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○ Бюлетинът се разпространява безплатно ○ 

      Уважаеми съграждани,Уважаеми съграждани,Уважаеми съграждани, 
 В края на мандата предлагам на 

вниманието Ви отчет за работата 

ми, управленския ми екип и 

служителите на Общинска 

администрация Дряново, разделен в 

няколко основни направления:  

1. Административно – правно и 

информационно обслужване. 

2. Образование, здравеопазване,  

социални и младежки дейности, 

култура, спорт и туризъм. 

3. Инфраструктура, бюджет и 

екология.  

Като кмет, поех ангажименти 

към всички Вас и отговорно, 

упорито, полагах усилия да  оправдая 

гласуваното ми доверие. 

Постигнатото не е никак малко, 

защото всяко обещание бе реално 

изпълнимо. Затова категорично 

заявявам, че с екипа ми в най-голяма 

степен реализирахме поставените 

задачи и планове. Въпреки усилията 

ни в мандата останаха и нерешени 

проблеми, по които ни предстои да  

работим занапред. 

Какво постигнахме  през този 

мандат? 

1. Открито и прозрачно управление 

на община Дряново, в диалог с 

обществеността и подкрепата на 

Общински съвет - Дряново; 

2. Гарантиране на обществения 

интерес при разходването на 

бюджетните средства; 

3. Подобряване на условията за 

живот и превръщане на Дряново и 

общината в привлекателно място за 

хората от всички възрасти. 

Равносметката на всичко 

постигнатото, резултат от 

нашите дейности, е в унисон с 

Програмата за управление на кмета 

на община Дряново, с  Общинските 

планове за развитие  (2006 - 2013 и 

2014 - 2020), както и с всички 

законови и подзаконови нормативни 

актове в Република България. 

Първата част на отчета е 

посветена на постигнатото в 

областта на административното, 

правното и информационното 

обслужване на гражданите и 

фирмите в община Дряново.  
    продължава на стр. 2 » 
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С удовлетворение отчитам и 

повишаването на административния 

капацитет и компетенциите на 

служителите, както и навлизането 

на нови лица в мастната 

администрация. Целенасочено в 

годините назад ръководството на 

Община Дряново насърчаваше 

активността и кариерното развитие 

на младите хора, чрез програмата 

“Старт на кариерата” и използва 

това за да обнови състава на 

администрацията.  

През този мандат създадохме нова 

Интернет страница на Община 

Дряново. Сега тя е по-функционална, 

съобразена със законовите изисквания 

за електронно управление, с детайлна 

и актуална информация за 

потребителите.  

Нещата, с които бих искал да се 

запомни тази първа част от отчета 

са, както следва: 

►Реализирахме четири проекта по 

Оперативна програма 

“Административен капацитет”, чрез 

които повишихме компетенциите на 

служителите и разработихме 

стратегически документи за 

управлението на община Дряново.  

►Защитихме проект по 

Програмата за развитие на селските 

райони, чрез които въведохме първи в 

България модел на административно 

обслужване, чрез изграждане на 

информационен център за мобилни 

услуги, здравни съвети и здравен 

телемониторинг за гражданите и 

бизнеса в община Дряново. Проектът 

ни бе отличен с престижната 

награда  на Българската асоциация по 

информационни технологии (БАИТ) - 

най-голямата, представителна и 

влиятелна браншова организация в 

сферата на информационните и 

комуникационните  технологии  у  нас. 

Променихме облика на 

съществуващия Център за услуги и 

информация на гражданите в 

Общинска администрация и 

внедрихме Единна интегрирана 

информационна система /ЕИИС/ за 

управление на община. 

Създадохме информационни 

центрове за обслужване на едно гише 

в селата Царева ливада, Ганчовец и 

Гостилица.    

► Създадохме електронен архив на 

регистрите по гражданско състояние 

и  целия документооборот на 

Общината.  

► Внедрихме 10 нови електронни 

административни  услуги. 

► За седми пореден път 

защитихме сертификатите за 

внедрената интегрирана  система за 

управление на качеството в 

съответствие с изискванията на 

международните стандарти ISO 

9001:2008, OHSAS 18001:2007. 

► Участвахме във форумите на 

Националното сдружение на 

общините в Република България /

НСОРБ/. Осигурихме най-високо 

представителство на Община 

Дряново в Постоянната комисия по 

здравеопазване на НСОРБ, Висш 

медицински съвет към здравното 

министерство и в управителния орган 

на Национална асоциация на 

секретарите на общини в Република 

България, както и в Съвета за 

административна реформа.  
продължава на стр. 3 » 

Ц еремонията по награждаването 
ни от БАИТ, в категория 

„Общинска администрация”. 
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президента на Република България 
Росен Плевнелиев. На награждаването 
присъства и вицепремиерът Меглена 
Кунева, министърът на икономиката 
Божидар Лукарски, зам.–министри и 
представители на IT – сектора. 
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Стремежът ни да бъдем в услуга 

на всички дряновци и отговорно да се 

отнасяме към всеки поставен 

проблем бе доминиращ акцент в 

политиката ни. Така ще е и занапред. 

