване на късното зазиждане в екзонартекса;  

- премахване на късното зазиждане на южен вход на храма. 

 За поддържане на оптимални условия за опазване на храма, при фотографиране в 

интериора да не се използват светкавици; 

 Отоплението на храма да се извършва с уреди, които не отделят във въздуха сажди 

и твърди частици и не могат да увредят целостта на стенописите или други обекти с 

художествена стойност. При монтиране на цялостна инсталация, тя да се изпълни по начин. 

които не е в разрез с архитектурно-художествените качества па храма и не пречи на 

възприемането на елементите с такава стойност: 

 Палене на свещи само от чист пчелен восък: 

 За килийното училище - реставрация и адаптация на училището за нуждите на 

храма. 

 Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна  

уредба. 

 Допуска се: 

 Поставяне на художествено и функционално осветление в имота на храма, което не 

е закрепено на самия обект и не пречи на неговото свободно възприемане: 
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 Изготвяне на цялостен проект за осветяване стенописите, иконостаса и ларвените 

тавани на храма, съобразен с тяхното консервиране и експониране и със съхранените 

оригинални осветителни тела. 

 Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна 

уредба. 

Ценностна характеристика 

 Ценностната характеристика, определяна според културната и научната стойност и 

обществената значимост недвижимите културни ценности на територията на община Гърмен 

в преобладаващата си степен е от „национално значение“. В заверените списъци от НИНКН 

част от археологическите недвижими културни ценности са с предварителна категория 

„национално значение“, „местно значение“ и „за сведение“, каквито са били актуални към 

датата на придобиване на статута им. 

 В базата данни на АИС-АКБ всички археологически недвижими културни ценности са 

посочени с „национално значение“ по силата на ПМС 1711/22.10.1962 г. и съгл. чл. 146, ал. 3 

от ЗКН – за археологическите недвижими културни ценности. Съгласно §10, ал.1 от 

Преходните и заключителни разпоредби на ЗКН всички селищни и надгробни могили 

притежават статут на НКЦ с категория „национално значение“, тъй като те са обявени с 

Разпореждане на МС №1711/22.10.1962 по реда на чл.4, ал.1 от ЗПКМ (отм. със ЗКН) 

Пространствено разположение 

Физическо състояние 

 Състоянието на всеки обект от недвижимото културно наследство представлява 

неговия физически статус в определен момент. Оценяването на физическото състояние на 

обекта зависи от условията и обстоятелствата, както и от причината за изготвянето на 

резултати от това оценяване. По действащата законова рамка състоянието на обектите – НКЦ 

се проучва и документира във връзка с обявяването им или с предстоящо инвестиционно 

проектиране по реда на Наредба №4 от 2016 г. на МК и МРРБ – за целите на опазването им. 

 Проучването на археологическите обекти, което по презумпция е свързано с 

разкопки, завършва с доклад за състоянието им, представян в годишни издания на АИМ - 

БАН. Документациите от проучванията и документирането, вкл. проектно-сметните 

документации се съхраняват в съответните архиви. 

 За целите на настоящата териториално-устройствена разработка от съществено 

значение са аспектите на състоянието на достъпността, околната среда (степен на 

агресивност или съвместимост), възможностите за експониране и социализиране на 

обектите. 

Мерки за защита на НКЦ 

  Политики за оценка  

 Съгласно чл. 5 от Наредба №Н-12 от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, 

деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите 

културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния 

регистър на недвижимите културни ценности147, идентифицирането на обектите на 

недвижимото културно наследство включва: Издирване, изучаване и предварителна оценка, 

                                                           
147 Обн. ДВ бр. 98/11.12.2012 г., отм. ДВ. бр. 57/19.07.2019 г. 
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които представляват отделни етапи на идентифицирането на недвижим обект като 

недвижима културна ценност с оглед неговото деклариране. 

 Издирването и изучаването на недвижими културни ценности, с изключение на 

археологическите, се извършва от НИНКН, от научни организации, висши училища, музеи, 

физически и юридически лица по ежегодни териториални програми, утвърдени от 

министъра на културата и по предложения на общинските органи, областните управители, 

физически и юридически лица 

 Член II на Конвенцията от Гренада148 формулира специално изискване за 

идентифициране на ценностите за опазване, на което страните–членки трябва да отговарят : 

“…Всяка държава се ангажира да следи инвентаризацията и в случай на заплаха, 

застрашаваща съответните ценности, да изготви в най-кратки срокове необходимата 

документация…”. Според обяснителния доклад това разпореждане полага основите на 

принципа за научно изследване на елементите на архитектурното наследство и за изготвяне 

на документация като подготвителен етап за законодателната работа. 

  Политики за опазване  

 Понятието “Интегрална консервация”, е изявено най-напред в резолюции, приети 

през 60-те години, по повод необходимостта от осъществяване на връзка между опазването 

на наследството и благоустройството на териториите. Това е една от най-важните стъпки от 

развитието на европейската политика в областта на архитектурното наследство. Тази идея е 

затвърдена от Европейската харта за архитектурно наследство, от Декларацията от 

Амстердам, последица от Конгреса върху европейското архитектурно наследство, както и от 

Резолюция 76 (28) на Комитета на министрите. 

 “Интегралната консервация” е главна цел на урбанистичните и благоустройствени 

планове. Тя е насочена към консервация на паметниците, архитектурните ансамбли и 

обектите чрез постановленията за опазване, мерките за материална консервация на 

изграждащите ги елементи, операциите по реставрация и експониране и интегриране на 

тези ценности в съвременния социален живот, посредством програми за ревитализация и 

рехабилитация, включително и чрез адаптиране на сгради за социални цели и за нуждите на 

съвремието. Сред принципите на „интегралната консервация“ са и тези, отнасящи се до 

изготвянето на устройствени планове и ролята на местните власти в опазването, 

рехабилитацията и социализацията на културните ценности.149. 

  Политики за използване 

 Недвижимите културни ценности, трябва да се разглеждат, като невъзвратима 

ценност, намираща се постоянно на границите на застрашеност. Усилията на местните власти 

и държавни институции, трябва да са насочени към мониторинг на ефективността на 

градските функционални системи и тяхната съвместимост с културната стойност на 

културната ценност,  вкл. обитаване, търговия и обществено обслужване, култура и 

образование,  комуникационно-транспортната система. 

                                                           
148 Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа (ратифицирана с решение на Великото 
народно събрание от 25 януари 1991 г.; ДВ, бр. 13/1991 г. в сила от 1 май 1991 г.), обн. ДВ бр. 42/28.05.1991 г. 
149 „European cultural heritage (Volume II): view of policies and practice“ – превод Служба за културно наследство - Дирекция 
на културата и културното и природно наследство  
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  Национална нормативна рамка, стратегически планове и програми 

Законът за устройство на територията (ЗУТ) представя нормативни тълкувания 

на структурни понятия като „видове земеползване“, „функционално зониране“ и 

„устройствен режим“ в контекста на националното, регионалното, общинското и градското 

ниво на планиране. От особено значение за разработването на ОУПО Гърмен в частта 

„Културно наследство“ е законовата постановка за защитените територии, където са 

обединени природни и културни ценности.  ЗУТ дефинира „Защитени територии за опазване 

на културното наследство“ като единични и групови недвижими културни ценности с техните 

граници и охранителни зони. „Територии с особена териториалноустройствена защита“ са 

защитените територии за природозащита по Закона за защитените територии (ЗЗТ) и Закона 

за биологичното разнообразие (ЗБР), териториите за културно-историческа защита по Закона 

за културното наследство (ЗКН), и други територии със специфична характеристика, чийто 

режим на устройство и контрол се уреждат в отделни закони. 

 Законът за културното наследство (ЗКН) урежда опазването и закрилата на 

културното наследство, устойчивото развитие на политиката по опазването му и гарантира 

равен достъп на гражданите до културните ценности на Република България. С раздели I-V  

се задава дефиниция на понятията „културно наследство“ и „културни ценности“, представя 

се класификация на обектите на недвижимото културно наследство, определят се органите, 

организациите и съответните им роли в Националната система по опазване на културното 

наследство. Раздел V “Териториално-устройствена защита“ на ЗКН урежда мерките за 

опазване и социализация на КН, а съгласно Наредба № 17 към него, с предписания за режим 

на опазване следва да се посочват допустимите намеси в недвижимите културни ценности, 

устройството и условията за ползване на техните територии и охранителни зони. 

 Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. 

(НКПР) и нейната актуализация от 2019 г. (АНКПР) е стратегически документ, който дава 

насоките за устройство, управление и опазване на националната територия. Културните 

ценности в НКПР се разглеждат като израз на включването на културното наследство в 

единната обща пространствена политика на страната, която от своя страна ще влияе върху 

урбанистичните и устройствените политики. Начертаните с НКПР пространствени модели по 

отношение на културното наследство в по-голямата си част следват трасетата на важни 

културни, транспортни и биокоридори, като компонентите природно и културно наследство 

се разглеждат свързано.  

 Една от стратегически цели на АНКПР, както и техните специфични цели и приоритети  

служат за координираща платформа на всички секторни политики с териториални 

измерения: 

 Стратегическа цел 1: Териториално сближаване – чрез подобряване на 

свързаността на всички нива, укрепване на мрежата от градове-центрове и развитие на 

трансгранично, междурегионално и транснационално сътрудничество 

 Специфична цел 1.1. Интегриране в европейското пространство 

 Специфична цел 1.2. Полицентрично териториално развитие 

 Специфична цел 1.3. Съхранено природно и културно наследство 

 В Интегрираната териториална стратегия за развитие на регионите за 

планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 г., за Югозападен район е заложена 
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Специфична цел 2.5 - опазване, развитие и популяризиране на културното наследство и 

културните услуги 

 Целта е свързана с опазване, развитие и популяризиране на културното наследство и 

културните услуги. Важността на тази цел се подчертава и от Цел 5 на политиката на 

сближаване на ЕС в периода 2021—2027 г.: Европа по-близка до гражданите чрез 

насърчаване на устойчиво и интегрирано развитие на градските, селските и 

крайбрежните райони и местните инициативи, с оглед на бъдеща подкрепа и 

инвестиции 

 Като основни дейности, свързани с опазване, развитие и популяризиране на 

културното наследство в Югозападен район се предвиждат: 

 Реализиране на мерки за опазване на паметниците на културното наследство, 

регламентирани в нормативната база. Една част от тях са в лошо състояние и се нуждаят от 

мерки за реставрация и консервация; 

 Създаване на общи маршрути между общини и области, т. к. културното 

наследство на даден район не е „изолирано“ от съседните; 

 Цялостни инфраструктурни проекти при археологически разкопки на значими 

обекти от проучването до изграждане на пътища, посетителски центрове, музеи, места за 

отдих; 

  Използване на интерактивни и смарт технологии, в т.ч. виртуална реалност, wi-fi 

осигуряване на обектите; 

 Популяризиране на културното наследство и културните услуги; 

 Валоризиране на богатото природно и културно наследство чрез конкурентни 

туристически продукти; 

 Изграждане на международни отношения с чужди общини и области. 

 В Общинския план за развитие 2014-2020 г е заявена …….възможност за 

общинската икономика за безалтернативно развитие на туристическия сектор и на 

свързаното с него екологично земеделие и животновъдство. На територията на 

общината има богати и разнообразни природни и културно-исторически ресурси, които 

предопределят развитието на ефективни видове и форми туристически дейности с 

висока добавена стойност. 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. 

 Популяризирането на община Гърмен, като туристическа дестинация е заявено в 

Специфична цел 2.3, където се включват маркетинга и рекламата на туристически продукти 

на общината с природен и културно-исторически потенциал. В Мярка 2.3.2. Съхраняване и 

поддържане на туристически обекти, се цели постоянно наблюдение състоянието на 

туристическите обекти и ценности и дейности по тяхното поддържане и съхраняване. 

 Местна Инициативна Група (МИГ) за развитие на Гоце Делчев- Гърмен – 

Хаджидимово е юридическо лице, създадена по мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
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 В Мярка 7 СВОМР - МИГ - Гоце Делчев - Гърмен - Хаджидимово, „Съхранение и 

популяризиране на местната идентичност, културно - историческо и природно наследство“ е 

обявена покана за популяризиране на културно историческото наследство.  

Прави впечатление, че се изготвят предложния и проекти за рекламиране и 

пропагандиране на богатото историческо наследство на общината във всички планови 

документи, с цел развитие на туристическия сектор вкл. инфраструктурен достъп и 

настаняване, без да се насочат целеви средства за изработване на проекти за управление и 

опазване на резерватите и културните ценности. Направената забележка има за цел да 

привлече вниманието на администрацията, неправителствените организации и 

гражданите, за поставяне с приоритет процедурите по опазване на автентичността на 

културното наследство и стриктно изпълнение на ЗКН. 

 Чл. 78 от ЗКН териториално устройствената защита на недвижимото културно 

наследство обхваща: режими за опазване; устройствени планове на защитени територии за 

опазване на НКН и специфични правила и нормативи към тях; планове за опазване и 

управление на НКЦ; проектиране, съгласуване и одобряване на устройствените планове и на 

проектните документации (инвестиционни инициативи и проекти за намеси) в защитените 

територии за опазване на недвижимото културно наследство и контрол по тяхното 

прилагане и изпълнение; финансиране и извършване на дейности в недвижимите културни 

ценности и в охранителните им зони за целите на тяхното опазване и експониране. 

 Съгласно §5 т. 82 на ЗУТ „Защитени територии за опазване на културното наследство” 

са „единичните и груповите недвижими културни ценности с техните граници и охранителни 

зони, съобразно режимите за опазване, определени с акта за тяхното деклариране или за 

предоставяне на статут”. 

 Действащите към момента режими за териториална защита на археологическото НКЦ 

са отбелязани в АИС-АКБ с определените му Режими за ползване на териториите на 

археологически обекти, определени според чл. 35 от Наредба №7 на МРРБ от 22 декември 

2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени 

зони, а именно: 

 Археологическите обекти се опазват и устройват съобразно следните режимни 

изисквания за териториите им, определени със специални проучвания: 

1. за територии с режим „А” на археологически обекти не са допустими 

благоустройствени, строителни, селскостопански, мелиоративни и други дейности, 

които биха нарушили целостта на почвения слой, като се допуска използването на 

земята като пасище; 

2. за територии с режим „Б” на археологически обекти не са допустими изкопни 

работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на дървета и култури с дълбока 

коренова система, като се допуска плитка обработка на почвата (оран) до 0,25 м; 

3. за територии с режим „В” на археологически обекти не са допустими изкопни 

работи, несвързани със селскостопанските работи, като се допускат селскостопански 

дейности при условията на чл. 18 ЗПКМ; 

4. за територии с режим „Г” на археологически обекти се разрешават всички 

дейности, като тези, свързани с изкопни работи, се съгласуват с органите, които 
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следят за опазване на културно историческото наследство при условията и по реда на 

ЗПКМ. 

По действието на ЗКН (в сила от 2009 г. обн. ДВ бр. 19/2009, посл. изм. и доп. ДВ бр. 

74/2016 г.) актовете на деклариране (предложение с предварителна категоризация, 

класификация и временни режими за опазване на НКЦ), на предоставяне на статут на НКЦ 

(класификация, категоризация и режими за опазване) се правят по предложение на 

директора на НИНКН и след становище на Специализиран експертен съвет. Искането за 

включване на НКЦ в Индикативната листа за културното и природното наследство на 

Република България може да се отправя както от физическо или юридическо лице, така и от 

Общината – за недвижимото културно наследство на нейната територия. Необходимостта от 

предприемане на следващи мерки за опазване на НКЦ поставя изискване за съгласувани 

действия между собственика на археологически НКЦ (по закон – изключителна държавна 

собственост), притежателя на собственост върху земята (териториите с археологически НКЦ) 

и Общината, за да бъдат изпълнени първо изискванията за обхват и съдържание на 

документациите за предварителни проучвания и задания за проектиране, а после и за 

обхват и съдържание на проектните документации – по НАРЕДБА №4 от 21.12.2016 г. за 

обхвата и съдържанието на документации за извършване на консервационно 

реставрационни дейности на недвижими културни ценности, обн. ДВ, брой: 105, от 

30.12.2016 г. 

 Международни документи 

 От съществено значение сред документите, които маркират промените в 

отношението към културното наследство през годините са Документът от Нара за 

Автентичността (1994); Хартата за историческите градове на ИКОМОС (Вашингтон, 1987), 

Венецианска харта  на ИКОМОС (1964), както и Рамковата конвенция за стойностите на 

културното наследство в обществото на Съвета на Европа (Фаро, 2005).  

 Обобщено, действащото към 2000 г. законодателство на ЕС разглежда поотделно 

двата основни компонента на общоевропейското наследство – природния (Конвенция за 

опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания) и културния 

(Европейската културна конвенция). Отделни актове уреждат опазването на 

археологическото (Европейска конвенция за опазване на археологическото наследство ) и на 

архитектурното наследство на Европа (Конвенция за защита на архитектурното наследство 

на Европа). През 2001 г. се създава цялостна рамка за интегриране и надграждане на 

съществуващите актове за опазване на природното и културното наследство на Европейско 

ниво. С тази цел е разработена  Европейската конвенция за ландшафта, която демонстрира, 

че природните и културните компоненти на ландшафта могат да бъдат опазвани и без 

обявяването им за паметници. 

 В групата на нематериалното културно наследство са включени народни занаяти и 

традиции, обичаи, обреди и ритуали, културни празници и културен календар, които 

съгласно Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО  

(2003)150 формира чувството за принадлежност, самобитност и приемственост.  

                                                           
150 Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, ЮНЕСКО,   
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00009-BG-PDF.pdf 

 

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00009-BG-PDF.pdf
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Връзка на недвижимото културно наследство със средата и останалите 

функционални системи в общината 

Движимо и нематериално културна наследство 

 В Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство 

(Конвенция 2003) се открива ясното и точно дефиниране на понятието „нематериално 

културно наследство“, възприето от международната общност. „Нематериално културно 

наследство” означава обичаите, формите на представяне и изразяване, знанията и 

уменията, а така също и свързаните с тях инструменти, предмети артефакти и 

културни пространства, признати от общностите, групите, а в някои случаи 

отделните лица, като част от тяхното културно наследство. Това нематериално 

културно наследство, предавано от поколение на поколение, се пресъздава постоянно от 

общностите и групите в зависимост от тяхната обкръжаваща среда, тяхното 

взаимодействие с природата и тяхната история и формира чувството им за 

самобитност и приемственост, като по този начин способства за насърчаване на  

уважението към културното многообразие и творчество на човечеството.“ 

Находките на движими материални културни ценности при археологическите огледи, 

предварителните и задълбочените археологически проучвания са предават по надлежния 

ред за отговорно съхранение и опазване в оторизираните институции 

Музеи 

 Нематериалното културно наследство на територията на община Гърмен като 

художествено изпълнителско изкуство се изявява и популяризира чрез поддържането на 

фолклорни състави и групи (музикални, певчески и танцови) и театрални трупи, които се 

изявяват по време на организираните на място в общината фестивали: 

 От 19 години община Гърмен чества своя празник, във всички населени маста, който 

по традиция е третата седмица на месец април 

 Музеят в село Скребатно е създаден от инициативен комитет с помощта на цялото 

население на селото. Той се помещава в уникална сграда, построена в стар български 

архитектурен стил, която е на повече от 300 години. 

 Kолекцията на музея се състои от две части: 

 Етнографска част - там са изложени християни и мюсюлмани фолклорни носии. 

Всички експонати са дарени от местните хора; 

 Историческа част - там се показани различни експонати от историята на село 

Скребатно: запазени са Арнаутски мечове, ножове и пушки, много документи, снимки и др. 

 Вековното съжителство на различните етнически и религиозни групи в община 

Гърмен е довело до преплитане и зачитане на традициите и обичаите на местното 

население, особено на двете основни култури – християни и мюсюлмани. Това е особено 

видимо и впечатляващо в селата със смесено население където всички празнуват, 

независимо християнски или мюсюлмански е празникът. Най-значимите християнски 

празници, част от културния календар на община Гърмен са: Йордановден (Богоявление), 

Сирни заговезни, Великден (Възкресение Христово), Гергьовден, Бъдни вечер и Коледа 

(Рождество Христово), от мюсюлманските празници, такива са Рамазан Байрам и Курбан 

Байрам. 
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 Интерес представляват съборите и празниците на отделните села, запазили своята 

уникалност. Такова е честването на Гергьовден в с. Скребатно, където може да се чуе 

характерното родопско двугласно акапелно пеене. Съборът в с. Огняново е посветен на 

Успение Богородично (14-15 август) – празникът преминава с организиране на  

традиционните борби на стадиона на 15 август. Интерес представлява и събора в с. Балдево 

на 2 август, по случай Илинденско-Преображенското въстание. 

Характерна за местните обичаи и празници 

представлява традиционната помашка сватба в 

с. Рибново, наречена „Мома се с рода прощава“, 

която е запазила старите български традиции на 

сгодяването, както и местните обичаи, повлияни 

от исляма. Сезонът на сватбите е през есенно-

зимния сезон, като празника продължава 5 дни, 

съпътстван с много песни и танци на площада. 

Кулминацията е през втория ден – рисуването на 

лицето на булката, т.нар. лепене на гелина. 

/Фигура 7/ 

 

 

Извеждане на проблеми за решаване, насоки и потребности от мерки за прилагане 

в ОУП на община Гърмен 

 Режимите за опазване на недвижимото културно наследство представляват част от 

териториално-устройствената защита по Раздел V, Глава V от ЗКН. С тях се определя 

териториалния обхват и предписанията за опазване на недвижимата културна ценност и 

нейната среда. Определянето им прави възможно постигането на: 

1. Опазване на недвижимата културна ценност чрез ограничителни и специфични 

изисквания за устройствено планиране и инвестиционно проектиране на консервационно-

реставрационни дейности, насочени към опазване и съвременно ползване на ценността, при 

съхраняване на нейната автентичност и възможност за „интегрирана консервация“  в 

границата и в охранителната ѝ зона. 

2. Опазване на средата (в охранителната и контактната зона) на недвижимата 

културна ценност чрез ограничителни и специфични изисквания за устройствено планиране 

и инвестиционно проектиране за осигуряване на хармоничен на ценността природен и 

устройствен контекст. 