Благодаря на всички които ни 

подкрепят, както в трудните и 

кризисни моменти,така и в миговете 

на удовлетворение от постигнатите 

цели и успехи. 

С голямо признание се обръщам към 

всички дарители,с чиято помощ 

успяхме да реализираме множество 

инициативи – културни и спортни 

прояви, мероприятие в обществен 

интерес с благотворителна 

насоченост, дарителски кампании и 

пр. 

Благодаря и на критиците, защото 

те допълнително ни мотивират и 

мобилизират.  Благодаря на всички 

общински служители за усилията и 

професионализма. 

Работата ни в мандат 2011 – 2015 

бе подкрепена от Общински съвет – 

Дряново. Ползотворни се оказаха 

общите ни усилия, при загърбени 

лични и политически пристрастия в 

името на една цел - по-добро, по-

красиво и по-уютно Дряново. Това 

съгласуване в делата бе постигнато 

посредством проявено разбиране, 

диалогичност и подкрепа на 

председателя г-жа Мариана Печеян, 

както и на зам.-председателя д-р 

Нено Ненов.  

Благодаря за подкрепата и на 

останалите 15 общински съветници 

от Местна коалиция „Заедно за 

Дряново”, ПП БСП, ПП „Либерален 

алианс”, ПП НДСВ, ПП „Партия на 

зелените”, Местна коалиция 

„Обединена левица – Дряново” и  ПП 

ГЕРБ. 

Община Дряново, Общински съвет 

– Дряново и всички дряновци 

работихме всеотдайно, наложихме 

свой стил, темп и задачи за 

изпълнение, които не се изчерпват в 

сроковете на един мандат, а 

предлагат бъдещи решения, важни за 

стратегическото и динамично 

развитие на родния ни край. 

Благодаря Ви, за разбирането и 

доверието в трудните моменти, 

които направиха резултатите от 

делата ни по-удовлетворяващи за 

всички ни! Вярвам, че с общи усилия и в 

следващия мандат ще продължим 

заедно за по-добро бъдеще и 

просперитет на община Дряново. 

ДДД---р Иван Николов, р Иван Николов, р Иван Николов,    

кмет на община Дряновокмет на община Дряновокмет на община Дряново 

Н епрекъснатото подобряване на 

работата на администрацията за 

реализиране на ефективни политики и 

качествено обслужване на гражданите и 

бизнеса е основен приоритет.  
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Нов модел на административно 

обслужване чрез изграждане на 

информационен център за 

мобилни услуги,  здравни съвети и 

здравен телемониторинг за 

гражданите и бизнеса в община 

Дряново 

През 2014 г. Община Дряново 

реализира проект „Изграждане на 

информационен център за мобилни 

услуги  и съвети за гражданите и 

бизнеса в община Дряново” по мярка   

321 “Основни услуги на  населението 

и икономиката в селските   райони”  от 

Програмата за  развитие на селските 

райони 2007-2013 г. 

С проекта Общината постигна нов 

модел на административно 

обслужване на граждани и фирми, с 

подобрен достъп, и с разширен обхват 

до качествени електронни 

административни услуги за 

населението в отдалечените и малки 

населени места на общината, с 

възможности за предоставяне от 

разстояние на здравни съвети и 

услуги. 

Създадоха се информационни 

центрове за мобилни услуги и 

обслужване на едно гише в селата - 

Царева ливада, Ганчовец и Гостилица, 

както и мобилен център - микробус, с 

който се посещават и обслужат 

малките населени места в общината. 

Мобилният център е оборудван с 

офистехника за предоставяне на 

услуги и достъп до Интернет чрез 

сателит.  

Информационните центрове в 

селата, както и мобилният център, са 

оборудвани с медицинска техника за 

диагностика и контрол на място: 

портативен ЕКГ апарат, апарат за 

кръвно налягане и апарат за кръвна 

захар. По график, с помощта на 

медицински фелдшер Иван Пенчев и 

екип от Общината вече бяха 

извършени  прегледи  и консуртации  

на  общо 242 души от  Маноя, 

Косарка, Соколово, Катранджии, 

Длъгня, Гвоздейка, Туркинча,  Керека, 

Скалско, Янтра, Караиванца, 

Славейково, Ганчовец, Денчевци, 

Пейна, Руня, Зая, Глушка, Големи 

Българени, Русиновци и Царева 

ливада,   

Всеки от центровете разполага с 

компютърна техника, предоставяща  

възможност за видео - конферентна 

връзка между лекуващия лекар  и 

негов пациент. Такава бе осъществена 

в някои от населените места.   

Изготвени са т.нар. пациентски чип 

карти за 1000 пациенти от общината,  в 

които да се съхрани информация от 

здравния им картон - лични данни, 

данни от прегледи и заболявания, 

диагнози, лечения и лекарства. 