3. Определяне на възможности за подобряване на социално-икономическото 

развитие, при запазване на автентичността и интегритета на недвижимата културна ценност 

чрез създаване на възможности за: 

 рехабилитация на зоните на НКЦ и пространства в охранителната и контактната 

зона за извършване на подходящи обществени дейности; 

 осигуряване на съвременно обитаване и ползване на исторически сгради за 

подходящи функции 

 запазване на ценностните им характеристики на НКЦ; 

Фигура 5 
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 използване /валоризиране/ на културния потенциал на недвижимата културна 

ценност и на елементите ѝ за целите на културния туризъм и на икономическото развитие. 

Трябва да се има предвид, че преди да се предприемат конкретни инвестиционни мерки за 

опазване на НКЦ чрез разработването на проекти за теренна или интегрирана консервация и 

адаптация, е необходимо да се определи/конкретизира техния териториален обхват 

(границите на недвижимите културни ценности и границите на охранителната им зони) и 

режими на опазване в тях. 

Опазване на КИН 

 Опазването на недвижимото културно наследство е сложен процес, който се 

реализира на няколко нива и в рамките на множество процедури. Самата законова база е 

широка, регламентирана в различни специални закони – Закон за културното наследство, 

Закон за устройство на територията, Закон за регионалното развитие, АПК, както и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането им. 

 Всяко физическо или юридическо лице може да прави предложение за деклариране 

на недвижими обекти до Министерството на културата. Предложението може да се прави и 

чрез съответния регионален инспекторат по опазване на културното наследство. 

 Декларационният акт и приложенията към него се съхраняват в НИНКН, като копия от 

тях се изпращат до съответните общински администрации, които поддържат местните 

архиви на недвижимите културни ценности, както и до съответния регионален инспекторат 

по опазване на културното наследство и по компетентност до Центъра за подводна 

археология. 

 Собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижими културни ценности са 

длъжни да: 

 полагат необходимите грижи за тяхното опазване, съхранение и поддържане в 

добро състояние при спазване на разпоредбите на този закон и актовете по прилагането му; 

 уведомяват незабавно НИНКН, регионалните инспекторати по опазване на 

културното наследство и общинските органи за настъпили увреждания по тях или за 

действия спрямо тях в нарушение на този закон; 

 съгласуват по реда на чл. 84, ал. 1 проектите по чл. 80, ал. 3 и чл. 83, ал. 1; 

 предоставят необходимите документи и да осигуряват достъп и съдействие на 

компетентните органи при осъществяване на правомощията им, посочени в закона; 

 предоставят публичен достъп, когато ползването на недвижимата културна 

ценност е свързано с експозиционна дейност; 

 предоставят безплатен публичен достъп до недвижимата културна ценност за 

целите на научноизследователската дейност, при условие че не се пречи на нормалното й 

ползване и не се увреждат законните интереси на собственика, концесионера или 

ползвателя. 

 Собствениците, концесионерите и ползвателите на недвижим имот, в който се 

намира експонирана недвижима археологическа ценност, са длъжни да осигуряват правото 

на публичен достъп, да изпълняват предписанията за нейното опазване, и да осигуряват 

достъп на компетентните органи за инспектиране и мониторинг на физическото й опазване и 

представяне. 

 При наличие на обстоятелства, застрашаващи недвижима културна ценност от 

увреждане или разрушаване, собственикът, концесионерът или ползвателят е длъжен да 
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предприеме незабавни действия по обезопасяването й. Преди пристъпване към 

необходимите укрепителни, консервационно-реставрационни и ремонтни работи 

отговорните лица уведомяват за това кмета на общината и ръководителя на регионалния 

инспекторат по опазване на културното наследство по местонахождението на културната 

ценност. 

Използване на КИН 

  Идентификация и документиране на културните ценности  

 Член II на Конвенцията от Гренада формулира специално изискване за 

идентифициране на ценностите за опазване,  на което страните–членки на Съвета на Европа, 

трябва да отговарят : “…Всяка държава се ангажира да следи инвентаризацията и в случай на 

заплаха, застрашаваща съответните ценности, да изготви в най-кратки срокове 

необходимата документация…”. Според обяснителния доклад това разпореждане полага 

основите на принципа за научно изследване на елементите на архитектурното наследство и 

за изготвяне на документация като подготвителен етап за законодателната работа. По този 

начин операциите по опазването на архитектурното наследство, включително и бързото 

проучване, могат да изградят различни типове инвентари, носещи информация за 

неопазваните ценности или за ценности, застрашени от строителни проекти или други 

проекти, които рискуват да нарушат целостта им. 

 В посока на тези изисквания, местната власт заедно с РИМ гр. Благоевград, е 

необходимо да извършат инвентаризация на обектите по списъците, предоставени от 

НИНКН. Документирането на обектите и тяхното физическо състояние е от особена важност 

за бъдещото оформяне на културния пейзаж на община Гърмен.  Неповторимото 

благоприятно съчетание на природни и антропогенни фактори, окачествяващо територията, 

е основополагащата теза на културно-историческата характеристика на Община Гърмен.    

 Физическо съхраняване на наследството, като невъзвратима ценност, намираща се 

постоянно на границите на застрашеност. 

 Много са факторите които оказват пряко влияние върху състоянието на културната 

ценност. От тях ще обърнем внимание на намесата на човека с неговата активност. Понякога 

заплахата за културните ценности започва още в процеса на планиране и проектиране на 

действията по консервация и реставрация. Подготовката на кадри и обучението в професии, 

които са свързани с консервацията на архитектурното наследство е повече от необходимо.  

Разяснителната дейност сред населението, изграждане на информационни центрове, 

центрове за научна работа, мултимедийни виртуални проучвания и представяния биха 

обогатили и контролирали статуса на културното наследство в Община Гърмен. 

  Използване на наследството за нуждите на съвременния живот 

 Културното наследство изисква специално адаптиране към нуждите на настоящия 

обществен живот. За да бъде стимул в развитието на региона, историческите обособените 

зони трябва безконфликтно да се впишат в системите на териториално устройственото 

планиране. Туризмът в община Гърмен разчита освен на природните дадености и културни 

събития, също и на множеството забележителни обекти на културното наследство. 

 Противоречието между основните функции, развиващи се на територията на 

общината с универсалната стойност на културната ценност може да се проследи по 

функционални системи и подсистеми.  
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Системата Обитаване е с най-много противоречия, възникващи от необходимостта на 

съвременен начин на живот и опазване на КЦ. Необходима е сериозна разяснителна дейност 

както и възлагане на проектирането и изпълнението на обектите изключително и само на 

експерти в тази област. Всяка самодейност безвъзвратно унищожава паметта на населеното 

място. 

 Търговските и обслужващи обекти от системата на Обслужването е съсредоточена 

предимно в буферните зони или посетителските центрове на културните ценности. Когато 

охранната зона не е изрично упомена от компетентните органи е необходимо да се 

предприемат действия от местната власт за осигуряването на такава до приключване на 

работите по разкриване и документиране на обектите, като и в последващата експлоатация 

на обектите. 

 Управление на КИН 

 Ролята на местното самоуправление произтича от  отговорността за опазване на 

културните ценности, за което държавата е гарантирала пред света, с подписването на 

множество конвенции и международни спогодби и провеждане на законодателна политика 

за защитаване на културното наследство. 

Законът за културното наследство определя компетентностите на Общинския съвет по 

опазване на наследството в чл. 17 ал. 2. Те могат да се систематизират по следния начин:  

 приема стратегия за опазване на културното наследство; 

 предоставя концесии върху културни ценности;  

 създава общински фонд "Култура”; 

 взема решения за финансиране на обекти КЦ; 

 одобрява планове за опазване на културни ценности; 

 взема решения за участие на Общината в дружества за съвместна дейност, 

общински фондации и сдружения за осъществяване на културни дейности. 

Чл. 17 ал. 1 определя задълженията на кмета на общината по опазване на културното 

наследство. В неговата компетентност се включват: 

 възлагане разработването на  общински програмни документи;  

 възлагане на дейности по издирване, изучаване, опазване и популяризиране на 

културните ценности; 

 създаване на  обществен съвет за закрила на културното наследство; 

 възлагане разработването на планове за опазване и ползване на културни 

ценности; 

 приемане на правилници за устройство на общински музеи;  

 действия по ЗКН, при наличие на обстоятелства, застрашаващи недвижима 

културна ценност от увреждане или разрушаване. 

 Ролята на населението за опазване и използване на културната ценност, се 

потвърждава от международната практика. Ефективна система е тази, която успее да 

постави собственика и стопанина на културната ценност в центъра на процеса на опазване. 

Това неминуемо води до нуждата от публична подкрепа за преодоляване на трудностите по 

опазване и съхранение на КЦ. Обикновено тази подкрепа се споделя между местните и 



  

46 
 

централни власти и се изразява в данъчни облекчения, субсидии, привилегии, помощ за 

специализирани дейности по опазване, партньорство и т.н. 

 Участие на бизнеса се осигурява с публично-частните партньорства, възможностите за 

концесии и др. В тази посока е важно да се постигне баланс между стимули и ограничители 

за опазване на КЦ, като социализацията и валоризацията на обектите не трябва да е за 

сметка на историческата автентичност. Мотивацията за партньорите и привлекателността на  

КЦ, трябва да се стимулира с общата стратегия за развитие на културното наследство на 

община Гърмен.  

 Мониторингът е изключително важна функция в системата за управление, тъй като 

чрез него се проследява текущото изпълнение и отражението на намесата в КЦ. Според 

българското законодателството, той се осъществява на две нива – централно, от 

Министерство на културата и оперативно, от общинския орган за управление, който е 

задължен незабавно да уведомява компетентните държавни органи за всички констатирани 

нередности, чието отстраняване е извън неговите правомощия. 

 Културни маршрути 

 Културните маршрути са териториално обособима структура, която е съвкупност от 

историческо трасе на традиционен път с включените към него обекти на недвижимото 

културно наследство и ландшафти. ИКОМОС и неговият Международен комитет за културни 

маршрути акцентират върху ключовите характеристики на понятието „културен маршрут“.  

 Съгласно Международната харта на културните маршрути (Квебек, 2005) културните 

маршрути включват материални и нематериални феномени. Отнесено към българското 

законодателство и постановките на Закона за културното наследство, подобни феномени са 

класифицираните съответно като материално и нематериално наследство на територията.   

 Културните пътища имат изключителен принос във формирането на културно-

туристическите продукти в историческите територии, тъй като туристическият продукт 

интегрира обекти на културното и природното наследство. (Кръстев, Т., 2009). В този смисъл 

и в контекста на ОУПО на община Гърмен, се търси интеграция между предлаганите режими 

за устройство и опазване на недвижимите паметници на изкуството и културата – културния 

ландшафт и природния компонент на средата. 

 Обвързването на културните маршрути с туристическите маршрути и обекти, отговаря 

на изискванията за концентрация и достъпност на туристическите обекти, които повишават 

своята атрактивност и привличат повече посетители и туристи, когато предоставят 

възможности за запознаване с културното наследство от различни епохи, с местните 

традиции и обичаи. Именно поради това, културно наследство, във всички свои 

разновидности и проявления се разглежда като ценен туристически ресурс в системата на 

туризма.   

 Потенциал за устойчиво развитие на обектите на НКН 

 Устойчивото развитие изисква балансирани политики на управление на културно-

историческото и природното наследство, така че то да бъде предадено на идните поколения 

не просто в цялото богатство на своята автентичност и многообразие, а и обогатено чрез 

съвременните достижения. 

 Консервацията на наследството със съвременни методи представлява основно и 

неизбежно средство за конкретизиране на стратегическата им роля за постигане на целта за 
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устойчиво развитие на местната общност на ниво икономика, социална политика и околна 

среда. 

 Стратегията за опазване на културно-историческото наследство в територията на 

община Гърмен е необходимо да съответства на капацитета и потенциала му за адаптиране 

към съвременните изисквания и потребности без периоди на прекъсване или на периоди с 

оставяне без намеси, които могат да нарушат като самите обекти, така и равновесието на 

тяхната околна среда. 

 Стратегията би следвало да предвижда всички въпроси относно опазването на 

културното наследство да бъдат предвидени на възможно по-ранен етап от планирането на 

различните общински дейности. Това е особено важно в момента на предприети процедури 

за устройство на териториите, когато става въпрос за определяне на вид използване на 

териториите или за промяна в статута им. 

 На първо място е необходима „инвентаризация“ на обектите на КИН и на 

културната инфраструктура като цяло - както относно състоянието и характеристиките, така и 

относно собствеността и отговорностите за опазването им. Това изисква предварителни 

инвестиции в проучване и документиране и на известните и включени в списъците с 

приложения и на евентуално разкривани неизвестни към момента НКЦ. 

 На второ място е необходимо създаване на компютърни бази-данни с прецизна 

информация/регистри за движими и недвижими културни ценности и исторически 

паметници, читалища, традиции, музеи или музейни експозиции на територията на 

общината, при използването на съвременните информационни технологии. 

 На трето място е необходимо укрепване и дейно включване на общинските 

структури в процесите на управление в рамките на националната културна политика, 

базирана на започналата децентрализация и разграничаване на правата и отговорностите, 

при което да бъдат разработени стратегии, програми, специализирани планове и 

реализирани пилотни проекти в територията на община Гърмен. 

 На четвъртото място е включването на КИН в икономическия поток – посредством 

естественото разумно обвързване на икономическия и туристическия потенциал на 

„културната среда“ в общината. 

 Положителна инициатива на Общинска администрация е изработеният през 2011 

година ландшафтен проект,  в границите на АНКЦ „Праисторическо и тракийско светилище“ 

с. Долно Дряново, при който са проведени спасителни разкопки във връзка с реализацията 

на проект за изграждане на туристически парк. който се реализира в рамките на „Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № 61.11.16 от 14.03.2011 г. по Програмата за европейско 

териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 г. 

 Необходимо е приоритетно да се насърчават качествените и устойчиви форми на 

туризма, което изисква задълбочено познаване на богатствата на наследството не само в 

територията на общината, а и на съответния регион, при внимателна преценка на неговите 

долни и горни прагове. 

 Предложения за опазване и устойчиво развитие на обектите и териториите на КИН в 

ОУП община Гърмен 

 Като неразделна част от настоящата записка са приложени всички налични материали 

и документи за обектите – НКЦ, вкл. определените им режими за опазване от НИНКН/МК. 
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Документите са цитирани при определяне на териториалните обхвати на обектите НКЦ и 

охранителните им зони. Границите на териториите и охранителните им зони със 

специфичните им режими са обозначени в графичната част. За единични НКЦ, за които не са 

изработени планове за опазване и управление на НКЦ с определени режими на опазване – 

граници и предписания, са валидни и приложени изискванията на чл. 79, ал. 3 и ал. 4 от ЗКН, 

а именно: „Когато единична културна ценност няма определен териториален обхват в 

акта за деклариране или за предоставяне на статут, за нейни граници се смятат 

границите на имота, за охранителна зона - територията, обхващаща непосредствено 

съседните имоти, а при улици до 14 метра - и срещулежащите през улицата имоти, 

както и уличното пространство между тях.“ 

 За всички археологически НКЦ, чието местоположение е дефинирано с полигон в АКБ 

е направено отразяване в обхвата на съответния полигон, а за охранителна зона се приема 

територия с граница, увеличена на 10 м извън обхвата на полигона. 

 За всички археологически НКЦ, чието местоположение е дефинирано само с 

идентификационна координатна точка в АИС АКБ, не са проучени и/или идентифицирани 

при обходите е направено отбелязване с пиктограма ромб, като площта на  територията с 

особена защита е площ равна на заявената в АИС АКБ, а за охранителна зона се приема кръг 

с център координатите по списъка и  с граница, увеличана на 10 м извън обхвата на зоната. 

 Към защитените територии за опазване на археологическото културно наследство 

извън населените места, за които не са определени индивидуални режими за опазване от по 

реда на ЗКН се прилагат устройствени режими, идентични с упоменатите в 

регистрационните им картони в АИС АКБ и съобразно чл.35 от Наредба №7 ПНУОВТУЗ, като 

се отчитат: спецификата им; общия устройствен режим на територията, рисковите фактори и 

др. 

 За всички неархеологически НКЦ при прилагане на общия устройствен режим за 

съответната зона/група територии в която попадат следва да се отчита наличието на НКН и 

то да се опазва по разпоредбите на ЗКН. 

 Списъци на всички НКЦ (от списъците на НИНКН, АКБ и Област Благоевград), са 

представени в приложенията, които са неразделна част от Записката. Всяка НКЦ е с 

номерацията си от представените списъци и е отразена в териториалната схема на НКН. 

Схемата е опростена, като са обозначени: 

Група терени за особена защита на недвижимото културно наследство 

Обхващат единични и групови недвижими културни ценности и археологически 

обекти в селищни територии. Границите на защитените територии по Закона за културното 

наследство (ЗКН) се определят със Заповедите за обявяването им въз основа на координатен 

регистър и опис на имотите; Списъци за деклариране в НИНКН; Автоматизирана 

информационна система - Археологическата карта на България и обхващат: 

 Терените с обекти на културно-историческото наследство и в пряко съседство с 

такива (по допускането на чл. 7 ал. 2 от ЗУТ, § 5, т. 82 от Допълнителните разпоредби към 

ЗУТ, както и чл. 79, ал. 5 от ЗКН) се устройват в терени за особена устройствена защита на 

културно-историческото наследство. Специфичните режими на опазване се определят 

съобразно индивидуален акт за предоставяне на статут или общо определените от НИНКН и 

в АИС АКБ режими за опазване на недвижимите културни ценности.  
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 Допустимите дейности и ограниченията при стопанисването, ползването и 

застрояването в тези защитени територии се определят освен с устройствени планове, и с 

планове за опазване и управление (ПОУ) на недвижимите културни ценности, изработени и 

приети съгласно изискванията на Закона за културното наследство (ЗКН). 

Група терени за превантивна защита на недвижимото културно наследство и 

археологическо наблюдение 

Групата терени за превантивна защита включва археологическите НКЦ, притежаващи 

регистрационни картони в АИС АКБ със заявена площ на всеки обект, без дефинирани 

контури-полигони на граници на тази заявена площ и без предоставени индивидуален статут 

и режими на опазване, както и на охранителните им зони, при което: 

В графичната част на ОУПО Гърмен, тези обекти се отбелязват с пиктограма и 

схематичен обхват на ромб и изписан идентификационен номер в рег. картони в АИС АКБ. 

Охранителната зона на тези археологически НКЦ се определя като територията с 

център координатите на АНКЦ. и с площ равна на заявената площ в рег. картон в АИС АКБ на 

10 m извън очертания обхват на окръжността – съобразно Методическите указания  на МК-

НИНКН. 

Група терени за специална защита на културни ландшафти и маршрути 

В териториите за специална устройствена защита на културното наследство се 

класифицира ЛУП  за туристически парк „Праисторическо и тракийско светилище „ с. Долно 

Дряново, територията на който попада и в зоната за особена защита. 

В разработените Правила и нормативи за приложение на ОУПО Гърмен е предвидено 

устройството на терените за недвижимо културно наследство (Ткин), които обхващат 

единични и групови недвижими културни ценности и археологически обекти в селищни и в 

извънселищни територии да се осъществява въз основа на специализирани предварителни 

проучвания с оглед неговото ефективно опазване.  

Застрояването в териториите за защита на недвижимото културно наследство и в 

охранителните им зони се конкретизира с ПУП при съблюдаване на предписанията на 

Закона за културното наследство и се съгласува с Министерството на културата.  

В специализираната схема за културно наследство на община Гърмен, с точкова 

пиктограма и номер от списъка на публичния регистър на НИНКН са групирани архитектурно 

строителни, археологически, исторически, етнографски и художествени културни ценности. 

Наложени са всички охранителни зони, определени със заповед или нормативен акт. 
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Движение на населението в община Гърмен

4. Демографска характеристика – количествени и качествени аспекти 

Тя е изследвана по години на преброяване и текуща статистика за последните две 

години, като визира един период от 85 години, достатъчен за анализ на ситуацията. 

Основният демографски показател, използван за оценка на степента на населеност на 

територията е „брой на населението“. Този показател е с динамичен характер и се определя 

основно от параметрите на естественото и механичното движение на населението в рамките 

на определен период. 

Данните за движението на населението на общината са илюстрирани в таблица №1. 
 

Таблица №1: Движение на населението в община Гърмен 

Области, общини, 
населени места 

Налично население към Постоянно население  към Текущо 

1934 1946 1956 1965 1975 1985 1992 2001 2011 2018 2019 

област  Благоевград 205511 250985 279219 301157 321854 344195 351637 341173 323552 305123 302694 

община Гърмен 11417 13007 13383 13678 13269 14636 15014 14934 14981 14793 14650 

с. Балдево 425 526 579 570 388 363 338 254 188 167 167 

с. Горно Дряново 448 549 667 799 890 993 1008 1042 1009 961 946 

с. Гърмен 1690 1967 1884 1837 1660 2097 1833 1752 1998 1980 1948 

с. Дебрен 679 802 947 1135 1398 1861 2117 2241 2251 2245 2217 

с. Долно Дряново 380 392 517 636 746 934 1129 1170 1216 1197 1182 

с. Дъбница 828 1101 1289 1753 1810 1873 1650 1712 1760 1800 1786 

с. Ковачевица 1131 1229 1024 746 232 74 66 60 42 39 42 

с.Крушево 366 432 401 277 227 259 254 267 258 242 243 

с. Лещен 554 571 503 294 87 64 35 8 2 3 5 

с. Марчево 360 383 360 431 396 233 208 185 149 158 151 

с. Огняново 1134 1373 1414 1408 1417 1661 1688 1694 1634 1530 1513 

с. Ореше 301 320 346 392 443 519 434 381 198 198 177 

с. Осиково 765 785 827 695 586 588 584 600 524 502 503 

с. Рибново 842 961 1162 1473 1813 1894 2532 2559 2745 2822 2800 

с. Скребатно 968 1004 846 594 442 395 353 321 297 242 240 

с. Хвостяне 546 612 617 638 734 828 785 688 710 707 730 

Източник: НСИ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тенденцията, във всички населени места от общината от 1934 до 1946 г., е броят на 

населението да се увеличава.  
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Процесът на обезлюдяване, характерен за цялата страна, засяга в частност някои от 

селата в община Гърмен, а именно село Балдево (-54), село Ковачевица (-43,2), село Лещен  

(-92,2), село Марчево (-35,2), село Ореше (-65,9) и село Скребатно (-39,2). 

Като цяло заобщина Гърмен динамиката на населението е положителна величина, но 

едва 0,1, което говори за запазване числеността на населението в общината. Населението на 

общинския център – село Гърмен (-7,1) намалява с по-ниски темпове, което се обяснява с 

неговите административни функции и икономическа база. Другото обяснение е все по-

засилващия се процес на миграция на населението от по-малки населени места към по-

големи такива. 

В някои от селата в общината се наблюдава положителна динамика на населението, а 

именно в селата: Дебрен (19,1), Долно Дряново (26,6), Рибново (47,8)., което може да се 

дължи, както на естествен, така и на механичен прираст на населението. 

Представа за териториалното проявление на динамиката в броя на населението на 

община Гърмен за периода 1985-2019 г. по населени места дават данните от таблица №2. 
 

Таблица №2: Динамика в броя на населението 
Община, Населено място Ръст 2019/1985 

община Гърмен 0,1 

с. Балдево -54 

с. Горно Дряново -4,7 

с. Гърмен -7,1 

с. Дебрен 19,1 

с. Долно Дряново 26,6 

с. Дъбница -4,6 

с. Ковачевица -43,2 

с.Крушево -6,2 

с. Лещен -92,2 

с. Марчево -35,2 

с. Огняново -8,9 

с. Ореше -65,9 

с. Осиково -14,5 

с. Рибново 47,8 

с. Скребатно -39,2 

с. Хвостяне -11,8 

 

Отражение върху броя на населението оказва неговото естествено и механично 

движение. Естественото възпроизводство на населението е фактор за демографската 

жизненост на населените места. Компонентите на естественото възпроизводство оказват 

влияние и върху възрастовата структура на населението. От равнището на раждаемостта се 

влияят и някои от специфичните възрастови контингенти, които са определящи за 

оразмеряване на обекти на образователната инфраструктура – детски заведения, училища и 

др. 

Естественият прираст на населението е резултативна величина от раждаемостта и 

смъртността на населението. Състоянието на раждаемостта е един от индикаторите за 

демографската характеристика на населените места и териториалните единици.   

Броят на родените през наблюдаваните години (2015 г. – 2019 г.) се движи от  между 

143 и 185, като най-ниска е раждаемостта през 2017 г. – 143, а най-висока през 2016 г. – 185 

души. 
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Таблица№3: Демографски показатели, характеризиращи динамиката на населението в община 
Гърмен 

Показатели Мерна 
единица 

2015 2016 2017 2018 2019 

Сключени бракове Брой 77 63 60 51 69 

Бракоразводи Брой 13 15 9 17 9 

Живородени Брой 181 185 143 157 152 

мъже Брой 94 88 73 82 81 

жени Брой 87 97 70 75 71 

Умрели Брой 140 167 135 151 168 

мъже Брой 77 91 63 82 85 

жени Брой 63 76 72 69 83 

Естествен прираст Брой 41 18 8 6 -16 

мъже Брой 17 -3 10 0 -4 

жени Брой 24 21 -2 6 -12 

Източник:НСИ 

Естественият прираст на населението през разглежданият период (2015-2019 г.) в 

общината е положителна величина, изключение прави 2019 г. (-16). През анализираният 

период 2013-2017 г. раждаемостта надвишава смъртността средно 1,07 пъти. 

Данните за разглежданият период (2015-2019 г.) показват, че по пътя на естественото 

движение на населението броят на населението в общината се увеличава, макар и много 

малко (средно с 11,4 души). 

Върху броя на населението, освен естественият, важна роля играе и механичният 

прираст. Той се формира от броя на заселените и изселените лица. Данните за община 

Гърмен са посочени в таблица №4. 

Данните за механичното движение на населението за 2015-2019 г. показват, 

чезаселенитежители на територията на община Гърменварират между 83 и 204 души, като 

най-малко те са през 2016 г. – 83 души, а най-много през 2017 г. – 204 души и средно за 

разглежданият период – 169,6 души. 

При другият важен показател за механичното движение на населението – изселени 

жители се наблюдава тендецията на постепенно увеличаване от 147 души през 2015 г. до 

319 души през 2019 г. Средно за разглежданият период изселените жители са 220,2 души. 
 

Таблица №4: Механично движение на населението на община Гърмен 
Показатели Мерна единица 2015 2016 2017 2018 2019 

Заселени – общо Брой 196 83 204 173 192 

Мъже Брой 100 27 59 56 74 

Жени Брой 96 56 145 117 118 

Изселени – общо Брой 147 190 198 247 319 

Мъже Брой 60 93 66 99 135 

Жени Брой 87 97 132 148 184 

Механичен прираст – общо Брой 49 -107 6 -74 -127 

Мъже Брой 40 -66 -7 -43 -61 

Жени Брой 9 -41 13 -31 -66 

Източник: НСИ 

От анализа се вижда, че изселените лица на територията на общината през 2016 г., 

2018 г. и 2019 г.  надвишават заселените съответно с 107, 74, 127 души, т.е наблюдава се 

отрицателен механичен прираст. През 2015 г. и 2017 г. се наблюдава положителен 
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механичен прираст (заселените лица са повече от изселените), съответно 49 и 6. Средно за 

периода (2015-2019 г.) се наблюдава отрицателен механичен прираст 50,6 души. 

Показателите за естествено и механично движение на населението на община 

Гърмен и тенденциите в тяхното проявление са отчетени при демографската прогноза. 

 Структури на населението 

Различните структури на населението (полова, възрастова, образователна и 

етническа) са представени чрез данни от резултатите от преброяването през 2011 г. 

Половата структура на населението на община Гърмен е с пропорции, които са 

характерни за страната, а именно преобладава броят на жените.Жените са 50,5% от 

населението на общината. 
 

Таблица №5: Полова структура на населението на община Гърмен 
Показатели 2011 2019 

Население - общо 14981 14650 

мъже 7431 7257 

жени 7550 7393 

Източник:НСИ 
 

По отношение на възрастова структура(таблица №6) данните от преброяването 

през 2011 г., както и данните за 2019 г. сочат, че община Гърмен е с много добра възрастова 

структура на населението. Населението в под трудоспособна възраст е 20% от цялото 

население в общината. В трудоспособна възраст населението е 63,7%. Населението в над 

трудоспособна възраст е 16,3%, което говори за по-слабо изразено застаряване на 

населението, каквато е тенденцията за страната като цяло.  

Данните за възрастовата структура на населението в община Гърмен говорят за 

достатъчно добра структура фертилен контингент на населението в общината, което ще води 

до задържане на броя на населението в общината. 

При показателят подтрудоспособна възраст през 2019 г. спрямо 2011 г. се наблюдава 

незначително намаляване от 0,04%. При показателя население в трудоспособна възраст 

намаляването е едва 0,03%. При показателят население в над трудоспособна възраст се 

наблюдава слабо увеличаване за 2019 г. се е покачил 1,06% (от 2253 през 2011 г. на 2386 

души за 2019 г.), което говори за бавното застаряване на населението в общината. 

Стандартните възрастови групи (под трудоспособна, трудоспособна и над 

трудоспособна възраст) имат отношение към броя на активното население, в т.ч. към броя 

на заетите лица и др., т.е. към трудовия потенциал на общината. Специфичните възрастови 

групи са демографски фактор, отчитан основно при оразмеряване на потребностите от 

инфраструктура на образованието, на някои дейности от детското здравеопазване и др. 
 

Таблица №6: Възрастова структура на населението на община Гърмен 
    Показатели   2011 2019 

Население - общо 14981 14650 

Под трудоспособна възраст 3063 2931 

В трудоспособна възраст 9665 9333 

Над трудоспособна възраст 2253 2386 

Източник: НСИ 
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Стандартните възрастови групи имат отношение, както към фактическото състояние, 

така и към прогнозите за броя на активното население, в т.ч. и на броя на заетите лица и др., 

т.е. на трудовия потенциал на общината. Същите разчети се залагат и в последващите 

устройствени решения в ОУПО, касаещи функционална система „Труд”. Специфичните 

възрастови групи са демографски фактор, отчитан основно при оразмеряване на 

потребностите от инфраструктура на образованието. 

Образователната структура на населението в общината е представена в таблица №7. 
 

Таблица №7: Население на 7 и повече години по степен на завършено образование към 31.12.11 г. 

Общини Общо Степен на завършено образование Никога 
не посеща- 

вали 

Дете151 

Населени места висше средно основно начално незавърш. 
начално 

община Гърмен 13544 721 4070 5393 2013 1020 292 35 

Източник: НСИ 
  

От данните в таблицата е видно, че в община Гърмен преобладава населението с 

основно образование 5393 души (39,8%), следвано от това със средно образование 4070 

души (30,1%). Хората завършили висше образование на територията на общината са едва 

721 (5,3%). Завършилите начално образование в общината са 2013 души или 14,9%. 

Населението незавършило начално образование и никога не посещавали училище се 

равнява на 9,7%. 

Етническата структурана населението в община Гърмен, на база 74,6% от 

доброволно отговорилите показва, че преобладаващата етническа група е българската. Като 

българи се самоопределят 65% от населението на общината. Като турци се самоопределят 

15,9% от отговорилите, като роми 12,4%, а с др. вероизповедание 3,7%. Не се самоопределят 

3% от отговорилите. 
 

Таблица №8: Население по етническа принадлежност към 31.12.2011 г. 

 
Община  

Населено място 

Общо 
В т. ч. 

отговорили 

Етническа група 
Не се 

самоопределям Българска Турска Ромска Друга 

община Гърмен 14981 11176 7262 1774 1386 419 335 

Източник: НСИ, Преброяване на населението 2011 г. 

Забележка: .. Данните са анонимизирани в съответствие с чл. 25 от Закона за статистиката 

                                                           
151 Деца на 7 навършени години, които още не са тръгнали на училище. 
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Броят на населението по населени места е разпределено неравномерно в 

територията на общината. От цялото население на общината към 2019 г., в общинския 

център е съсредоточено 13,3% от него. В шест населени места от общо шестнадесет е 

съсредоточено 78,13% от населението в общината. Намаляващият брой на населението на 

общината, при непроменената площ на територията ѝ, дава отражение и върху гъстотата на 

населението. Този показател е един обективен критерий за степента на населеността на 

територията. Средната гъстота на населението през 2011 г. е 38,6 д./км2, а през 2019 г. този 

показател е 37,7 д./км2. Обективно, община Гърмен се очертава като една от общините с 

ниска гъстота на населението (за България тя е 63,5 д./км2), което се отразява негативно и 

върху възможностите за ефективно използване на разполагаемите поземлени ресурси, за 

нормалното функциониране на обектите за първично обслужване на населението и др. 
 

Таблица №9: Групи населени места в община Гърмен според броя на населениетокъм 2019 г. 
Групи населени места 2017 г. 

брой [%] 

От 0 до 100 2 12,5 

От 101 до 200 д. 3 18,75 

От 201 до 500 д. 2 12,5 

От 501 до 1000 д. 3 18,75 

Над 1001 д. 6 37,5 

Общо 16 100,0 

Източник:НСИ 

 Икономическа характеристика на населението 

Икономически активното население по същество определя параметрите на работната 

сила. В тази категория от населението попадат лицата във възрастовата група от 15 до 64 

годишна възраст. По данни на НСИ броят на лицата в тази възрастова група към 31.12.2019 г. 

е 9 097 души или 62,1% от общото население на общината. Прегледът на данните за 

общината дава една картина, която е повлияна от общия брой население и възрастовата му 

структура. 

Икономически активното население включва заетите и безработните лица, както 

учащите над 15 години и някои други специфични категории (жените в отпуск по 

майчинство). В категорията на икономически активното население от значение е броят на 

заетите лица. Структурата на икономически активното население се определя от броя 

(съответно относителния дял) на заетите и безработните лица.  

Секторната заетост (2018 г.) показва една картина, която в последните години е 

характерна за почти всички общини в България – водещ е третичният сектор (услуги), който 

обхваща над 45,09%152от заетите лица в общината. 

В структурата на икономически активното население, като отделна категория са 

отчитат и наблюдават безработните лица. Статистиката за броя и структурата на 

безработните е динамична във времето (виж таблица №10). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
152Не може да се изчисли точно, защото част от данните имат конфиденциален характер. 
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Таблица №10: Безработни лица в община Гърмен153 
Показатели 

 
2015 

 
2016 2017 2018 2019 

Общ брой 1149 807 970 1039 1020 

Коефициент на безработица % 17,4 12,2 14,7 15,7 15,4 

Разпределение по пол:      

- жени 565 
 

407 470 609 618 

- мъже 584 400 500 430 402 

Разпределение по възраст:      

до 29 г. 197 182 231 164 144 

над 50 г. 513 290 286 319 331 

Разпределение по образование:      

- с висше образование 24 27 30 30 25 

- със средно специално и професионално 
образование 

284 230 368 407 371 

- c основно 334 230 346 424 436 

- c по-ниско образование 507 320 226 178 188 

Продължително безработни лица:      

Над 12 мес. 576 224 116 75 39 

Източник: „Дирекция бюро по труда „Гоце Делчев“  
 

Равнището на безработица в общината за 2019 г. (15,4%) е с над два и половина пъти 

по-висока стойност от средното за страната(5,9%) и над един и половина пъти от това за 

област Благоевград (9,3%). От данните в таблица №10 е видно, че безработицата в общината 

за анализирания период 2015-2019 г. спада значителнос близо 5% през 2016 г. (12,2%) 

спрямо 2015г.(17,4%), след което бавно се увеличава през 2017 г. (14,7%) и 2018 г. (15,7%), а 

през 2019 г. се забелязва съвсем незначително намаление с 0,2% (15,4%). 

Разгледани по пол безработните лица за 2019 г. са в съотношение 60,59% жени към 

39,41% мъже от общия брой безработни лица. 

Безработицата погледната през призмата на възрастовата структура показва, че 

лицата до 29 г. са 14,12%, а безработните лица над 50 г. са 32,45%. 

Безработицата, анализирана по образование на лицата показва, че лицатас основно 

образование са 42,75% са с най-голям относителен дял, следвани от тези със средно 

специално и професионално образование, които са 36,37%. Лицата с по-ниско от основно 

образованиеса 18,43%, а най-малко сред безработните са лицата с висше образование – 

2,45%. 

По продължителност на безработицата данните сочат, че едва 3,82% са трайно 

безработни лица с продължителност над 12 м. 

Безработицатапрез последните години е сериозен социален проблем, за който трябва 

да се търси решение на място, защото той поражда миграция. 

Анализът на демографските характеристики на община Гърмен показва, че за 

периода, за който се разработва ОУПО, най-сериозните проблеми ще бъдат свързани с 

намаляването и застаряването на населението, както и обезлюдяването на голяма част от 

селата, което ще окаже влияние върху цялостното развитие на общината.   

 

 

                                                           
153 Всички данни са към 31.12 на съответната година 
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Прогноза 

В съответствие с изискванията на нормативната уредба по ТСУ (Наредба №8 за обема 

и съдържанието на устройствените планове на МРРБ, обн. ДВ бр.57/2001 г., посл. изм. ДВ бр. 

22/2014 г.), се предлагатривариантна  времева прогноза (за периода 2020-2035 г.).  

Освен по показателя “общ брой на населението”, авторският колектив е съставил и 

прогноза за общите, за специфичните възрастови и други структури, имащи отношение към 

развитието на отделни  функционални системи на Общия устройствен план на общината. 

При разработването на отделните варианти на демографската прогноза се отчитат 

както досегашните тенденции в демографското ретроспективно развитие, така  и  

очакваното въздействие на различни по своя характер фактори.  В този смисъл са и 

различията в числовите величини на отделните варианти на демографската прогноза за 

община Гърмен. Разработените варианти на демографската прогноза са:  

 песимистичен, базиран на очакваното влияние на фактори, свързани с относително 

неблагоприятно развитие на социално-икономическия комплекс на общината и 

продължаващо влошаване на  демографските процеси; 

 тенденциален (реалистичен), при който е заложено запазване на тенденциите от 

досегашното демографско, социално-икономическо и инфраструктурно развитие на община 

Гърмен; 

 оптимистичен, при който се предполага, че демографското развитие ще протича 

при благоприятни социално-икономически промени в селищата на общината. 

При прогнозите за демографското развитие на община Гърмен се използват 

класическите демографски методи за прогнозиране. В основата им се залагат 

повъзрастовите вероятности за доживяване, очакваните коефициенти на раждаемост, 

смъртност, плодовитост, емиграция, имиграция и пр. Тези чисто демографски методи на 

прогнозиране се съпоставят с очакваните въздействия и фактори с подчертан социално-

икономически характер. 

Важна особеност на демографската прогноза за община Гърмен  (и по трите варианта)  

е, че се залагат не много различаващи се прогнозни предвиждания за числовите величини 

на коефициента на фертилност (определя се от контингента жени в детеродна възраст), 

брачността, броя на  живородени момичета и др.  Причината за това е, че в прогнозния 

период (2020-2035 г.) няма обективни основания да се счита, че в контингента жени във 

фертилна възраст ще настъпят съществени промени.  

Друга важна особеност на демографската прогноза за община Гърмен за срока на 

действие на ОУПО е, че и по трите варианта, като важни ориентири,  се отчитат тенденциите,  

заложени в демографската прогноза на страната и на областта, разработена от НСИ. Тези 

тенденции са негативни и показват, че броят на населението дори и при оптимистичните 

варианти ще намалява.  

Прилаганият метод за разработване на демографската  прогноза на община Гърмен и 

особено по тенденциалния вариант, се базира на предвижданията за очакваното бъдещо 

развитие на естествения и на механичния прираст на населението. Те са с хипотезен 

характер и отчитат сегашната динамика на отрицателен,  макар и не така значим, естествен и 

механичен прираст и очакваните тенденции в раждаемостта, смъртността, а така също и 
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предвижданията за фертилността на жените, заселванията и изселванията. Тези 

демографски процеси се отчитат и при песимистичния вариант на прогнозата. 

 Параметри на демографската прогноза за броя на населението по възприетите 

варианти 

По отделните  варианти  на демографската прогнозата,  като основни изходни 

параметри на хипотезата за демографското развитие средно за общината се възприемат  

следните стойности на: 

 Репродуктивни очаквания за среден брой деца в семейството: 

 Песимистичен вариант – 2,1 - 2,3; 

 Реалистичен вариант - 2,2 - 2,4; 

 Оптимистичен вариант - 2,5. 

 Обща раждаемост: 

 Песимистичен вариант -10‰; 

 Реалистичен вариант -10,4 – 10,9‰; 

 Оптимистичен вариант -11,3‰. 

 Задържане на общата смъртност на населението – и в трите варианта в диапазона -  

11,5 – 11,7‰. 

 Запазване и леко увеличаване на средната продължителност на живота –  около 78 

- 80 години. 

По отношение на механичния прираст се приема хипотезата, че благодарение на 

съхранения си природен потенциал, благоприятната екологична обстановка в общината, на 

развитието на туризма, запазване на икономическия статус и трансгранично сътрудничество 

и връзки, общината ще бъде привлекателно място за живеене. Това ще води до 

ограничаване на изселванията и до нарастване на заселванията.  
 

Таблица №11: Прогноза за броя на населението на община Гърмен за периода 2020-2035 г. (по 
варианти) 

Прогнозен хоризонт по 
години 

Варианти на прогнозата 
(брой) 

I вариант 
(при хипотеза за 

относително забавяне) 
Песимистичен 

II вариант 
(при хипотеза за 
конвергентност) 

Реалистичен 

III вариант 
(при хипотеза за относително 

ускоряване) 
Оптимистичен 

2019 г. – състояние 14 650 14 650 14 650 

2020 г. – прогноза 14 550 14 600 14 650 

2025 г. – прогноза 14 350 14 450 14 550 

2030 г. – прогноза 14 150 14 300 14 450 

2035 г. – прогноза 14 000 14 200 14 400 
 

Независимо от намаляване на населението на общината, предложението на 

авторският колектив е инженерните мрежи да се разработват на база прогнозно население 

15 000 (за изчисляване потребностите на инженерните мрежи). 

Прогнозата за възрастовите структури на населението е представена в класическия 

разрез – по основни възрастови групи - „в под трудоспособна“, „в трудоспособна“ и „над 

трудоспособна“ възраст. От методическа гледна точка, при прогнозиране на възрастовата 

структура на населението се прилага метода на т.нар. „повъзрастово“ придвижване. 
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Прогнозата за основните възрастови групи е от значение за прогнозиране на активното 

население, в т.ч. и на работната сила. 

Тъй като прогнозите за броя на населението по отделните варианти се различават, за 

целите на ОУПО се предлага прогноза за възрастовата структура на населението само по 

оптимистичния вариант. Тя е съставена въз основа на сегашните групи за България (по 

Евростат). 
 

Основни възрастова групи 
Години 

2011 2019 2035 

под трудоспособна 3063 2931 2750 

трудоспособна 9665 9333 8800 

над трудоспособна 2253 2386 2650 
 

Сборът на прогнозирано населението на общината и ежедневно пребиваващите на 

територията трябва да послужи за база при оразмеряването на функционалните и 

интегриращи системи в общината.  
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5. Обитаване и жилищен фонд 

Съществен дял в решаването на проблема на териториалното развитие на общината 

се пада на системата “Обитаване”, която под влияние на демографските нужди от една 

страна и на физическото износване на съществуващия сграден фонд - от друга, изисква 

проучване не само в качествено, но и в количествено отношение. 

При решаване на проблемите на системата “Обитаване” на първо място се поставя 

търсенето на вътрешни резерви. След изчерпването на възможностите на съществуващата 

жилищна зона се пристъпва към усвояването на нови територии за жилищни нужди.  

Анализът на жилищната система на община Гърмен има за цел да разкрие 

проблемите и потенциала на развитието й, които са от значение за създаването на 

реалистична устройствена концепция при изработване на ОУПО. 

Състоянието на жилищния фонд на община Гърмен е анализирано на база на 

статистически данни към 31.12.2019 г. 

На територията на община Гърмен има изградени 4 508 жилищни сгради с 5 043 

жилища, чийто характеристики са показани в таблица №12. 
 

Таблица №12: Полезна площ на жилищата към 31.12.2019 г. в кв.м. 

Области, общини, 
населени места 

Полезна площ 
Полезна 
площ на 
човек от 

населението 

Жилищна 
площ на човек 

от 
населението 

Спомагате
лна площ 

на  
човек от 

население
то 

Средна 
полезна 

площ на едно 
жилище 

Общо Жилищна 
Спомага-

телна 

община Гърмен 408865 355574 53291 27,91 24,27 3,64 81,08 

с. Балдево 9091 7934 1157 54,44 47,51 6,93 81,17 

с. Горно Дряново 22345 18668 3677 23,62 19,73 3,89 86,27 

с. Гърмен 55537 47526 8011 28,51 24,40 4,11 72,60 

с. Дебрен 57045 51150 5895 25,73 23,07 2,66 87,36 

с. Долно Дряново 31575 28366 3209 26,71 24,00 2,71 98,67 

с. Дъбница 46473 40288 6185 26,02 22,56 3,46 84,65 

с. Ковачевица 13426 11880 1546 319,67 282,86 36,81 79,92 

с. Крушево 5243 4246 997 21,58 17,47 4,10 68,99 

с. Лещен 8809 7135 1674 1761,80 1427,00 334,80 88,98 

с. Марчево 6947 5759 1188 46,01 38,14 7,87 73,13 

с. Огняново 55883 48352 7531 36,94 31,96 4,98 81,46 

с. Ореше 11588 9802 1786 65,47 55,38 10,09 81,03 

с. Осиково 14657 13200 1457 29,14 26,24 2,90 80,98 

с. Рибново 45639 39369 6270 16,30 14,06 2,24 71,65 

с. Скребатно 10394 9259 1135 43,31 38,58 4,73 79,95 

с. Хвостяне 14213 12640 1573 19,47 17,32 2,15 83,61 

Източник: НСИ 

 

Жилищата по материал на външните стени на сградата са представени в таблица 

№13. 

 Преобладаващите жилища на територията на община Гърмен са категоризирани като 

тухленис гредоред – 2655 (52,65%), следват ги тухлените жилищас бетонна плоча – 1416 

(28,08%). Панелните жилища на територията на общината са едва 13 (0,26%), 

стоманобетонните са 65 (1,29%),  а жилищата категоризирани като други са 894 или 17,72%. 

/виж таблица №13/. 
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Таблица №13: Брой жилища към 31.12.2019 г. по материал на външните стени на сградата 

Области, общини, 
населени места 

Жилищаобщо 

По конструкция 

Панели 
Стомано-

бетон 
Тухлени с 

бетонна плоча 
Тухлени с 
гредоред 

Други 

община Гърмен 5043 13 65 1416 2655 894 

с. Балдево 112 0 0 49 49 14 

с. Горно Дряново 259 0 3 23 157 76 

с. Гърмен 765 0 4 198 398 165 

с. Дебрен 653 1 5 254 393 0 

с. Долно Дряново 320 0 2 109 117 92 

с. Дъбница 549 1 1 197 292 58 

с. Ковачевица 168 0 0 1 20 147 

с. Крушево 76 0 0 11 44 21 

с. Лещен 99 0 0 1 0 98 

с. Марчево 95 0 0 29 40 26 

с. Огняново 686 6 28 212 376 64 

с. Ореше 143 1 6 8 37 91 

с. Осиково 181 1 2 34 144 0 

с. Рибново 637 1 12 240 371 13 

с. Скребатно 130 0 1 12 105 12 

с. Хвостяне 170 2 1 38 112 17 

Източник: НСИ 

 По период на построяване жилищните сгради са показани в таблица №14.  

Таблица №14: Брой жилищни сгради по период на построяване към 31.12.2019 г. 

Области, общини, 
населени места 

  Жилищни 
сгради общо 

Периоди на построяване 

до 
 1918 г. 

1919 - 
 1945 г. 

1946 - 
 1960 г. 

1961 - 
 1970 г. 

1971 - 
 1980 г. 

1981 - 
 1990 г. 

1991 - 
 2000 г. 

2001 - 
 2010 г. 

от нач.  
на 2011г. 

община Гърмен 4508 108 367 950 774 793 735 344 417 20 

с. Балдево 112 3 28 29 31 10 2 6 3 0 

с. Горно Дряново 225 1 12 94 41 34 24 15 3 1 

с. Гърмен 685 0 73 256 78 62 73 56 86 1 

с. Дебрен 503 0 1 1 102 171 133 32 56 7 

с. Долно Дряново 295 3 9 53 39 55 66 31 38 1 

с. Дъбница 473 7 47 118 110 83 67 14 27 0 

с. Ковачевица 164 66 21 19 8 14 11 7 18 0 

с. Крушево 60 0 0 5 11 16 16 8 4 0 

с. Лещен 99 1 0 0 13 30 8 7 39 1 

с. Марчево 92 6 29 16 16 15 2 4 4 0 

с. Огняново 582 9 59 125 112 93 87 44 51 2 

с. Ореше 137 1 4 33 37 15 23 21 2 1 

с. Осиково 175 3 18 70 32 20 13 8 9 2 

с. Рибново 623 0 9 69 81 131 183 81 66 3 

с. Скребатно 117 8 41 42 7 2 6 6 5 0 

с. Хвостяне 166 0 16 20 56 42 21 4 6 1 

Източник: НСИ 
 

От данните е видно, че най-голямо строителство в община Гърмен има през периода 

1946-1960 г. – 950 жилищни сгради(21,07% от построените жилищни сгради общо). Засилено 

строителство се наблюдава и през периодите: 1971-1980 г. са построени 793 жилищни 

сгради (17,59%); 1961-1970 г. – 774 жилищни сгради или 17,17% от строителството на сгради 

в общината; 1981-1990 г. – 735 жилищни сгради, равняващо се на 16,3%. През другите 

периоди са построени доста по-малко жилищни сгради, а именно: за периода 2001-2010 г. – 

417 сгради или 9,25%; 1919 -1945 г. – 367 сгради (8,14%); 1991-2000 г. – 344 сгради (7,63%). До 
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БРОЙ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ПЕРИОД НА ПОСТРОЯВАНЕ

1918 г. се наблюдава незначително строителство 108 сгради или 2,4% от построените сгради 

в община Гърмен. След 2011 година има построени едва 20 сгради (0,44%). 
 

 

По показател брой на стаите, от данните в таблица №15 е видно, че на територията на 

община Гърмен най-много са тристайните жилища – 1274 жилища или 25,26% от всички 

жилища, следвани от четиристайните – 1143 жилища (22,67%). Шест и повече стайните 

жилища на територията на общината са 848 (16,82%), следват петстайните жилища 759 или 

15,05%. Двустайните жилища са 749 или 14,85%. Най-малко са едностайните жилища – 270 

или едва 5,35%. 
 

Таблица №15: Брой жилища по брой на стаите към 31.12.2019 г. 

Области, общини, 
населени места 

Жилища 
общо 

Жилища по броя на стаите Жилища 
на 1000 

човека от 
населе-
нието 

Среден 
брой 

лица на 
едно 

жилище 

едно-
стайни 

дву-
стайни 

три-
стайни 

четири-
стайни 

пет-
стайни 

шест и 
повече 

община Гърмен 5043 270 749 1274 1143 759 848 344,23 2,91 

с. Балдево 112 1 6 8 47 12 38 670,66 1,49 

с. Горно Дряново 259 4 43 69 68 50 25 273,78 3,65 

с. Гърмен 765 112 126 180 132 91 124 392,71 2,55 

с. Дебрен 653 34 137 150 78 87 167 294,54 3,40 

с. Долно Дряново 320 1 30 75 89 49 76 270,73 3,69 

с. Дъбница 549 37 101 125 111 97 78 307,39 3,25 

с. Ковачевица 168 1 14 41 56 21 35 4000,00 0,25 

с. Крушево 76 11 25 17 13 8 2 312,76 3,20 

с. Лещен 99 0 3 59 20 13 4 19800,00 0,05 

с. Марчево 95 9 18 36 12 10 10 629,14 1,59 

с. Огняново 686 53 130 190 119 106 88 453,40 2,21 

с. Ореше 143 0 9 37 55 14 28 807,91 1,24 

с. Осиково 181 0 29 56 69 14 13 359,84 2,78 

с. Рибново 637 6 49 136 217 138 91 227,50 4,40 

с. Скребатно 130 0 26 66 23 8 7 541,67 1,85 

с. Хвостяне 170 1 3 29 34 41 62 232,88 4,29 

Източник: НСИ 
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Средният брой лица на едно жилище за община Гърмен е 2,91. 

Според етажността на сградата, в която се намират жилищата, разпределението им е 

представено в таблица №16.  
 

Таблица №16: Брой жилища по етажност на сградите към 31.12.2019 г. 

Области, общини, 
населени места 

Жилища  
общо 

Етажност на сградите 

едноетажни двуетажни триетажни 

община Гърмен 5043 1434 3532 77 

с. Балдево 112 21 91 0 

с. Горно Дряново 259 14 226 19 

с. Гърмен 765 312 446 7 

с. Дебрен 653 88 562 3 

с. Долно Дряново 320 87 231 2 

с. Дъбница 549 170 369 10 

с. Ковачевица 168 58 110 0 

с. Крушево 76 29 44 3 

с. Лещен 99 5 93 1 

с. Марчево 95 43 50 2 

с. Огняново 686 205 471 10 

с. Ореше 143 71 71 1 

с. Осиково 181 110 67 4 

с. Рибново 637 99 525 13 

с. Скребатно 130 89 41 0 

с. Хвостяне 170 33 135 2 

Източник: НСИ 
 

На територията на общината жилищата са разположени в едноетажни, двуетажни и 

триетажни жилищни сгради, което говори, че в общината има нискоетажно строителсто. 

Основно на територията на община Гърмен преобладават двуетажните жилища – 

3532, което е 70,04% от жилищата и едноетажните жилища 1434 или 28,44%. 

Триетажните жилища в общината са едва 77, което представлява едва 1,53% от 

всички жилища на територията на общината. 

По форма на собственост, разпределението на жилищният фонд в община Гърмен е 

показано в таблица №17.  

На лице е българският феноменнад 99,74% от жилищният фонд да е частен. 
 

Таблица №17: Брой жилища към 31.12.2019 г. по форма на собственост 

Области, общини, населени 
места 

 
Форма на собственост 

Жилища 
общо 

Държавни или 
общински 

Частни - на 
юридическо лице 

Частни - на 
физическо лице 

община Гърмен 5043 13 25 5005 

в селата 5043 13 25 5005 

Източник: НСИ 
 

Качествен показател за стандарта на обитаване е първичната техническа 

благоустроеност на жилищата (таблица №18).  

Данните към 31.12.2019 г., показват, че 67,36% (3397 жилища) от жилищата в 

общината са с наличие на ел. ток, водопровод и канализация. Жилища с най-висока степен 

на благоустроеност в общината са 25,98% или 1310 жилища. Без благоустрояване на 

територията на общината има само 14 жилища (0,28%). Жилищата с наличие само на ел. ток 
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и водопровод са 105 (2,08%), а тези само с ел. ток – 216 (4,28%). Едно жилище на територията 

на общината е без водопровод и канализация. 

От анализираните данни за община Гърмен е видно, че благоустроеността на 

жилищата на територита на общината е добра. 
 

Таблица №18:Благоустроеност на жилищата към 31.12.2019 г. в бр. 

Области, общини, 
населени места 

 

Жилища 
общо 

Благоустроеност 

ел. ток, водопр., 
канализация, центр., 

местно отопл. 

ел. ток, 
водопр., 

канализация 

ел. ток, 
водо-

провод 
ел. ток 

водо-
провод, 

канализация 

водо-
провод 

без 
благо-
устр. 

община Гърмен 5043 1310 3397 105 216 1 0 14 

с. Балдево 112 40 55 17 0 0 0 0 

с. Горно Дряново 259 66 193 0 0 0 0 0 

с. Гърмен 765 158 463 25 119 0 0 0 

с. Дебрен 653 395 252 1 5 0 0 0 

с. Долно Дряново 320 39 251 3 27 0 0 0 

с. Дъбница 549 71 441 13 22 1 0 1 

с. Ковачевица 168 15 132 2 19 0 0 0 

с. Крушево 76 7 63 4 2 0 0 0 

с. Лещен 99 15 80 1 3 0 0 0 

с. Марчево 95 27 68 0 0 0 0 0 

с. Огняново 686 210 461 10 4 0 0 1 

с. Ореше 143 80 58 0 0 0 0 5 

с. Осиково 181 29 147 3 2 0 0 0 

с. Рибново 637 99 523 5 6 0 0 4 

с. Скребатно 130 6 106 16 1 0 0 1 

с. Хвостяне 170 53 104 5 6 0 0 2 

Източник: НСИ 
 

Данните за жилищна задоволеност показват, че на 1000 жители се падат 344,23 

жилища. Едно жилище се обитава от 2,91 души. Стандарта на обитаване е: полезна площ на 

човек от населението е 27,91м2 и средна полезна площ на едно жилище 81,08м2. 

Анализът на данните на жилищния фонд дават основание за следните изводи: 

 Налице е жилищно задоволяване по отношение брой жилища на едно 

домакинство или семейство; 

 стандартът на обитаване е висок; 

 осигуреността с жилища е висока, като следва да се отбележи, че 47,93% от 

жилищата са тристайни и четиристайни. 

Жилищни потребности 

 В заключение на анализът на жилищните потребности в община Гърмен следва да се 

отбележи, че има пълно задоволяване на жилищните потребности.  

 Прави добро впечатление броят на издадените разрешителни за строеж на нови 

жилищни сгради. 

Възникнали в бъдеще жилищни потребности ще се задоволяват по стопански начин в 

отделни урегулирани имоти в населените места в общината.  
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6. Социална инфраструктура и услуги 

По своето предметно предназначение подсистемите на социалното обслужване 

биват: 

 Системи на социална в т.ч. институционална инфраструктура на обслужването; 

 Пазарни подсистеми; 

 Система на туристическата инфраструктура. 

В тези главни групи има много подгрупи.  

Социалната инфраструктура обхваща: образование, здравеопазване, култура и 

изкуство, научни изследвания, физкултура и спорт, държавно управление и 

неправителствени организации (НПО). 

От своя страна пазарните подсистеми включват: търговия, ремонт на коли и битова 

техника, други услуги,  финанси, кредит и застраховане. 

В туристическата инфраструктура попадат базите за подслон и агенциите за пътуване 

и туризъм. 

От гледна точка на важността, както и от бюджетния ангажимент социалната 

инфраструктура е приоритетна в устройственото планиране. 

6.1. Образование 

Образователната структура и мрежа в община Гърмен е съобразена, както с 

действащите законови и подзаконови документи и нормативи, така и с местните, държавни 

и европейски стратегии за развитие на образованието. 

На територията на община Гърменелементите на системата са представени в таблица 

№19. Те са добре развити и отговарят на демографската характеристика на общината. 

Системата на образованието разполага с: 

 три основни училища, обслужващи 298 ученика; 

 три обединени училища, обслужващи 594 ученика; 

 две средни училища, обслужващи 731 ученика. 
 
 

Таблица №19: Училища на общинско финансиране на територията на община Гърмен 

Училища, населено място 2019/ 
2020 

Класни стаи Пара-
лелки 

Физическо състояние на 
сградния фонд 

Брой 
ученици 

Брой – класни стаи, 
кабинети, 

административни 

Брой 

СУ“Св.Св. Кирил и Методий“, с. Гърмен 255 16 11 Добро състояние  

СУ “Йордан Йовков“, с. Рибново 
476 15 24 

Сравнително добро. 
Нужда от разширяване. 
Двусменен режим. 

ОбУ “Св. Климент Охридски“, с. Дебрен 231 15 13 Добро състояние 

ОбУ “Христо Ботев“, с. Долно Дряново 188 11 10 Добро състояние 

ОбУ “Христо Ботев“, с. Дъбница 175 6 9 Добро състояние 

ОУ“Пейо Кр.Яворов“, с. Огняново 124 8 8 Добро състояние 

ОУ“Св.Паисий Хилендарски“, с. Горно Дряново 102 6 7 Добро състояние 

ОУ“Димитър Талев“, с. Хвостяне 72 5 7 Добро състояние 

Източник: Общинска администрация Гърмен 
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Основните показатели могат да се обобщят по следния начин: 
 

Таблица №20: Брой класни стаи по видове училища 
Вид на училището Брой класни стаи, кабинети 

Основни училища 19 

Обединени училища 33 

Средни училища 31 

Източник: Общинска администрация Гърмен 

Таблица №21: Брой класни стаи на 100 паралелки 
Вид на училището Бр. класни стаи на 100 паралелки 

Основни училища 0,19 

Обединени училища 0,33 

Средни училища 0,31 

Източник: Общинска администрация Гърмен 

Таблица №22: Среден брой ученици в една паралелка 
Вид на училището Среден брой ученици в една паралелка 

Основни училища 13,6 

Обединени училища 18,6 

Средни училища 20,9 

Източник: Общинска администрация Гърмен 
 

От така направения анализ могат да се обобщят следните изводи: 

 Задоволеността с класни стаи може да се отчете като добра; 

 Оптималните стойности на средния брой ученици в една паралелка позволява 

воденето на съвременен учебен процес; 

 Едносменен режим на обучение е възможен в почти всички училища на общината, 

изключение прави СУ “Йордан Йовков“ в с. Рибново, което има нужда от разширяване; 

 Физическото състояние на сградните фондове може да се отчете като добро. 

Към подсистемата на образованието са и детските заведения. В общината към 

настоящият момент има шест детски градини в шест от населените места в общината. 

Основните данни за детските заведения са представени в таблица №23. 
 

Таблица №23: Детски заведения на територията на община Гърмен 
Детско заведение, населено 

място 
Брой деца 
2018/2019 

Брой деца 
2019/2020 

Брой 
групи 

Брой 
стаи 

Физическо състояние на сградния фонд 

ДГ“Светлина“, с. Рибново 
 

148 151 
 

6 6 Сравнително добро.Има нужда от 
разширение. 

ДГ“Никола Вапцаров“, с.Дебрен 125 124 5 6 Сградата е санирана. В добро състояние. 

ДГ“Детелина“, с.Огняново 
 

98 115 5 5 Добре поддържана сграда, както 
външно така и вътрешно. 

ДГ“Пролет“, с. Дъбница 
 

75 113 4 4 Сградата е в добро състояние.Санирана. 
След направен ремонт отвътре. 

ДГ“Слънце“, с.Долно Дряново 
 

72 63 3 3 Сградата е част от училищната сграда.  
Има нужда от допълнителни помещения. 

ДГ“Брезичка“, с.Гърмен 60 77 3 4 Добре поддържана сграда. Направен 
цялостен ремонт външно и вътрешно. 

Източник: Общинска администрация Гърмен 
 

В ДГ „Никола Вапцаров“, с. Дебрен има открита една яслена група, за учебната 

2019/2020 г., групата обхваща 14 деца. 



  

67 
 

От данните е видно, че като цяло детските заведения разполагат с достатъчно 

стаи/занимални и спални помещения.Среднадната пълняемост на една група е 24,73 деца, 

което отговаря на нормативните изисквания(норматив 24 деца). 

Направеният анализ показва, че обхватът на децата в групата от 3 до 6 години е около 

87%. Заведенията разполагат с капацитет да поемат нови деца. Само в някои населени места 

е необходимо да се помисли за разширяване на ДГ, защото групите надвишават норматива - 

в с. Рибново (25,16 деца), с. Дъбница (28,25 деца). 

6.2. Здравеопазване 

Здравното обслужване на населението на община Гърмен е другата основна социална 

дейност към развитието и нормалното функциониране на която имат ангажименти както 

държавата, така и местната общинска власт.  

Здравната мрежа в община Гърмен е представена от доболнична помощ. 

Доболничната помощ: 

 първична – представена в таблица №24. 
 

Таблица №24: Доболнична помощ на територията на община Гърмен за 2020 г. 
Здравни заведения 

Амбулатории за първична медицинска помощ 
Индивидуални практики: 
1. ЕТ "Д-Р АМИД МАЗГАЛДЖИ" – АВИЦЕНА – ИППМП, с. Рибново 
2. ЕТ "Д-Р ГЕОРГИ ПЕНКОВ" – АПИМП – ИППМП, с. Гърмен; 
3. ЕТ "Д-Р ИВАН ДАФОВ" –АПИМП – ИППМП, с. Огняново; 
4. ЕТ "Д-Р РОКСИНИЯ УЗУНОВА" – АПИМП – ИППМП, с. Дъбница (обслужва и селата Ореше и Крушево); 
5. ЕТ "Д-Р СЛАВИ БИЗЬОКОВ" – АПМП – ИППМП, с. Дебрен; 
6. ЕТ "Д-Р СТОЙЧО ПОПОВ" – АПИП – ИППМП, с. Горно Дряново (обслужва и селата Лещен и Ковачевица); 
7. ЕТ "Д-Р КОСТАДИН ШАБАНОВ" – АИППМП – ИППМП, с. Долно Дряново. 

Амбулатории за първична помощ по дентална медицина 
Индивидуални практики: 
1. ЕТ "Д-Р ВАЛЕРИ ИЖБЕХОВ - ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - АИППМП", с. Рибново и с. Огняново; 
2. ЕТ "Д-Р ПАВЛИНА ПЕНКОВА - ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - АИППДП", с. Дебрен; 
3. ЕТ "Д-Р РОСЕН ХАДЖИЕВ - ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА - АИППДП", с. Горно Дряново; 
4. "ИППДП - Д-Р ЕЛЕНА КЕМАЛОВА", с. Дъбница; 
5. "ДЖИНГАРОВИ - ГППДП" ООД, с. Долно Дряново. 

Източник: Общинска администрация Гърмен 
 

 Спешна медицинска помощ– На територията на община Гърмен няма “Център за 

спешна медицинска помощ”. “Център за спешна медицинска помощ”-гр. Гоце 

Делчевобслужва и населението на община Гърмен. В него работят два екипа на една 

работна смяна, един от които е реанимационен. 

Към системата на здравеопазването са и детските ясли. На територията общината 

няма детска ясла. В ДГ „Никола Вапцаров“, с. Дебрен има открита една яслена група, която за 

2019/2020 г. обслужва 14 деца. 

6.3. Социални грижи 

Тази подсистема на територията на община Гърмен е представена от социални услуги, 

представени в таблица №25. 
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Таблица №25: Социални услуги на територията на община Гърмен 
Видове социални услуги 2018 2019 2020 

1. Защитено жилище 

Капацитет 8 8 8 

Брой преминали лица 8 8 8 

Брой персонал 6 6 6 

2. Дневен център за хора с увреждания 

Капацитет 20 20 20 

Брой преминали деца 16 15 15 

Брой персонал 8,5 8,5 8,5 

Общински, финансирани от ОБ 

3. Домашен социален патронаж 

Капацитет 100 100 100 

Брой преминали лица 70 70 110 

Брой персонал 3 3 3 

Източник: Общинска администрация Гърмен 
 

6.4.Култура 

Културата на територията на община Гърмен е представена от музейно дело, 

читалищна дейност и религиозни храмове. 

Музейна дейност 

Музей, с. Скребатно. Музейната сбирка е създадена от инициативен комитет с 

помощта на цялото население на селото. Разположена е в уникална сграда на повече от 300 

години, построена над дере, в стар български архитектурен стил. 

Музейната сбирка се състои от две части: 

 Етнографска част – там са изложени предмети от бита, специфични национални 

носии на двата етноса (християни и мохамедани). Всички експонати са дарени от местните 

хора, като по-голяма част от тях са с висока етнографска стойност; 

 Историческа част – в три помещения са подредени различни експонати, които 

проследяват участието на населението във важни исторически събития на България. 

Експозицията представя хайдушкото движение – съхранени арнаутски саби, ножове, и 

пушки, много документи и снимков материал от Националното освободително движение, 

участие на местното население в Илинденско–преображенското въстание. Изложени са 

снимки и документи, представящи и борбата за независима българска църква.  

Читалищна дейност 

Читалищата на територията на община Гърмен са 10. Те са традиционни 

самоуправляващи се български културно-просветни сдружения и всички са регистрирани в 

Регистъра на народните читалищата към Министерство на културата. Характеристиките на 

читалищата са представени в таблица №26. 

НЧ „Искра-1924“, с. Гърмен– регистрирано под номер 903 в Министерство на 

Културата на Република България. 

Дейности:библиотека; работа с етнически малцинства - роми; организиране на 

дейности с пенсионерски клуб с. Гърмен - участие в кулинарни фестивали; участие в 

обучителни семинари. Участия в: празници на община Гърмен, детски формати - Мини мис и 

мини мистър пролет, Талантите на Гърмен, конкурси - рецитация, рисуване и фото конкурси; 

срещи с писатели и творци;Образователни програми за деца; 1 юни - ден на детето. 
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Отбелязване на всички национални, регионални и местни събития и годишнини, участие във 

местни и национални конкурси и фестивали. 
 

Таблица №26: Читалища на територията на община Гърмен 
Вид и адрес на обекта Физическо състояние на 

сградния фонд 
Наличие на библиотека, клубове, самодейни 

състави 

НЧ "Искра-1924",  
с. Гърмен 

Добро състояние на 
сградата 

Библиотека; Творческа работилница; Клуб „Роден 
край”;Детска танцова формация "Усмивки". 

НЧ "Възраждане-1929",  
с. Горно Дряново 

Сравнително добро Библиотека; Клуб по краезнание за моя роден край; 
Женска фолклорна група; Детски танцов състав. 

НЧ "Отец Паисий-1928",  
с. Дебрен 

Не много добро. Нужда от 
освежаване. 

Библиотека. 

НЧ "Никола Йонков Вапцаров-
1958", с. Долно Дряново 

Първи етаж от кметството. 
Подлежи на ремонт. 

Библиотека; Клуб за народни танци; Самодейни 
състави – 2. 

НЧ "Зора - 1929",  
с. Дъбница 

Незадоволително.  Библиотека; Школа по народни танци – детска и 
мъжка; Школа по хип-хоп; Мъжка певческа група. 

НЧ "Светлина - 1865",  
с. Ковачевица 

Сравнително добро Библиотека. 

НЧ "Асен Златаров-1924", с. 
Огняново 

Нужда от основен ремонт. 
Належащ на покрив. 

Библиотека; Танцови групи – две; 

НЧ "Изгрев - 1956", 
с. Рибново 

Отлично Библиотека;  Фолклорен и танцов състав; певчески 
състав. 

НЧ "Христо Ботев - 1919", с. 
Скребатно 

09.01.2019 г. опожарено. 
Към момента е в др. сграда. 

Библиотека; Женска певческа група „Гусла”. 

Източник: Общинска администрация Гърмен, Регистър на читалищата в РБългария 
 

НЧ “Възраждане-1929”, с. Горно Дряново – регистрирано под номер 1900 в 

Министерство на Културата на Република България. Читалищните групи вземат участия 

в:Бабин ден,Осми март, Празника на селото и общината, Ден на детето-1-ви юни,общински 

събори по селата. Два дни в седмицата работи с хора с увреждания и деца от ромски 

произход за компютърна грамотност. 

Дейност: библиотека; Клуб по краезнание за моя роден край; Женска фолклорна 

група; Детски танцов състав. 

НЧ „Отец Паисий-1928“, с. Дебрен - регистрирано под номер 904 в Министерство на 

Културата на Република България. 

Дейности: библиотека. 

НЧ "Никола Йонков Вапцаров-1958", с. Долно Дряново регистрирано под номер 

1072 в Министерство на Културата на Република България. 

Дейности:библиотека; Клуб за народни танци; Самодейни състави – 2. 

НЧ "Зора-1929", с. Дъбницарегистрирано под номер 906 в Министерство на Културата 

на Република България. 

Дейности: библиотека; участие в местни и регионални събори и фестивали; проект за 

книги. 

НЧ "Светлина-1865", с. Ковачевицарегистрирано под номер 1097 в Министерство на 

Културата на Република България. 

Дейности: библиотека; участие в Камерен фестивал "Неотъпкана пътека", Празник на 

селото "Св. дух". 

НЧ "Асен Златаров-1924", с. Огняново регистрирано под номер 905 в Министерство 

на Културата на Република България. 
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Дейности: библиотека; Честване на: деня на Родилната помощ/Бабинден/," Ден на 

самодееца" празнично увеселителна вечер на самодейците; Участие в: Световния ден на 

танца,международни фолклорни събития. Участие в Проект за книги към Министерството на 

културата. 

НЧ „Изгрев-1956“, с. Рибново– регистрирано под номер 3218 в Министерство на 

Културата на Република България. 

Дейности: библиотека;  Фолклорен и танцов състав; певчески състав. 

НЧ "Христо Ботев-1919", с. Скребатно регистрирано под номер 3199 в Министерство 

на Културата на Република България. 

Дейности: библиотека; Женска певческа група „Гусла”. 
 

Религиозни храмове 

Църквите на територията на общинаГърмен са представени в таблица №27. 
 

Таблица №27: Религиозни храмове натериторията на община Гърмен 
Църкви Адрес Физическо състояние 

Храм „Св. Димитър” с. Балдево добро 

Храм „Св. Георги” с. Гърмен лошо 

Храм „Св. Неделя” с. Гърмен задоволително 

Храм „Св. Анна с. Гърмен добро 

 с. Дебрен лошо 

Храм „Св. Архангел Михаил” с. Дъбница добро 

Храм „Св. Никола” с. Ковачевица добро 

Храм „Св. Параскева” с. Лещен задоволително 

Храм „Успение Богородично” с. Марчево добро 

Храм „Успение Богородично” с. Огняново добро 

 с. Осиково задоволително 

Храм „Св. Параскева” с. Скребатно задоволително 

Джамии Адрес Физическо състояние 

Джамия с. Горно Дряново добро 

Джамия с. Дебрен добро 

Джамия с. Дебрен, извън регулация задоволително 

Джамия с. Долно Дряново добро 

Джамия с. Долно Дряново добро 

Джамия с. Дъбница добро 

Джамия с. Крушево добро 

Джамия с. Огняново добро 

Джамия с. Ореше добро 

Джамия с. Осиково добро 

Джамия с. Рибново добро 

Джамия с. Рибново добро 

Джамия с. Скребатно добро 

Джамия с. Хвостяне добро 

Източник: Общинска администрация Гърмен 

 

6.5. Спорт 

Спортната инфраструктура в общината е представена в таблица №28. 

 Спортната инфраструктура в общината е представена от футболни игрища в част от 

населените места в общината. Като цяло трябва да се помисли за ремонт на вече 

съществуващите спортни обекти, които се нуждаят от такъв, както и откриване на нови, 
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отговарящи на новите изисквания на младото поколение, с цел привличането им към 

спортни дейности и увеличаване на спортната култура сред подрастващото население.  
 

Таблица №28: Спортни обекти на територията на община Гърмен 
№ Спортен обект, Населено място Капацитет УПИ  

дка или м2 
Състояние на съоръжението 

1. Футболно игрище, с.Рибново 120 човека 1000 м2 Не много добро.Има нужда от подобрение. 

2. Футболно игрище, с.Огняново 200 човека 2000 м2 Добро състояние  

3. Футболно игрище, с.Дебрен 130 човека 1000 м2 Добро състояние  

4. Футболно игрище, с.Долно Дряново 100 човека 900 м2 Сравнително добро състояние 

5. Футболно игрище, с.Дъбница 110 човека 1000м2 Сравнително добро състояние 

6. Футболно игрище, с.Гърмен 100 човека 1100 м2 Сравнително добро състояние 

Източник: Общинска администрация Гърмен 

6.6. Институционална инфраструктура 

Наличието на обекти на тази инфраструктура е от особена важност за населението на 

общината. Администрациите на общинско ниво включват: Общинска администрация; осем 

кметства, седем кметски наместничества; Дирекция „Бюро по труда“ Гоце Делчев– филиал 

с.Гърмен; Дирекция „Социално подпомагане“ Гоце Делчев – филиал с. Гърмен; Районно 

управление на МВР – с. Гърмен, като филиал към РПУ-гр. Гоце Делчев. 

6.7. Пазарна инфраструктура 

Втората група подсистеми на общественото обслужване са подчинени изцяло на 

пазарния механизъм. Тук попадат системи като търговия и обществено хранене, услуги от 

всички възможни сфери (битови, авто, финансово-кредитни, съобщителни, транспортни и 

др.). Тяхното наличие се диктува изцяло от пазарното търсене и предлагане и общинската 

администрация няма намеса в тяхното развитие с изключение на регистрационна и 

устройствена допустимост. 

Представител на финансово-кредитните институции на територята на общината е 

клон на Банка ДСК в село Гърмен, който е единствен. 

6.8.Туристическа инфраструктура 

 В община Гърмен характеристиките на туристическата инфраструктура за 2019 г. са 

представени в таблица №29. 

Таблица №29: Характеристики на туристическата инфраструктура на община Гърмен за 2019 г. 

Община 
Местаза  

настаняване 
брой 

Легла 
 

Легладе
нонощия 

- брой 

Бр. 
стаи 

Реализирани 
нощувки общо 

Пренощували 
лица - общо 

Използване на 
легло-

денонощията % 

Приходи от 
нощувки 
левове 

Гърмен 28 1 272 384 956 558 142 468 56 434 26,6 7 755 906 

Източник: НСИ 

Обхванатите от наблюдението на статистиката туристическите обекти на територията 

на община Гърмен са 28 (хотели 1 и 2 звезди – 3; хотели 3 звезди – 6; места за настаняване 1 

и 2 звезди – 7; места за настаняване 3 звезди – 7; други места за настаняване - 5), с общ 

капацитет на леглата - 1272легла, в т. число временни/допълнителни легла. 

Добре е да се помисли за рекламиране на туристическите и културни 

забележителности на общината с цел привличане на повече туристи и запълване капацитета 

на обектите на туристическата инфраструктура, които са едни от движещите колела на 

икономиката на общината.  
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7. Анализ на икономическата база на община Гърмен 

Икономическо развитие 

Обща характеристика 

За икономическата активност в община Гърмен може да се съди по броя на 

регистрираните фирми. За 2017 г. техният брой е 422, а за 2018 г. 432 броя, което показва 

2,4% увеличение вброя на предприятията, регистрирани на територията на общината.  

Обликът на общинската икономика дават микропредприятията154,които са 93,3% от 

всички регистрирани предприятия /2018 г./. Заетите лица в тях са 857 лица, в малките 402, а 

засредните и големите информацията е конфиденциална. Като бъдат подложени на анализ 

и другите показатели- произведена продукция, приходи от дейността, нетни приходи от 

продажба и заети лица – данните са: 

 микропредприятия:  произведената продукция – 48,2%; приходи от дейността – 

56,5%; нетни приходи от продажба – 55,8%; заети лица – 46,4%; 

 малки предприятия: произведената продукция – 27,9%; приходи от дейността – 

26,9%; нетни приходи от продажба – 27,5%; заети лица – 21,7%; 

 средни предприятия: конфиденциална информация; 

 големи предприятия: конфиденциална информация. 

От направеният анализ може да се направи извод, че микропредприятията имат най-

важна роля по отношение на значимоста имза местната икономика и заетостта като цяло. По 

разгледаните показатели те дават облика средно на 50% на цялата икономика на 

територията на общината. Не трябва да се пренебрегва ролята и на малките предприятия, 

които обхващат около 25% по всички показатели, а останалите 25% са за средните и големи 

предприятия (за които не може да се направи анализ, т. к. информацията е 

конфиденциална). 
 

 

 

Предприемаческата активност в община Гърмене 29,2 регистрирани предприятия на  

1 000 жители през 2018 г., което е доста под средните показатели за страната - 50 

предприятия на 1 000 жители. 

В динамиката на предприятията в общината, измененията се дължат основно на 

структурните промени и икономическата криза. Основните икономически показатели на 

стопанските субекти в общината за последните 2017 г. и 2018 г. отчетни години155 са както 

следва:

                                                           
154Анализ на данните за 2018 г. от таблица №30 
155 Данните са по НКИД 2008, форма А21 

422 397

20 0 0

432 403
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Таблица №30: Предприятия в община Гърмен по брой заети лица за 2017 и 2018 г. 

Групи предприятия според 
заетите в тух лица 

Пред-
приятия 

Произв. 
продукция

156 

Приходи от 
дейността 

Нетни приходи 
от продажби 

Разходи 
за  дейността 

Печалба Загуба 
Заети 

лица157 
Наети 

лица158 
Разходи за 

възнаграждения 
ДМА 

Брой Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Б р о й Х и л я д и  л е в о в е 

2017 година 

община Гърмен 422 43 709 71 292 63 668 65 241 6 565 1 110 1 814 1 486 10 237 46 327 

Микро до 9 заети 397 18 140 35 427 32 655 32 946 3 209 965 774 482 .. 35 628 

Малки от 10 до 49 заети 20 12 724 21 759 18 748 19 602 1 960 .. .. .. 2 047 8 007 

Средни от 50 до 249 заети .. .. .. .. .. .. .. 320 317 1 930 .. 

Големи над 250 заети .. .. .. .. .. ..  -  .. .. .. .. 

2018 година 

община Гърмен 432 50 089 75 567 70 125 70 070 6 745 1 906 1 849 1 505 9 954 49 222 

Микро до 9 заети 403 24 150 42 706 39 145 40 324 3 217 1 104 857 544 3 409 36 359 

Малки от 10 до 49 заети 25 13 963 20 349 19 303 18 352 2 524 .. 402 375 2 493 9 958 

Средни от 50 до 249 заети .. .. .. .. .. .. 0 .. .. .. .. 

Големи над 250 заети .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Източник: ТСБ – ЮГ 
Забележка: „ ..“ Конфиденциални данни 
                     „ -„ няма случай 

  

                                                           
156 Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика 
157 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 
158Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 
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Таблица №31: Основните икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за 2017 г. в община Гърмен по икономически дейности 

Икономически дейности (А21) 
 

Пред-
приятия 

Произв. 
продукция159 

Приходи от дейността Печалба Загуба 
Заети 

лица160 
Наети 

лица161 
ДМА 

Брой Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Б р о й 
Х и л я д и  
л е в о в е 

ОБЩО: 422 43 709 71 292 63 668 65 241 6 565 1 110 1 814 

A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 35 3 076 4 729 3 557 4 630 184 95 105 

B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 3 421 587 .. 417 ..  - 4 

C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 61 16 453 19 629 16 605 17 975 1 784 309 920 

D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА 
ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА .. .. .. .. .. .. .. .. 

E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  -  -  -  -  -  -  -  - 

F СТРОИТЕЛСТВО 14 9 723 10 908 9 714 9 710 1 120 .. 89 

G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 150 4 100 21 498 21 344 20 023 1 497 166 294 

H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 19 1 739 2 002 1 777 1 985 68 53 39 

I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 96 6 392 9 983 8 626 9 002 1 297 402 298 

J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ 
ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 3 .. .. .. 53 .. .. 4 

L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 8 433 455 229 398 75 .. 6 

M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 8 239 242 239 119 111  - 13 

N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ .. .. .. .. .. .. .. .. 

P ОБРАЗОВАНИЕ .. 74 74 74 62 ..  - 5 

Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 11 721 767 721 537 212  - 26 

R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 3 36 .. 57 .. 11  - 3 

S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 4 .. 13 13 7 7 .. 4 

Източник: ТСБ – ЮГ 
Забележка: „ ..“ Конфиденциални данни 
                     „ -„ няма случай 

                                                           
159 Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика 
160 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 
161Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 



  

75 
 

Таблица №32: Основните икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия за 2018 г. в община Гърмен по икономически дейности 

Икономически дейности (А21) 
 

Пред-
приятия 

Произв. 
продукция162 

Приходи от дейността Печалба Загуба 
Заети 

лица163 
Наети 

лица164 
ДМА 

Брой Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е Б р о й 
Х и л я д и  
л е в о в е 

ОБЩО: 432 50 089 75 567 70 125 70 070 6 745 1 906 1 849 

A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 40 4 538 6 615 5 425 6 457 369 245 179 

B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 3 .. .. .. .. .. .. 5 

C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 69 16 336 17 318 16 679 16 352 1 622 814 842 

D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА 
ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА .. .. .. .. .. .. .. .. 

E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ - - - - - - - - 

F СТРОИТЕЛСТВО 17 13 564 14 531 12 997 12 913 1 504 53 115 

G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 148 4 507 21 854 21 402 20 244 1 601 119 297 

H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 18 2 295 2 357 2 337 2 355 37 38 42 

I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 90 6 109 9 775 8 989 9 069 1 089 504 286 

J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ 
ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 3 63 67 67 74 .. .. 4 

L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 13 811 864 459 919 31 91 19 

M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 7 158 204 160 149 51 0 14 

N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 3 74 74 74 81 .. .. 4 

P ОБРАЗОВАНИЕ .. 64 64 64 56 .. 0 5 

Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА 11 783 833 774 582 232 0 27 

R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 3 40 .. 49 .. .. .. .. 

S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 3 13 13 13 8 .. .. 4 

Източник: ТСБ – ЮГ 
Забележка: „ ..“ Конфиденциални данни 
                     „ -„ няма случай 

                                                           
162 Показателят е изчислен по методология на Структурна бизнес статистика 
163 Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 
164Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетост 
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ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

  

В показателя произведена продукция в община Гърмен за разглеждания период 

2017-2018 г. се наблюдава увеличаване с бавни темпове (43 709; 50 089). 

Произведената продукция на зает в общината за 2018 г. е 7 426 лв., което е 

значително под средното за страната. 

Инвестициите са особено важни за устойчивото общинско икономическо развитие, 

тъй като в тяхната основа стоят финансови средства, които се влагат за по-продължителен 

период от време. На базата на направените инвестиции се очаква нарастване на доходите 

след определен срок от време. Инвестиционната дейност представлява самото влагане на 

средствата и осъществяването на практически действия за нарастване на доходите, капитала 

или друг полезен икономически ефект. 

Към 2018 г. размерът на ДМА в общината е 1 849 хил. лв., който бележи известен ръст 

(близо 2%), спрямо 2017 година (1 814 хил. лв.). 

За фирмите, функциониращи в пазарни условия, инвестирането е важно условие за 

повишаване на тяхната конкурентоспособност и за развитието им. В най-общия смисъл 

инвестирането е процес на влагане на парични средства за набавяне на ресурси с цел 



  

77 
 

реализиране на стратегията на фирмата. За съжаление, в настоящия момент, има недостиг 

на средства за инвестиции и в същото време, несигурност в пазарните условия. 

Анализът на данните от таблица №32: показва, че в първичният сектор на общинската 

икономика (включва дейностите селско, горско и рибно стопанство) работят 9,3% от 

предприятията, приходите от дейността са 8,8%, а заетите в него са 5,5%, което го отрежда на 

последно място по значимост за общинската икономика. 

Вторичният сектор (включващ добивната и преработваща промишленост, 

производство и разпределение на енергия, строителство и др.) обхваща 20,6%от 

предприятията в общината; над 42% (не може да бъде изчислен с точност, тъй като има 

конфеденциални данни) от приходите от дейността и над 46,4% от заетите лица. Секторът 

заема второ място по значение и може да се твърди, че има допълваща функция в 

общинската икономика. 

Най-голямпо значимост е Третичният сектор (включва дейности, които са обединени 

в стопански отрасли, свързани с прякото обслужване на населението) с над 69,2% от 

предприятията, над 47,8% от приходите от дейносттаи над 45,1% от заетите165.  

Първичен сектор 

 Първичният сектор (селско, горскои рибно стопанство, и добивна промишленост на 

сол) е един от важните отрасли  за икономическото развитие на община Гърмен.  

Селското стопанство е представено от растениевъдството и животновъдството. 

Основен ресурс, за развитие на селското стопанство и на неговия основен подотрасъл 

– растениевъдство, е земеделската земя. В баланса на територията на общината по 

кръстосани данни земеделската земя е 95 927 дка, което е 24,7% от територията на 

общината. 

По данни на отдел „Агростатистика” към МЗХ използваните земеделски земи са 

21 447,3 дка, което е 5,5% от общата територия на общината, в това число са и 

обработваемите земи са 11699,9 дка или 3% от територията на общината. 
 

Таблица №33: Използвана земеделска площ в община Гърмен в дка 
Използвана 

земеделска площ 
Обработваема земя Зърнени култури Технически култури Фуражни култури 

21 447,3 11 699,9 2 481,0 6 671,6 271,0 

Източник: Министерство на земеделието и храните, отдел „Агростатистика" 
 

Обработваемата земя основно е заета с тютюн, царевица и картофи. Отглеждат се 
итрайни насаждения. 

Животновъдството е на второ място по значение като подотрасъл на селското 

стопанство за общината. Отглежданите животни в общината са представени в таблица №34.  

Община Гърмен има традиции в овцевъдството и говедовъдството. По данни на 

Общинска администрация Гърмен на територията на общината166 има регистрирани 37 

говевъдни ферми, 33 овцевъдни ферми и 5 козеферми. 

                                                           
165 И трите показателя не могат да бъдат изчислени с точност поради наличие на конфеденциална информация. 
166 Към ноември 2020 г. 
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В общината се отглеждат и пчелни семейства. Според Регистъра на пчелините в 

България на територията на община Гърмен има регистрирани 19 производителя с общо 378 

пчелни семейства. 
 

Таблица №34: Видове и брой167 животни в община Гърмен 
Говедаи 
биволи 

Кравии 
биволици 

Овце Овце майки и 
младиженски овце 

заразплод 

Кози Кози майки и 
младиженски кози 

заразплод 

Свине 

2 821 1 634 5 639 5 276 1 829 1 378 121 

Източник: Министерство на земеделието и храните, отдел „Агростатистика" 
 

Горско стопанство 

Горските територии в общината се стопанисват от ТП „Държавно горско стопанство - 

Гърмен“, което е поделение към „Югозападно държавно предприятие“ДП. 

Дърводобивът се извършва по утвърден лесоустройствен план и се възлага на 

лицензирани предприятия по нормативно уредени процедури. 
 

Таблица №35: Горски територии в община Гърмен по землища в ха към 01.2020 г. 

Източник: ТП „Държавно горско стопанство - Гърмен“ 
 

Горското стопанство е стратегически резерв за развитието на дейности като туризма, 

дърводобива и дървопреработването, лова и риболова, рационалното и 

екологосъобразното ползване на диворастящите билки, горски плодове и гъби.  

В структурата на поземления фонд в общината горските територии заемат – 289 678 

ха169, който представлява 74,6% от общата площ на общината. 

                                                           
167 Променлива величина в годините. 
168 Това са площи по Лесоустройствен план, които включват изоставени, самозалесили се земеделски 
територии и др. такива като срутища, кариери и др.  
169 Баланс на територията към 31.12.2000 г. (Агенция по геодезия, кадастър и картография към МРРБ) 

Населено място Обща площ В това число: 

Залесена площ  Незалесена площ  Недървопроизводителна площ 

с. Балдево 204,3 189 15,3 - 

с. Горно Дряново 605,5 583,8 21,7 - 

с. Гърмен 406,4 386,3 21,1 - 

с. Дебрен 1091,5 1064,5 27 - 

с. Долно Дряново 578,2 535,8 42,4 - 

с. Дъбница 365,6 322,1 43,5 - 

с. Ковачевица 11201 10781,6 419,4 - 

с. Крушево 906,4 831,8 76,4 - 

с. Лещен 1384,5 1312,3 72,2 - 

с. Марчево 224,1 214 10,1 - 

с. Огняново 258,4 215,1 43,3 - 

с. Ореше 1082,8 1027,1 55,7 - 

с. Осиково 5284,3 4949,4 334,9 - 

с. Рибново 1992,6 1754,5 238,1 - 

с. Скребатно 3201,5 2769,7 431,8 - 

с. Хвостяне 180,7 172 8,7 - 

Общо 28967,8168 27109 1861,6 1694,7 
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От общата площ на горските територии залесената площ е 27109 ха. Горските 

територии по видове собственост са разгледани в таблица №36.  

Горските територии - държавна собственост са 94,2% (27 293,5 ха); общинска 

собственост - 3,3% (975,7 ха); на физически лица –3% (879,3 ха) на юридически лица – няма. 
 

Таблица №36: Горски територии в община Гърмен по вид собственост към 01.2020 г. в ха 
Населено място Обща 

площ 
ха 

По вид собственост 

Държавна  
ха  

Общинска  
ха 

На физич. лица 
ха 

На юридич. лица 
ха 

с. Балдево 204,3 185 6,6 12,7 - 

с. Горно Дряново 605,5 486,4 94,1 25 - 

с. Гърмен 406,4 378 16,1 12,3 - 

с. Дебрен 1091,5 927,7 89,3 74,5 - 

с. Долно Дряново 578,2 484,6 73,2 20,4 - 

с. Дъбница 365,6 363,8 0,6 1,2 - 

с. Ковачевица 11201 10812,9 178,7 209,4 - 

с. Крушево 906,4 847,9 40,1 18,4 - 

с. Лещен 1384,5 1196,3 69,3 118,9 - 

с. Марчево 224,1 215,4 3,3 5,4 - 

с. Огняново 258,4 251,5 2,5 4,4 - 

с. Ореше 1082,8 1019 61,7 2,1 - 

с. Осиково 5284,3 5164,8 75,5 44 - 

с. Рибново 1992,6 1904,3 13,4 74,9 - 

с. Скребатно 3201,5 2878,6 247,9 75 - 

с. Хвостяне 180,7 177,3 3,4 180,7 - 

Общо 28967,8 27293,5 975,7 879,3 - 

Източник: ТП „Държавно горско стопанство Гърмен“ 
 

Видовият състав на горите на територията на общината е представен в таблица №37. 
 

Таблица №37: Горски територии по състав на горите в община Гърмен към 01.2020 г. 
Вид на горите Площ на горските територииха 

Обща площ 28967,8 

Иглолистни гори 24720,3 

Широколистни високостъблени 732,2 

Издънкови за превръщане 2249,5 

Нискостъблени гори 1274,8 

Източник: ТП „Държавно горско стопанство Гърмен“ 
 

Вторичен сектор 

Вторичният сектор включва добивна и преработваща промишленост, строителство, 

производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 

горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване. 

В общината секторът е представен от 89170 производствени единици. 

Развитието на добивнатапромишленост е свързано предимно с възможностите за 

добив на скалнооблицовъчни материали (гнайси) в района на селата Крушево и Долно 

                                                           
170 Показателят не е изчислен с точност, поради наличие на конфеденциална информация. 
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Дряново, лигнитни въглища (Мина “Канина”, с. Балдево) и кизелгур (с. Гърмен), както и 

добив на дървен материал. 

Промишлеността в община Гърмен е слабо развита. Преработващата промишленосте 

представенанай-силно от шивашката и обувната, а хранително–вкусовата се 

развивапредимно в микро предприятия.  

Секторът на шивашката и обувната промишленост е представен от 

фирмите"Евромода", ЕТ "Бисер Узунов" , "Сина - стил" ЕООД в с. Долно Дряново и др. Те са 

изцяло частни предприятия и работят за чуждестранниклиенти. 

Бизнесът изпитва затруднения и няма ясна визия за инвестиции в 

сектора,включително в човешки капитал, а работните места са неустойчиви. 

Хранително-вкусовата промишленост е слабо развита, в нея са ангажирани 

многомалък брой заети лица. Продукцията се реализира предимно на територията на 

общината отмалки производители на хляб и хлебни изделия, безалкохолни напитки и т.н. 

Потенциалът заразвитие на сектора е тясно свързан с развитието на селското стопанство. 

Индустриалните предприятия на територията на общината са малко и това оказва 

негативно влияние върхузаетостта, възстановяването и съживяването на населените места. 

Трябва да се използва всяка предоставена възможност от национални, европейски и 

други външни донорски програми в посока развитие на бизнеса в сектор „промишленост”, 

което ще доведе до повишаване жизнения стандарт на населението чрезсъздаване на 

условия за заетост. 

Строителството на територията на общината е представено от 17 предприятия, които  

са едва 3,9% от всички предприятия и 19,2% от всички приходи от дейността и 22,3% от 

заетите лица в общината. 

Третичен сектор 

Третичният сектор, според Националната класификация на икономическите дейности 

(НКИД) включва отрасли от обслужващата сфера (услуги). В последните 15 години той се 

изявява като най-адаптивен в съвременните условия.  

Неговото развитие е свързано с подобряване на позициите му в икономическия 

комплекс, което се потвърждава от анализираните икономически показатели. В този сектор 

са включени отрасли, свързани с т.нар. публични („бюджетни“) услуги и отрасли с 

обслужващ характер, които се развиват на пазарен принцип.  

От анализите и оценките на третичния сектор, се установи, че от отраслите в сектора 

на услугите, които се развиват на пазарни принципи с по-голяма значимост в община Гърмен 

са „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Хотелиерство и 

ресторантьорство“. 

Предприятията в отрасъл „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ са 148 

или 34,3% от предприятията в общината, като реализираните приходи от дейността в 

отрасъла са 21 854 хил. лв. или 28,9% от всички приходи от дейността в общината, а заетите в 

този отрасъл наброяват 1 601 души (23,7% от всички заети). 
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В отрасъл „Хотелиерство и ресторантьорство“ са заети 1 089 души или 16,2% от 

заетите в общината, обхванати в 90 предприятия (20,8% от предприятията в общината) и 

реализират 12,9% (9 775 хил. лв.) от всички приходи от дейността в общината. 

Важен фактор за бъдещето развитие на туризма е умелото използване на 

разположението на община Гърмен, което обуславя големи възможности и потенциал за 

развитие на различни видове туризъм (културно-исторически, селски,балнеоложки, 

планински и екотуризъм). В тази връзка развитието на туристическия сектор е от 

изключителна важност за местната икономика. 

При умелото използване на природните дадености на общината, тя би могла да се 

утвърди като туристическа дестинация както на вътрешния, така и на международния 

туристически пазар. 
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8. Транспортна система 

Автомобилен транспорт 

Съществуващо положение – диагноза 

Пътна мрежа и структура 

Настоящата структура на селищната мрежа в община Гърмен е формирана в 

продължение на дълъг исторически период. Населените места в община Гърмен, съгласно 

Единния класификатор на населените места в Р. България, са 16 бр., в т.ч. центъра на 

общината - село Гърмен и 15 населени места. Селата са големи, когато населението им 

наброява от 2000 до 5000 д. Такива села на територията на общината са: Гърмен, Дебрен, 

Дъбница и Рибново. Средни села (с население от 1000 до 2000 д.) са: Горно Дряново, Долно 

Дряново, Огняново и Хвостяне, малки (с население от 200 до 1000 д.) са: Балдево, Крушево, 

Ореше, Осиково и Скребатно и много малки (с население под 200 д.) - Ковачевица и Лещен. 

Ролята на село Гърмен е, като традиционен обединяващ център с изградена 

инфраструктура, да обслужва населението от общината, да осигурява нормалното 

функциониране на населените места и да съчетава интересите на населението им. 

Общата площ на територията на община Гърмен е 388,48 kм2. 

Състоянието на транспортната система в общината като цялоне е добро. Гъстотата и, 

поради планинския релеф и пограничното разположение, е малко над средната за страната 

гъстота. Пространствената организация позволява достъп от всички населени места до 

центъра на общината, но не и директна свързаност между отделните населени места, като 

причината е главно в релефа на района. 

Пътната мрежа на община Гърмен включва третокласни пътища (37,2 км по данни на 

ОПУ Благоевград) и общински пътища (55,6 км). Гъстотата на пътната мрежа в общината е 23 

км/100 кв. км., която е значително по-ниска от средната за страната (33км/100 км2). 

Основните причини за ниската гъстота на пътната мрежа са планинският релеф и граничното 

разположение на общината. 

Главната пътна артерия в общината е реп. път III-197 Гоце Делчев-Сатовча-Доспат и 

реп. пътIII-1905 Господинци-Огняново-Гърмен-Дъбница-Абланица, които свързват общината 

със съседните общини, областния град и други пътища от националната пътна мрежа. От 

особено важно значение за социално-икономическото развитие на общината е връзката с 

реп. път II-19 Симитли-Разлог-Гоце Делчев-Драма която създава предпоставки за активно 

стопанско развитие и повишава атрактивността на общината пред външния бизнес. 

Значението на тази пътна връзка нарасна след откриването на ГКПП „Илинден” и 

преодоляването на тупиковото развитие на пътната инфраструктура по долината на р. Места.  

Републикански пътища 

Данните за републиканските пътища на територията на община Гърмен са 

предоставени от ОПУ Благоевград с писмо с изх. №08-00-112 /06.07.2020г. и са изложени по-

долу. 

Републиканските пътища са с обща дължина от 37,2 км и включват: 

 Републикански път III-197–/Гоце Делчев - Долно Дряново - Сатовча – Доспат– 

Борино – Тешел – Настан - Девин/, като на територията на община Гърменса 19,0км – от км 
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2+500 до км 21+500. Габарита на пътя е пътно платно 7,00м (6,00м след км 7+000) и два 

банкета по 0,75м. Състоянието на настилката е добро от км 2+500 до км 16+000 и средно от 

км 16+000 до 21+500; 

 Републикански път III-1905– /(Добринище – Гоце Делчев) - Господинци - Балдево – 

Огняново–Марчево – п.к. Гърмен –(Гоце Делчев – Сатовча)/, като пътя е изцяло в 

територията на община Гърмен и е13,200 км– от км 0+000 до км 13+200. Габарита на пътя е 

пътно платно 6,00м и два банкета по 1,00м. Състоянието на настилката е добро от км 0+000 

до км 10+000 и средно от км 10+000 до 13+200; 

 Републикански път III-1972–/(Гоце Делчев – Сатовча) - Дъбница - Хвостяне – Блатска 

– Абланица – Вълкосел – Фъргово – (Сатовча – Доспат)/, като на територията на община 

Гърмен са 5,000км - от км 0+000 до км 5+000. Габарита на пътя е пътно платно 6,00м и два 

банкета по 1,00м. Състоянието на настилката е лошо от км 0+000 до км 5+000. 

Като цяло състоянието на републиканските пътища е добро. По-голямата част от 

настилката и пътните елементи по републиканската пътна мрежа в община Гърмен се 

нуждаят от рехабилитация. Средствата, които се отпускат за поддръжка са недостатъчни. 

Съгласно предоставени данни от ОПУ Благоевград за средноденонощна годишна 

интензивност на автомобилното движение по републикански път III-197 през 2015 за 

участъците: 

 от км 0+000 до км 6+133 – 8539 МПС; 

 от км 6+133 до км 7+559 – 4606 МПС; 

 от км 7+559 до км 22+913 – 3545 МПС. 

 Категорията на движението за участък от км 0+000 до км 6+133 е средно, а за другите 

участъци - леко. 
 

Таблица №38: Средно-денонощна годишна интензивност на автомобилното движение през 2015 г. 
№ път № км година леки BUS леко 

товарни 
средно 
товарни 

тежко 
товарни 

товарни с 
ремаркета 

товарни 
общо 

МПС ЕЛА ОАД 

1 III-197 6+133 2015 7133 69 873 56 260 147 1336 8538 10198 500 

2 III-197 7+559 2015 3584 51 724 52 73 122 971 4606 5836 268 

3 III-197 22+913 2015 2769 54 489 73 65 95 722 3545 4490 232 

Източник: Областно пътно управление Благоевград 

 

 За другите републикански пътища в община Гърмен – реп. път III-1905 и реп. път III-

1972, ОПУ Благоевград не предоставя данни за средноденонощна годишна интензивност на 

автомобилното движение по републикански път III-197 през 2015. 

 Прогнозно натоварване за всички реп. пътища в община Гърмен – реп. пътIII-197,реп. 

път III-1905 и реп. път III-1972, ОПУ Благоевград не предоставя данни за 2025 и 2030 г. 

 Общински пътища 

Вътрешното транспортно обслужване на общината се осъществява отчетвъртокласни 

/общински/ пътища, които вследствие най-вече на релефа на общината са разположени 

радиално. 

Четвъртокласната /общинска/ пътна мрежа - свързва общинския център с. Гърмен с 

останалите населени места в общината - с. Дебрен, с. Дъбница, с. Рибново, с. Горно Дряново, 

с. Долно Дряново, с. Огняново, с. Хвостяне, с. Балдево, с. Крушево, с. Ореше, с. Осиково, с. 
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Скребатно, с. Ковачевица и с. Лещен. В повечето случаи връзките на общинския център с 

другите населени места освен през общински пътища са и през републикански пътища. 

Четвъртокласните пътища са с обща дължина 55,6 км и включват: 

 Общински път BLG1110 - /III-1905, Огняново- Марчево/ - Огняново - Скребатно -

Рибново, като дължината му в община Гърмен е 24,460км; 

 Общински път BLG1111 - /BLG1110, Огняново - Рибново/ - Градски бани, като 

дължината му в община Гърмен е 1,400 км; 

 Общински път BLG1112 - /III-1905, Марчево - Гърмен/ - Лещен - Горно Дряново -

Ковачевица, като дължината му в община Гърмен е 14,185 км; 

 Общински път BLG1113 - /III-197, Гоце Делчев - Сатовча/ - Крушево - Орешец, като 

дължината му в община Гърмен е 6,740 км; 

 Общински път BLG1119- /III-1905, Гърмен - п.к. III-197/ - Дебрен, като дължината му 

в община Гърмен е 1,720 км; 

 Общински път BLG2114 - /III-197, Гоце Делчев - Сатовча/ - Граница общ. ( Гърмен -

Сатовча) - Крибул - /III-1972/, като дължината му в община Гърмен е 2,620 км; 

 Общински път BLG2117 - /BLG2118, п.к. III-197 - Гърмен/ - Гърмен, като дължината 

му в община Гърмен е 1,755 км; 

 Общински път BLG2118 - /III-197, Гоце Делчев - п.к. III-1905/ - Гърмен, като 

дължината му в община Гърмен е 2,680 км. 

Част от общинската пътна мрежа в общината е в лошо състояние и не отговаря на 

изискванията за сигурен и бърз транспорт. Това е свързано с липсата на средства за ремонт и 

инвестиции в пътна инфраструктура. Бюджетните ресурси на община Гърмен, както и на 

повечето малки общини в България са силно зависими от субсидиите от републиканския 

бюджет, ограничени са възможностите за реализация на собствени приходи за финансиране 

на значими инфраструктурни проекти. 

Асфалтовата настилка на пътищата в община Гърмен също не е в добро състояние и 

не отговаря на съвременните изисквания за сигурен транспорт. Изградените съоръжения 

(мостове, водостоци, подпорни стени и канавки) е необходимо да се поддържат, за да са в 

добро техническо състояние. 

По пътните трасета на общинската пътна мрежа има изградени мостове, водостоци, 

подпорни стени, парапети, които са в недобро състояние. Липсват необходимите пътни 

знаци, указателни табели и ограничителни системи. Не е извършвано опресняване на 

вертикалната маркировка, което създава опасност за движението. Лошо е състоянието на 

голяма част от банкетните ивици и отводнителните канали.  

Всички селища имат пътни връзки с общинския център, но общото състояние на 

общинската пътната мрежа е лошо и се нуждае от основна рехабилитация и подновяване - 

цялостно преасфалтиране, а в някои случаи е необходимо полагане на нова основа и 

цялостно преизграждане на пътя. 

Община Гърмен– BLG13, е 4-та категория според ЕКАТТЕ. 

Общата дължина на цялата пътна мрежа /републиканска и общинска/ в община 

Гърмен е 92,8 км, като разпределението и е както следва: 
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 Обща дължина на пътната мрежа – 92,8 км – 100%; 

 Републикански /третокласни/ пътища – 37,2 км – 40,1%; 

 Общински /четвъртокласни/ пътища – 55,6 км – 59,9%. 

Делът на републиканските пътища е 40,1% от всички пътища в общината, което е под 

средния показател за страната – 42,10%. 

ПрогнозаПроектни предложения 

Автомобилен транспорт 

Гъстотата на пътната мрежа спрямо площта на общината е 0,239 км/км2. Това е с 

35,7% над средната за страната гъстота от 0,176 км/км2 и показва сравнително добра 

транспортна обезпеченост на селищната система. 

Разположението на транспортната система на община Гърмене силно определено от 

релефа на местносттаи директния достъп между съседните населени места в рамките на 

общината е затруднен. Всички селища са с пътни връзки насочени към общинския център и 

оттам към съседни и други населени места в и извън общината.  

От друга страна община Гърмен е разрастваща се община и пътуванията към нея, 

както и пътуванията вътре в самата община се увеличават. 

Поради тези причиниосновен акцент в развитието на транспортната 

инфраструктурана община Гърмен е поддържане на съществуващите пътища, в това число и 

рехабилитация и подновяване - цялостно преасфалтиране, а в някои случаи и цялостно 

преизграждане на пътищата и техните принадлежности. 

Наред с поддръжката на съществуващите общински пътища, за осигуряване на 

безопасност на жителите на населените места в дългосрочните планове на общината е 

изграждането на обходи на: 

 реп. път III-1905 в участъка от начало с. Огняново до край с. Гърмен. За половината 

от обхода има проектна документация, а за втората част, поради наличие на архиелогически 

разкопки и запазване сервитута им е необходимо изместване на трасето, проектиране и 

отчуждаване. Схема на разположение на новия обход е показана в графичните материали 

към ОУПО Гърмен; 

 реп. път III-197 в участъка между начало и край с. Долно Дряново.Схема на 

разположение на новия обход е показана в графичните материали към ОУПО Гърмен. 

За развитие на туризма и предоставяне на допълнителни възможности за устойчиво 

придвижване в рамките на община Гърмен се предвижда изграждане на велосипедни алеи 

по направлението Огняново-Марчево-Гърмен-Дебрен-Дъбница-Хвостяне. 

Бъдещите велосипедни алеи в рамките на населените места ще бъдат предмет на 

следващи разработки.Извън населените места разположението им също ще е предмет на 

следващи разработки, но ще бъде извън обхвата на републиканските пътища - реп. път III-

1905, реп. път III-197 и реп. път III-1972. 

Железопътен транспорт 

На територията на община Гърмен няма изградена инфраструктура за железопътен 

транспорт. Най-близката жп гара със съоръжения за пътнически и товарни превози е гара 

Генерал Тодоров, разположена на 52 км от с. Гърмен. На теснолинеен жп път е разположена 

гара Добринище, на 40 км от общинския център. 
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9. Инженерна инфраструктура 

9.1. Водоснабдяване и канализация 

9.1.1. Водоснабдяване 

Водоизточници 

Водоизточниците в община Гърмен са представени таблично в таблица №39. 
 

Таблица №39: Водоизточници в община Гърмен 
№ Водоизточник Захранвано населено място 

1 ВС „Илистен“, каптаж на река Куртовица с капацитет 0,79л/с с. Рибново 

2 
ВС „Конско дере“, каптаж на река Голямо конско дере с 
капацитет 0,20л/с 

с. Осиково 

3 ПС „Осиково“, шахтов кладенец с капацитет 0,60л/с с. Осиково 

4 ВС „Горни ливади“ с. Ковачевица 

5 ВС „Чатала“ с. Скребатно 

6 ВС при с. Горно Дряново с. Горно Дряново 

7 ВС „Върбица“ с. Ореше и с. Крушево 

8 ВС при с. Дебрен с. Дебрен 

9 
От магистрален водопровод захранван от р. Места с. Балдево, с. Огняново, с. Марчево, с. 

Гърмен, с. Дебрен, с. Дъбница, с. Хвостяне и 
с. Блатска в община Хаджидимово 

Източник: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград 
 

Водоизточниците в община Гърмен са повърхностни и подземни. Капацитетът на 

някои малки водоизточници варира през различните сезони – замръзване през зимата, суша 

през лятото. Няма данни за проблематичните източници.Качеството на водата е добро. 

Съоръжения- част от водоснабдителната система 

Съоръженията, които са част от водоснабдителните мрежи в община Гърмен, са 

представени в таблица №40. 
 

Таблица №40: Съоръжения - част от водоснабдителната мрежа на община Гърмен 
№ Съоръжение Захранвано населено място 

1 Резервоар при с. Рибново – 300м3 с. Рибново 

2 ПС Осиково с. Осиково 

3 Резервоар при ПС Осиково – 50м3 с. Осиково 

4 Резервоар при с. Осиково – 300м3 с. Осиково 

5 Резервоар при с. Ковачевица – 150м3 с. Ковачевица 

6 ПС при с. Скребатно с. Скребатно 

7 Резервоар при с. Скребатно – 50м3 с. Скребатно 

8 Резервоар при с. Ореше – 200м3 с. Ореше 

9 Резервоар при с. Крушево – 200м3 с. Крушево 

10 Резервоар при с. Балдево – 300м3 с. Балдево 

11 Резервоар при с. Огняново – 800м3 с. Огняново 

12 Резервоар при с. Гърмен – 150м3 с. Гърмен 

13 Резервоар при с. Гърмен – 300м3 с. Гърмен 

14 Резервоар при с. Дебрен – 300м3 с. Дебрен 

15 Резервоар при с. Дебрен – 450м3 с. Дебрен 

16 ПС при с. Дъбница с. Дъбница 

17 Резервоар при с. Дъбница – 300м3 с. Дъбница 

18 Резервоар при с. Хвостяне – 300м3 с. Хвостяне 

Източник: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград 
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Като цяло основният проблем на повечето водохранилища е лошото им техническо 

състояние. Необходима е цялостна реконструкция на резервоарите. 

Довеждащи водопроводи 

Основните довеждащи водопроводи са в лошо състояние. Изграждани са преди 

повече от 30 години и се появяват много течове. Проблемите са причинени от корозията на 

стоманените тръби и лоши връзки между различните видове тръби. 

Не малка част от довеждащите водопроводи са изпълнени от етернитови тръби. Те се 

пукат, не позволяват покачване на налягането и в крайна сметка се губи голяма част от 

водата, преминаваща през тях. Не на последно място етернитовите тръбопроводи са 

канцерогенни и могат да предизвикат сериозни здравословни проблеми. 

Таблично са представени диаметрите и дължините на довеждащите водопроводи на 

територията на община Гърмен, както и вида на тръбите. 
 

Таблица №41 :Довеждащи водопроводи на територията на община Гърмен 

№ Вид тръба 
Диаметър – D 

(в мм) 
Дължина – L 

(в метри) 
Процент от общата 

дължина 

1 

Етернит 

60 1600 4,69 

2 80 125 0,37 

3 100 5221 15,30 

4 125 3538 10,37 

5 150 3150 9,23 

6 

Стомана 

80 2650 7,76 

7 89 2130 6,24 

8 100 410 1,20 

9 109 1030 3,02 

10 13 6200 18,16 

11 159 7640 22,38 

12 РЕ 90 440 1,29 

Източник: "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград 
 

Пречистване на водата 

Водоизточниците за питейна вода в обособената територия са с добри качествени 

показатели, но са под въздействието на природни и човешки фактори, които водят най-често 

до влошена мътност на водата. Годишният мониторинг на водата, предназначена за 

питейно-битови цели, регистрира отклонения от нормите по редица микробиологични 

показатели, основно в резултат на остарелите водоснабдителни мрежи и чести аварии. 

Водоснабдителните системи за питейна вода в обособената територия включват 

децентрализирани малки съоръжения за хлориране при водоизточника и на определени 

места в разпределителната мрежа с цел осигуряване на добро качество на питейната вода. 

Находища на минерални води 

В долината на река Канина на около 1 км североизточно от село Огняново има 17 

топли минерални извора. Температурата на водата обикновено варира от 35°С до 39.5°С. 

Общият дебит на находището е около 8 л/с. Почти всички извори са с аналогичен химичен 

състав - хидрокарбонатно-сулфатни, калциево-натриеви с минерализация от 0,23 до 0,28 г/л. 

Характерно за тези води е повишеното съдържание на флуор – от 3,5 до 4,5 мг/л. Те са част 
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от находищата на минерална вода в басейна на р. Места и са изключителна държавна 

собственост, съгласно Закона за водите. 

Проблеми във водоснабдителната мрежа на община Гърмен 

Обобщено проблемите във водоснабдителната мрежа на община Гърмен са 

представени таблично. 
 

 

Таблица №42: Проблеми във водоснабдителната мрежа на община Гърмен 

№ Проблеми Описание 

1 Водоизточници Капацитетът на някои малки водоизточници варира през различните сезони. 
Проблеми има най-вече в с. Гърмен 

3 Качество на водата – 
несъответстващо на Наредба 
№ 12 

Министерството на здравеопазването е идентифицирало потребност от: 
– изграждане на нова ПСПВ при с. Рибново; 
– изграждане или модернизация на съоръжения за обеззаразяване на водите. 

4 Главни довеждащи 
водопроводи 

Съществува нужда от рехабилитация или подмяна на избрани довеждащи и 
главни водопроводи. 
Довеждащите водопроводи не са снабдени с подходящи устройства за 
измерване или секциониране. 

5 Водоразпределителни 
мрежи 

Несъответстващото на стандартите техническо състояние на 
разпределителните мрежи е резултат основно от тяхната възраст. Повечето 
мрежи са изграждани преди 40-50 години. Освен това азбесто-циментовите 
тръби създават сериозен проблем, поради високото равнище на течове и 
аварии и потенциални здравни рискове. Необходима е рехабилитация на 
водоразпределителните мрежи, заедно с програма за ефективно 
намаляване на загубите на вода, което ще доведе до пестене на водни 
ресурси и намаляване на разходите. 
Водоразпределителните мрежи не са правилно секционирани или 
съоръжени с измервателни устройства. 

6 Съхранение на вода Капацитетът за съхранение на вода в с. Гърмен е недостатъчен, което 
застрашава сигурността на водоподаването. 
Съоръженията за съхранение на вода на територията на общината са 
амортизирани и лошо поддържани, както по отношение на застроената част, 
така и на инсталациите. Трябва да бъде изпълнена разумно 
приоритетизирана програма за рехабилитация. 

7 Висок процент загуби на 
вода 

По данни на ВиК ЕООД Благоевград загубите на вода за ВС Рибново са 36,9%, 
а нефактурираната вода е 41,2%.За останалите населени места няма точни 
данни, но процентите са сходни. 
Високото ниво течове води до високи оперативни разходи, претоварване на 
водоизточниците, намаляване на сигурността на водоснабдяването и др. 

8 Мониторинг и докладване С наличните и събраните данни не е възможен задълбочен анализ на 
водоснабдителните системи, довеждащата инфраструктура и 
водоразпределителните мрежи. Необходимо е обновяване на оборудването 
и съоръженията за мониторинга и SCADA за всички компоненти на ВС. 

Източник:"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград 
 

Препоръки за развитие 

За рехабилитация и модернизация на водоснабдителната мрежа в общината се 

предлага следната инвестиционна програма: 

 Краткосрочни инвестиции: 

- Модернизация на съоръжения за обеззаразяване на вода за с. Дъбница; 

- Модернизация на съоръжения за обеззаразяване на вода за с. Дебрен; 
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- Модернизация на съоръжения за обеззаразяване на вода с цел разрешаване на 

проблема с флуоридите при с. Марчево, с. Огняново; 

- Нов водопровод с дължина L=1000м от ПС Осиково до с. Рибново за по-добро 

водоснабдяване през сухия период; 

- Модернизация на съоръжения за обеззаразяване на вода; изграждане на 

допълнителни съоръжения за обеззаразяване на водата и оптимизиране на 

местонахожденията им; ремонт и подмяна на водопроводната мрежа, село Рибново; 

- Изграждане на нов напорен водопровод и допълнително водохващане за с. 

Рибново; 

- Съоръжение за обеззаразяване, с. Скребатно; 

- Съоръжение за обеззаразяване, с. Ковачевица. 

 Средносрочни инвестиции: 

- Проектиране и изграждане на нови измервателни пунктове от системата SCADA 

и трансмисия от важни обекти за с. Осиково и с. Рибново 

- Ранна реконструкция на водопроводи – 1% годишно от цялата мрежа за 

устойчиво развитие на водопроводната мрежа в населените места. 

 Дългосрочни инвестиции: 

- Проектиране и изграждане на области с измервателни устройства за управление 

на налягането; 

- Ранна реконструкция на водопроводи – 2% годишно от цялата мрежа за 

устойчиво развитие на водопроводната мрежа в населените места. 

9.1.2. Канализация 

Съществуващи мрежи 

На територията на общината в селата Гърмен, Огняново, Дебрен, Дъбница и Рибново 

има съществуваща канализация. Основен проблем е, че канализационните мрежи в селата 

са изграждани по стопанскиначин, без наличието на проекти и не отговарятна приетите 

нормативни изисквания за такива, поради което същите не се експлоатират от „ВиК” ЕООД 

Благоевград. Събраните води се заустват директно, без пречистване, в реки и дерета. 

Отчитайки съществуващото състояние на канализацията през 2008/2009 г., Община 

Гърмен е възложила разработването на два проекта: 

 „Реконструкция на канализация с. Дебрен – идеен проект”, който предлага 

цялостна разработка на уличната канализационна мрежа на селото, чрез която отпадните 

битови води ще бъдат отведени към външен колектор и бъдеща пречиствателна станция; 

 работен проект „Частична улична канализация и довеждащ колектор до 

пречиствателна станция с.Дебрен”. 

Към момента реализирането на проектите не е осъществено, като разработките се 

нуждаят от актуализация. 

Не са налични актуални проекти свързани с подобряването на канализационната 

мрежа на селата Рибново, Огняново, Гърмен, Дебрен и Дъбница. 

Препоръки за развитие 

За рехабилитация и модернизация на канализационната мрежа в общината се 

предлага следната инвестиционна програма: 
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 Изграждане на ПСОВ Рибново 

В непосредствена близост до бъдещата ПСОВ Рибново няма други населени места, 

чиито отпадъчни води би било икономически изгодно да се третират в станцията. 

 Изграждане на ПСОВ Дебрен 

Поради близкото разположение на селата Огняново, Марчево, Гърмен, Дебрен и 

Дъбница и наличието на частично изградени канализационни мрежи в тях се предлага 

централизирано пречистване на отпадъчните води от населените места (агломерация 

Дебрен) в обща ПСОВ Дебрен. 

Присъединяването на с. Дъбница към ПСОВ Дебрен е свързано с изграждането на 

една канализационна помпена станция и около 1,40 км напорен канализационен колектор, 

които да транспортират отпадъчните води от селото до ПСОВ Дебрен. 

 Реконструкция и доизграждане на канализационните мрежи в селата 

Съществуващите канализационни мрежи в селата не отговарят на действащите 

норамативи. Голяма част от тях са изпълнени плитко и с малки диаметри. 

9.2. Електроснабдяване и съобщения 

9.2.1. Електроснабдяване 

Основен източник на електроснабдяване вобщина Гърмен са електропроводите 

Средно напрежение (СН) 20 кV и трансформаторните постове (ТП) 20/0,4kV. Съществуващите 

електропроводи 20 кV са в добро техническо състояние,с добри възможности за доставка на 

електроенергия и висока механическа устойчивост. Не е добро състоянието на мрежата 

Ниско напрежение, която в по-голямата си част е въздушна, с недостатъчни възможности за 

доставяне на електроенергия. Мрежите средно и ниско напрежение в общината се поделят 

между два оператора на разпределителни мрежи „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и 

„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД. 

В изграждането на разпределителната мрежа средно напрежение не се предвиждат 

съществени промени. И тук има достатъчно инсталирана трансформаторна мощност. Нови 

трафопостове ще се изграждат само при необходимост в конкретни случаи. Предлагаме 

новите трансформаторни постове да бъдат с трафомашини с подходяща мощност за всеки 

конкретен случай. При повишаване на необходимата мощност ще се подменя 

трансформаторната машина до максималната.  

При ново строителство и при възможност въздушните електропроводи 20 кV ще се 

подменят с кабелни.  

Основни акценти в инвестиционната и ремонтна програма на разпределителните 

дружества са развитието на мрежата, повишаване качеството и сигурността на захранване, 

чрез подмяна на линии с изчерпан капацитет, изграждане и модернизиране на 

трансформаторни постове и възлови станции с телеуправление и телемеханика на средно 

напрежение. 

На територията на община Гърмен няма изградена инженерна инфраструктура като 

част от националната електропреносна мрежа на ЕСО ЕАД. 
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9.2.2. Съобщения 

БТК 

БТК предлага фиксирани телефонни услуги при 100% цифровизация на територията на 

цялата община, както и осигурява GSM покритие и мобилен достъп до интернет на 

територията на общината. Към момента операторът има изградени четири Базови станции от 

наземната мобилна мрежа.  

А1 

„А1 България" ЕАД няма изградена линейна инфраструктура (оптични кабелни 

трасета) и обекти на наземната мобилна мрежа на територията на община Гърмен. 

Към момента операторът има изградени три Базови станции от наземната мобилна 

мрежа.  

„Цетин България“ ЕАД 

На територията на община Гърмен „Цетин България" ЕАД не разполага с подземна 

съобщителна оптично-кабелна инфраструктура. 

На територията на община Гърмен „Теленор България" ЕАД разполага с пет броя 

Базови станции от наземната мобилна мрежа. 

Държавна агенция „Електронно управление" (ДАЕУ) 

През територията на общината не преминават електронна съобщителна 

инфраструктура на Държавна агенция „Електронно управление" (ДАЕУ). 

ДАЕУ изгражда, поддържа, развива и управлява Единната електронна съобщителна 

мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, чрез 

която се осигурява свързаност между структурите на държавната администрация на 

територията на Република България и предоставяне на електронни съобщения. 

Към настоящия момент в ЕЕСМ са включени всички областни администрации, част от 

общинските администрации и част от разположени на териториите на областните градове и 

общински центрове други администрации. 

С оглед бъдещо включване на всички държавни структури към ЕЕСМ се предвижда в 

близко бъдеще изграждане на електронна съобщителнаинфраструктура за свързаност към 

ЕЕСМ на общинските администрации и на разположените на територията на общината 

администрации на другите държавни органи и техни структури. 
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10. Урбанистична концепция 

Целите и задачите на ОУП на община Гърмен произтичат от предназначението на 

устройствените планове за формиране на хармонична и устойчива жизнена среда в 

населените места при отчитане на спецификата на конкретния обект и изискванията, 

предявени с Плановото задание. 

Главната цел на Общия устройствен план на общината е създаването на оптимална 

пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство 

на общината в хармонично единство на урбанизираните структури със съществуващите 

природни и антропогенни елементи, и специфични социално-икономически условия при 

отчитане и на регионалните компоненти – важен  устройствен фактор. 

Устройството на територията на община Гърмен е разработена въз основа на 

резултатите от анализа на съществуващото състояние на средата и на всички нейни 

компоненти и функционални системи. Тя се съобразява с демографската прогноза и с 

изводите за намаляващото население при всички варианти. Като отчита факта, че през 

общината не преминават важни транспортни коридори, авторският колектив залага на 

реалистичния вариант, при който има възможност за естествено стимулиране на 

икономическата активност и съживяване на територията с привличането на инвестиции. 

В този смисъл ОУП на община Гърмен съдържа решения за: 

 Структура на територията за обитаване, за производство, за рекреация, за 

природозащита, за природовъзстановяване, за комуникация и инфраструктура; 

 Строителните граници, в това число и терените за ново развитие при отчитане 

собствеността на гражданите, ограничителите и стимулаторите за териториално развитие; 

 Устройствени зони; 

 Трасетата и съоръженията на техническата инфраструктура; 

 Защитените архитектурни, археологически, културни и природни зони и обекти; 

 Обектите за обществено обслужване от система “Образование”, “Култура”, 

“Здравеопазване”, “Спорт” и др., които се изграждат със средствата на общината и 

държавата и са от особена важност за социалния статус на населените места; 

 Екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване стандарта и 

качествата на околната среда; 

 Ландшафтно и композиционно естетическо оформяне на крайселищната 

територия; 

 Устойчивост на социално-икономическото развитие и съпътстващите ги 

устройствени условия; 

 Функционално зониране и организация на територията. 

Като природо-географска среда територията на община Гърмен може да се раздели 

на две части: ниска – равнинна част и планинска. Основната (равнинната) обхваща южната 

част на общината, а втората планинската - северната част на територията.   

Земеделските земи, горските масиви и урбанизираните територии са компактно 

разположени. С по-висока изграденост и демографска наситеност са урбанизираните 

територии на селата Огняново, Марчево, Гърмен, Дебрен и Дъбница в южната част на 

общината, гравитиращи около  път III-197 и III-1905 от републиканската пътна мрежа. Това са 
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и пътните артериии с най-висок клас, пресичащи община Гърмен в направленията Гоце 

Делчев – Сатовча и Добринище. 

Административният център на селищната мрежа е село Гърмен, разположен в 

южната част на територията на общината. Комуникационните връзки между северните 

планински населени места и тези от равнинната южна част се осъществяват по три 

направления: 

 Огняново –Скребатно – Осиково – Рибново; 

 Гърмен – Лещен – Горно Дряново – Ковачевица; 

 Дъбница – Долно Дряново – Крушево – Ореше. 

              Поради силно планинския характер на терена липсват връзки изток–запад към 

гореизброените. 

С предложените нови трасета-обходи, южно от селата Гърмен, Марчево и Огняново,  

и северно от село Долно Дряново ще бъдат изнесени товаро потоците и транзитно 

преминаващите в посока изток-запад, което ще подобри екологическата среда в населените 

места.  

Според ситуирането и разположението на селищната мрежа могат да се обособят две 

структури на населени места на територията на общината:  

 северна структура, включваща селата Скребатно, Осиково, Рибново, Лещен, Горно 

Дряново, Ковачевица, Долно Дряново, Крушево и Ореше. Тези населени места с изключение 

на Рибново, Скребатно и Долно Дряново нямат обоснована необходимост от разширение на 

строителните граници за задоволяване на жилищни нужди, тъй като в техните граници има 

значителни площи от неусвоени територии. Нови територии с устройствена жилищна зона с 

преобладаващо застрояване с малка височина (Жм), които се включват в границите на 

населените места са терени, които са с изградени или в процес на изграждане на жилищни 

структури на база процедирани подробни устройствени планове. Предвидени са терени за 

разширение на изчерпани гробищни паркове в Долно Дряново, Лещен, Осиково и Рибново.  

 В контактните зони на населените места, по протежение на транспортните  връзки са 

определени земеделски територии за допустима промяна на предназначението, при поява на 

инвестиционно намерение - за устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с 

малка височина (Жм*), за рекреационно устройствена зона, предназначена за курорт, хотел и 

допълващи ги дейности (Ок*), за предимно производствена устройствена зона (Пп*), за 

смесена обслужващо-производствена устройствена зона (Соп*).Тези терени окрупняват вече 

осъществени промени на предназначението на земеделски земи, които са хаотични и 

дисперсни като структура. 

 Съществуващата геометрия на транспортните връзки в тази част на Общината е с 

напаравление север-юг, достигайки до републикански път III-197 и III-1905.   

 южна структура, включваща селата Балдево, Огняново, Марчево, Гърмен, Дебрен, 

Дъбница и Хвостяне. Тук отново няма обоснована необходимост от разширение на 

строителните граници за задоволяване на жилищни нужди, тъй като в техните граници има 

значителни площи от неусвоени територии. С изключение в село Дъбница се предвижда 

включване на терени за жилищни функции, които са такива по действащия подробен 
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устройствен план. Нови територии, които се включват в границите на с. Огняново  сатерени 

на бивш стопански двор, като територии с предимно производствена устройствена зона (Пп). 

Предвидени са терени за разширение на изчерпан гробищен парк в село Огняново.  

По главните направления на републиканската пътна мрежа Дъбница – Гоце Делчев и 

Дъбница – Господинци са определени земеделски територии за допустима промяна на 

предназначението за устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка 

височина (Жм*), за рекреационно устройствена зона, предназначена за курорт, хотел и 

допълващи ги дейности (Ок*), за предимно производствена устройствена зона (Пп*), за 

смесена обслужващо-производствена устройствена зона (Соп*). 

Наличието на множество минерални извори и вече наложилото се като СПА 

дестинация село Огняново, предопределя обособяването на земеделски територии за 

рекреационно устройствена зона, предназначена за курорт, хотел и допълващи ги дейности 

(Ок*) северно от селото. В землището на село Дебрен в местността Старо село е предвидена 

също такава устройствена зона, върху територия на изоставена жилищно-вилна структура, с 

все още разпознаваема структура на старото населено място. 

В тази част от територията на общината преобладават типично земеделските 

ландшафти, горите са с незначителна площ, населените места са с по-голяма площ и с по-

голям брой на население. Тук преминават и основните транспортни направления от 

републиканската пътна мрежа. Може да се каже, че тя е по-силно техногенизирана, въпреки 

подчертано селскостопанския характер.   

При направения анализ на териториите попадащи в Защитени зони се вижда, че на 10 

от 16-те села в общината над 65% от землищата им са в някоя от 4-те Защитени зони. 

Релефът на общината е предимно планински, и селата в най-равнината част от територията 

(Огняново, Марчево, Гърмен, Дебрен, Дъбница и Хвостяне), които са респективно и 

двигателя на икономическия просперитет на общността, почти изцяло равнината им част от 

землищата попада в защитена зона BG0002076 „Места“. Това е и предпоставка голяма част 

от новопредвидените територии с допустима промяна на предназначението да попадат в 

поне една от Защитените зони. 

В двете пространствени структури от населени места са изследвани и локализирани 

всички археологически културни ценности, с границите и режимите си. Те са подробно 

разгледани в раздел Културно наследство. Архитектурният резерват село Ковачевица, 

крепостта Никополис ад Нестум и праисторическото светилище Градище са 

забележителности от национално значение. 

Запазената уникална природна среда в поддържания резерват „Тъмната гора“ с 

вековни смесени гори от смърч, бук и ела, защитената местност „Беслет“, природните 

забележителности „Кози камък“ и „Каялийски скали“ са емблематични за общината. 

Внимателно са изследвани възможностите за включване на тези локални дестинации 

от природни забележителности, културно-исторически ценности и богатите минерални 

ресурси към системата на съществуващите национални туристически маршрути. Амбицията 

на проектантският екип е създаване на единна рекреационна система в общината, като 

нейна емблема и приоритет за развитие.  
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11. Правила и нормативи за прилагане на ОУП на община Гърмен 

ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Правилата и нормативите са разработени на основание нормативни изисквания 

заложени в  чл. 18, ал. 3, т. 4 от Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените 

планове (Обн. ДВ бр. 57 от 2001 г.) и чл. 2, ал. 2 и чл. 3, ал. 1 на Наредба №7 за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (Обн., ДВ, бр. 

3 от 2004 г.) . 

Чл. 2. Правилата и нормативите за прилагане на Общия устройствен план на община Гърмен 

се приемат едновременно с Планас Решение на Общински съвет на община Гърмен.  

Чл. 3. Предмет и цели на Правилата и нормативите  

(1) Правилата и нормативите са неразделна част от ОУПО Гърмен в съответствие с чл. 104 

ал. 2 на Закона за устройство на територията (обн. ДВ бр. 1 от 2001 г.)и са разработени в 

съответствие на изискванията на Наредба №8 и Наредба №7 от ЗУТ. 

(2) Правилата и нормативите конкретизират разпоредбите на Закона за устройство на 

територията и на Наредба №7/2003 г. на МРРБ съобразно конкретните условия, процеси и 

потребности за устройството на отделните части от общинската територия. 

(3)  Прилагането на Правилата и нормативите на ОУП на община Гърмен е задължение на: 

 Общинските органи на управление; 

 Органите на експертизата; 

 Органите за контрол; 

 Физически и юридически лица. 

Правомощията и инициативите по прилагане на ОУП на община Гърмен са законово 

определени и всички последващи действия се съобразяват с това. 

ЧАСТ ВТОРА: ЗОНИРАНЕ И УСТРОЙСТВЕНИ РЕЖИМИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

Чл. 4. (1) С одобряването на ОУП на община Гърмен и правилата и нормативите към него, 

предлаганото зониране, като характер на застрояване и нормите към съответните зони, 

стават задължителни по отношение на прилагането му. 

(2) При възлагане и изработка на общи и подробни устройствени планове за отделните 

населени места на общината, трябва в изготвеното за случая задание за проектиране, 

залегналите правила и норми на застрояване да отговарят на тези, предвидени в ОУП на 

община Гърмен. 

(3) Терени с обекти на културното наследство се устройват съобразно изискванията и 

определените от Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН)  

режими за опазване на недвижимото културно наследство. За тях се разработват 

специализирани предварителни проучвания, свързани с опазване на недвижимото културно 

наследство. 

(4) Комуникационно-транспортната и инженерно-техническите мрежи се проектират и 

изпълняват, съобразени с предвижданията и предписанията на ОУП на община Гърмен. 

Чл. 5. Устройствените зони с определен режим на ползване и застрояване в зависимост от 

специфичното си предназначение биват: 
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(1) Универсална жилищна зона - Ж, включваща следните разновидности със съответните 

нормативи: 

Разновидност на жилищните устройствени зони 
Плътност на 
застрояване 

Пзаст. в % 

Интензивност 
на застрояване 

Кинт 

Необходимо 
озеленена площ 

Позел. в % 

Жм – с малка височина от 20 до 60 от 0,5 до 1,2 от 40 до 60 

Жм* - с малка височина  (за територии с допустима 
промяна на предназначението) 

от 20 до 60 от 0,5 до 1,2 от 40 до 60 
 

(2) Производствена зона – П,включваща следните разновидности със съответните 

нормативи: 

Разновидност на производствениустройствени зони 
Плътност на 
застрояване 

Пзаст. в % 

Интензивност 
на застрояване 

Кинт 

Необходимо 
озеленена площ 

Позел. в % 

Пп – предимно производствена от 40 до 80 от 1,0 до 2,5 от 20 до 40 

Пп* – предимно производствена(за територии с 
допустима промяна на предназначението) 

от 40 до 80 от 1,0 до 2,5 от 20 до 40 
 

(3)Смесени устройствени зони, включващи следните разновидности със съответните 

нормативи: 

Разновидност на смесени устройствени зони 
Плътност на 
застрояване 

Пзаст. в % 

Интензивност 
на застрояване 

Кинт 

Необходимо 
озеленена площ 

Позел. в % 

Соп* – смесена обслужващо-производствена зона (за 
територии с допустима промяна на предназначението) 

от 40 до 60 до 1,8 от 20 до 40 

Соп* са с многофункционално предназначение предимно за обществено обслужване, 

търговия, складови дейности, безвредни производства, но също и жилища, обществени 

озеленени площи, спорт и атракции и други допълващи функции, без да се допускат обекти 

за дейности с вредни отделяния и влияния. Изпълняват се всички изисквания за изграждане 

на пълноценна и достъпна среда. 

(4) Територии за обществено обслужване – Оо,включваща следните разновидности със 

съответните нормативи: 

Разновидност на територии за обществено обслужване 
Плътност на 
застрояване 

Пзаст. в % 

Интензивност 
на застрояване 

Кинт 

Необходимо 
озеленена площ 

Позел. в % 

Оо – терени за обществено-обслужващи обекти до 50 до 2,0 мин.30 
 

(5) Териториите за рекреационни дейности, включващи следните разновидности със 

съответните нормативи: 

Разновидност на рекреационни устройствени зони 
Плътност на 
застрояване 

Пзаст. в % 

Интензивност 
на застрояване 

Кинт 

Необходимо 
озеленена площ 

Позел. в % 

Ок* – за курорт, хотел и допълващи ги дейности(за 
територии с допустима промяна на предназначението) 

до 30 до 1,5 мин.50 
 

(6) Терени за недвижимо културно наследство (Ткин) - Обхващат единични и групови 

недвижими културни ценности и археологически обекти в селищните територии и 

землищата им. Границите на защитените територии по Закона за културното наследство 

(ЗКН) се определят със Заповедите за обявяването им въз основа на координатен регистър и 
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опис на имотите; Списъци за деклариране в НИНКН; Автоматизирана информационна 

система - Археологическата карта на България и обхващат: 

 Терените с обекти на културно-историческото наследство и в пряко съседство с такива (по 

допускането на чл. 7 ал. 2 от ЗУТ, § 5, т. 82 от Допълнителните разпоредби към ЗУТ, както и 

чл. 79, ал. 5 от ЗКН) се устройват в терени за особенаустройствена защита на културно-

историческото наследство. Специфичните режими на опазване се определят съобразно 

индивидуален акт за предоставяне на статут или общо определените от НИНКН и в АИС АКБ 

режими за опазване на недвижимите културни ценности.  

 Допустимите дейности и ограниченията при стопанисването, ползването и застрояването 

в тези защитени територии се определят освен с устройствени планове, и с планове за 

опазване и управление (ПОУ) на недвижимите културни ценности, изработени и приети 

съгласно изискванията на Закона за културното наследство (ЗКН). 

 В случай, че новоустановените статут и режим на опазване на НКЦ налагат 

изменение/актуализация на устройственото зониране (на основен устройствен режим), то 

това се прави с ИОУП, като процедурите  може да се съвместят с тези по ПУП за обхвата на 

съответните терени за опазване на НКЦ при условията на ЗУТ.  

 ПУП и РУП в обхвата на опазваните терени се изработват при съблюдаване едновременно 

на основните и допълнителните режими, с които се определят задължителните, 

допустимите и забранените дейности; подлежат на съгласуване с МК (НИНКН) на фаза 

Задание за проектиране и при дадени указания за това - преди тяхното одобряване по реда 

на ЗУТ. 

В терените за защита на недвижимото културно наследство се разработват специализирани 

предварителни проучвания с оглед ефективното му опазване. 

Застрояването в териториите за защита на недвижимото културно наследство и в 

охранителните им зони се конкретизира с ПУП-РУП и се съгласува с Министерството на 

културата. 

За обектите със статут на единични или групови недвижими културни ценности, 

археологически обекти и за строежите в техните граници и охранителни зони се прилагат 

изискванията на Закона за културното наследство.  

(7) Устройство на озеленени територии (Оз) - устройват се съгласно предвижданията на 

Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и 

устройствени зони (обн. ДВ бр. 3/2004 г.), като се съблюдават дейностите и площите им, 

допустими съгласно нея.Включва всички паркове, градини, улично озеленяване, 

извънселищни и горски паркове, гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, 

защитни насаждения и разсадници. 

С подробните устройствени планове за паркове и градини в озеленените площи - публична 

собственост, без промяна на предназначението им, може да се предвижда само 

застрояване, необходимо за: мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, 

обслужващи озеленените площи; поддържане на зелената система; открити обекти за 

спортни или културни дейности;  площадки за игра; преместваеми обекти по чл. 62 от ЗУТ, 

които не могат да заемат повече от 2% от площта на имота; монументално-декоративни, 

информационни и рекламни елементи по чл. 57 от ЗУТ; мемориални места и обекти. 
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(8) Устройството на територии за спорт и атракции (Сса) - устройват се със спортни и 

атракционни обекти и съоръжения – открити игрища за игри с топка, спортни полета, 

атлетически писти, мотописти, спортни стрелбища, велописти, ски-писти, въжени линии, 

сгради за спортни занимания, плувни басейни, атракционни паркове и други подобни 

рекреационни обекти. Устройството им е съгласно санкционирани подробни устройствени 

планове при спазване изискванията на чл. 33 на Наредба №7 за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони (обн. ДВ бр. 3/2004 г.). 

(9) Терени на гробищни паркове (Тгр) - разположените в границите на населените места или 

извън тях. Оразмеряването им е съгласно изискванията на Наредба 7 от ЗУТ. Те се 

стопанисват и поддържат като елементи на зелената система със специално предназначение 

и мемориален характер. 

(10) Териториите, с допустима промяна на предназначението се развиват след доказана 

необходимост и инициатива на собствениците. 

Чл. 6. Териториите с общо предназначение биват горски и земеделски територии, територии 

за водни площи и течения, за транспорт и комуникации и техническа инфраструктура.  

(1) Горските територии - Горите в общината в съответствие със Закона за горите и 

действащите планове (областните планове за развитие на горските територии и 

горскостопанските планове) са стопански гори, защитни гори и гори със специално 

предназначение. 

Устройството и застрояването в горските територии се осъществява по реда на Закона за 

горите и ЗУТ.  Без промяна на предназначението на земи от горския фонд, съгласно чл. 12, 

ал. 3 на ЗУТ и Наредба №5 от 2014 г. във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 153 на Закона за горите,  

могат да се изграждат обекти, чиито функции са свързани с горскостопанската дейност.  

Допуска се изграждане на проводи и съоръжения на инженернатаинфраструктура, 

рибарници, ферми за дивеч, горски кантони и пунктове, заслони, посетителски и 

информационни центрове, и други обекти и съоръжения, съгласно чл. 153 на Закона за 

горите.  

(2) Земеделските територии са териториите съгласно КК. Без промяна на предназначението 

на земеделските земи, съгласно чл. 12, ал. 3 на ЗУТ и Наредба №19 от 2014 г. за застрояване 

в земеделски земи се допуска ограничено по обем застрояване с обекти и съоръжения, 

свързани с непосредственото им ползване: стопански, складови селскостопански сгради, 

площадки и съоръжения, жилищна сграда за стопаните и работещите, инженерни мрежи и 

съоръжения за благоустрояване на имотите. 

Промяната на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди се допуска в 

случаите указани в Чл. 46. (1) Наредба №7 За правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони “В земеделски територии за 

изграждането на обекти по чл. 45, ал. 3 и 4 е необходима промяна на предназначението 

на земеделската земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на 

земеделските земи на основание предвиждане на устройствен план. Без промяна на 

предназначението на земеделската земя могат да се изграждат обекти, чиито функции 

са съвместими с предназначението на имотите.“ В плана  тези територии са дефинирани 
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със съответния вид устройствена зона, като показателите са дадени в „Правила и нормативи 

за прилагане на ОУПО“. 

(3) Територии за транспорт и комуникации са част от съществуващите пътища от 

републиканско, общинско и местно значение и се оразмеряват съгласно Закон за устройство 

на територията, Закон за пътищата, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на 

различните видове територии, Наредба №1 за проектиране на пътищата и  Наредба №2 от 

2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на 

урбанизираните територии. 

(4) Територии за инфраструктурни обекти се устройват съгласно изискванията на 

компетентните органи – МОСВ, РЗИ, като за същите се изготвят Подробни устройствени 

планове със съответните показатели, които не трябва да надхвърлят максималните норми, 

посочени в устройствена зона Пп. 

(5) Водни площи са съществуващите водни течения и площи.  

(6) Територии  за техническа инфраструктура са групираните имоти и части от тях за 

разполагане на линейните и площни обекти на системите за водоснабдяване и канализация, 

електроснабдяване, за сметосъбиране, за въжен транспорт и станциите към него. 

(7) Устройство на територии за спорт и развлечения - оразмеряват се съгласно 

предвижданията на Наредба №7, като се съблюдават дейностите и площите им, допустими 

съгласно нея. 

(8) Териториите с общо предназначение се параметрират с подробни устройствени планове, 

разработени за тях. Последните се изготвят на базата на планово задание и се съобразяват с 

предвижданията на ОУПО.  

Чл. 7. Нарушени терени за възстановяване и рекултивация - Обхващат кариери, насипища, 

свлачища, срутища, нерегламентирани сметища, депа за отпадъци. Провеждат се 

мероприятия за ландшафтно възстановяване и рекултивация на средата въз основа на 

подробни ландшафтноустройствени планове и технико-устройствени проекти. 

(1) На техническа и биологическа рекултивация подлежат: 

 всички изоставени бивши кариери или освободени площи от кариери, както и площите на 

всички кариери  след приключване на експлоатацията им; 

 регламентирани и нерегламентирани сметища и други депа за отпадъци (след 

приключване на експлоатацията, съответно след разчистването им); 

 свлачища, срутища и други земи с нарушен почвен профил; 

 строителни площадки на точкови и линейни обекти (след приключване на 

строителството). 

Чл. 8. Защитени територии за природозащита - Необходимите и допустимите дейности по 

опазване на природната среда и необходимите и допустимите устройствени дейности се 

осъществяват в съответствие с изискванията на Закона за защитените територии 

(1) Изграждане на обекти в защитени територии и защитени зони се извършва в 

съответствие с режима на дейностите, установен по реда на Закона за защитените територии 

(ЗЗТ) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), със заповедта за обявяване и с плана за 

управление на защитените територии и защитените зони, устройствените и техническите 

планове и проекти. 
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(2) В територии в обхвата на санитарно-охранителните зони около водоизточниците на 

питейни и минерални води и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване 

необходимите и допустимите устройствени дейности, в т.ч. допустимото застрояване, се 

съобразяват с изискванията на наредбата по чл. 86, ал. 1 ЗУТ. 

Чл. 9. Групата терени за превантивна защита включва археологическите НКЦ, притежаващи 

регистрационни картони в АИС АКБ със заявена площ на всеки обект, без дефинирани 

контури-полигони на граници на тази заявена площ и без предоставени индивидуален статут 

и режими на опазване, както и на охранителните им зони, при което: 

В графичната част на ОУПО Гърмен тези обекти се отбелязват с пиктограма и схематичен 

обхват на ромб и изписан идентификационен номер в регистрационните картони в АИС АКБ. 

Охранителната зона на тези археологически НКЦ, за които няма изготвена заповед за 

охранителна зона, тя се определя като територията на 10 m извън очертания обхват на 

окръжността с център координатите на АНКЦ и с площ равна на заявената площ в рег. картон 

в АИС АКБ – съобразно Методическите указания  на МК-НИНКН. 

Чл. 10. Допустимите и недопустимите дейности за всички устройствени зони се подчиняват  

на Закона за устройство на територията (обн. ДВ бр. 1/2001 г.) и  наредбите на МРРБ , МК и 

МЗ. 

РАЗДЕЛ II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 11. Общината може да придобива имоти- собственост на физически и юридически лица, 

за устройствени нужди, породени с ОУП на община Гърмен при наличие на ОУП или 

подробен устройствен план, разработен в съответствие с ОУП на община Гърмен. 

(1) Придобиването на имоти става в съответствие с чл. 205 от ЗУТ. 

Чл. 12. Комуникационно-транспортната и инженерните мрежи в извънселищната територия 

се проектират и изпълняват след наличие на одобрени идейни и технически проекти и 

техните разчети, съобразени с предписанията на ОУП на община Гърмен. 

Чл. 13. Общият устройствен план на община Гърмен  може да бъде изменен само в случаите, 

предвидени в чл. 134 (1) от ЗУТ. 

РАЗДЕЛ III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 14. Настоящите правила и нормативи за прилагане на ОУП на община Гърмен не отменят 

действащите общи нормативни актове в областта на селищното устройство и други такива, 

свързани с тази материя.  
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12. Баланс на територията 

Наименование на териториалния елемент 

Площ на 
съществуващи 

елементи 

Площ на  
проектни елементи 

в ха в % в ха в % 

I. ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ   

1. Жилищни функции 681,53 1,75 731,11 1,88 

2. Обществено-обслужващи функции 14,43 0,04 16,18 0,04 

3. Производствени дейности 23,76 0,06 26,56 0,07 

4. Складови дейности 13,03 0,03 13,48 0,03 

5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 8,14 0,02 8,62 0,02 

6. Озеленяване, паркове и градини и др. 40,82 0,10 48,24 0,12 

7. Спорт и атракции 5,38 0,01 5,38 0,01 

8. Комунално обслужване и стопанство 0,90 0,00 2,05 0,01 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 9294,77 23,88 9230,12 23,72 

9.1. обработваеми земи - ниви 6451,27 16,58 6451,27 16,58 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 323,14 0,83 323,14 0,83 

9.3. необработваеми земи 205,16 0,53 175,16 0,45 

9.4. др. земи 2316,20 5,95 2281,55 5,86 

10. Горски територии, в т.ч.: 28430,43 73,05 28430,43 73,05 

10.1. гори 28293,73 72,70 28293,73 72,70 

10.2. др. горски  136,70 0,35 136,70 0,35 

11. Водни площи 299,08 0,77 299,08 0,77 

12. Транспорт и комуникации 102,97 0,26 102,97 0,26 

13. Техническа инфраструктура 3,16 0,01 4,18 0,01 

14. Територии за добив на полезни изкопаеми 2,40 0,01 2,40 0,01 

ОБЩА ПЛОЩ   38 920,80 100,00 38 920,80 100,00 

II. ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ   

А. Територии за природозащита 25 468,70 65,44 25 468,70 65,44 

Б. Защитени територии за опазване на КИН 176,03 0,45 176,03 0,45 

В. Територии с особена териториалноустройствена защита 119,8 0,31 119,8 0,31 

Г. Територии за възстановяване и рекултивация 40,00 0,10 0,48 0,00 

Д. Територии с активни и потенциални свлачища и срутища 16,18 0,04 16,18 0,04 

Е. Други нарушени територии 0 0,00 0 0,00 

Ж. ОБЩА ПЛОЩ по т. Г, Д, Е с отчитане на припокриването 25 820,71 66,34 25 781,19 66,24 

          

ТЕРИТОРИИ С ДОПУСТИМА СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО   

1*. За жилищни функции (устройствена зона Жм*) 
 

  70,13 0,18 

2*. За предимно производствени дейности (устройствена зона 
Пп*)     52,17 0,13 

3*. За рекреационни дейности, курорти и вилни зони              
(устройствена зона Ок*)     156,31 0,40 

4*. За смесена зона (устройствена зона Соп*)     180,7 0,46 

5*. ОБЩА ПЛОЩ по т. 1*, 2*, 3*, 4*     459,31 1,18 
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