Центърът за услуги и информация 

на гражданите в Общината е с нов 

облик и надгради функциите си чрез 

внедряването на Единна интегрирана 

информационна система  /ЕИИС/ за 

управление на община - „ИМЕОН”.  

Целта й е: да консолидира всички 

финансови потоци на Общината в 

обща система; да автоматизира 

дейността на служителите на 

Общината; да автоматизира дейността 

по обслужване на клиентите на 

Общината - административни услуги, 

общинска собственост, местни данъци 

и т.н.; да предоставя възможност за 

автоматично осчетоводяване на 

всички операции - приходи и разходи, 

както и да предоставя електронни 

услуги за граждани и фирми чрез сайта 

на общината (10 вида електронни 

услуги свързани с издаване на 

документи и плащане на данъци). 

В  населените места от общината, където 

няма широколентов достъп до 

Интернет, е инсталирана система за достъп 

до глобалната мрежата чрез сателит. С 

такава система е оборудван и 

специализираният мобилен център - 

микробус, който има платформа за 

инвалидни колички и робот за 

преодоляване на стълби. Това улеснява 

достъпа до услуги за хората с увреждания и 

гарантира мобилността на предлаганите от 

Община Дряново такива. 
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Изграждане на електронен 

архив 

Законът за гражданската 

регистрация задължава Общините 

да съхраняват актовете за раждане, 

граждански брак и смърт в 

общинския център в продължение 

на 130 г. Въз основа на регистрите 

по гражданско състояние се 

извършва административното 

обслужване на гражданите, като се 

издават актове, удостоверения и 

други. 

През 2014 г. бе реализиран проект 

“Изграждане на електронен архив 

на актовете по гражданско 

състояние”,  с цел заснемане на 

актовете по гражданско състояние 

на община Дряново и изготвянето 

на база данни от цифровите копия.  

Създадената база данни от 

електронни документи, съдържа 

дигитализирани копия на актовете 

по гражданско състояние на община 

Дряново: за период от 1893-1999 г. 

за град Дряново и  от 1893-1977 г. за 

населените места на територията на 

общината. Специализираният 

софтуер позволява  да се работи 

едновременно както от работните 

места в град Дряново, така и от 

всички населени места на 

територията на общината. 

 

О бщина Дряново реализира 

проект за безвъзмездно 

подновяване на компютърната 

техника в малките населени места. 

Финансирането му бе от Швейцария, 

чрез Българо-швейцарската 

търговска камара, посредством 

Фондацията за реформа в местното 

самоуправление. 

Бяха осигурени 10 бр. компютри и 

периферни устройства, както и два 

лаптопа. 

ГРАО 

За поддържане на НБД “Население” ежедневно се 

извършва актуализация в базата от служителите на ГРАО. 

Тя включва обработка на Актуализационни съобщения 

(АС) с данни за промяна на даден показател за едно лице и 

неговите роднини. Само за м.г. са обработени 6 233 АС. 

Във връзка с попълване на данни в НБД “Население” е 

направена  сверка на хартиен Личен регистрационен 

картон на живи физически лица с електронен Личен 

регистрационен картон (ЛРК) в НБД „Население“. 

Обработени са общо 9 052 броя ЛРК за община Дряново. 

Архив 

През 2014 г. Общинска администрация - Дряново 

извърши предаване на научно- технически обработени 

архивни документи на Основно училище “Васил 

Априлов” - с. Гостилица за периода от 1992 до 2014 г. 

в отдел „ Държавен архив“ - Габрово. 

Община Дряново подписа договор за 

сътрудничество  с Държавна агенция “Архиви”, в 

резултат на което бяха дигитализирани Протоколни 

книги от заседанията на общинското управление за 

периода 1883-1944 г. 

Системи за управление на 

качеството 
 

Политиката по управление на 

Община Дряново е насочена към 

постигане на високо качество в 

дейността на всеки служител, 

при осигурени здравословни и 

безопасни условия на труд 

(ЗБУТ), с цел удовлетворяване на 

изискванията на клиентите при 

предоставяне на услуги и 

съобразно потребностите и 

очакванията на заинтересованите 

страни.  

През 2014 г. Общината за седми 

пореден път защити сертификатите 

за внедрената интегрирана  система 

за управление на качеството в 

съответствие с изискванията на 

международните стандарти ISO 

9001:2008 (системи за управление 

на  качеството) и OHSAS 

18001:2007 (системи за управление 

на здравословните и безопасни 

условия на труд).  

След приключилият ре – 

с е р т и ф и к а ц и о н е н  о д и т 

сертификатите бяха подновени за 

нов - тригодишен период. 

Ч рез проект “Е – ПОДЕМ - 

европейски проекти, общински 

дейности и електронен мениджмънт” 
Общината получи Киоск  - терминал. 

Устройството е поставено пред Центъра 

за услуги и информация на гражданите 
и е предназначено да предоставя 
информация на гражданите и бизнеса. 
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Прозрачно управление  

Община Дряново се ръководи от  

принципите на прозрачност и 

откритост, а дейността й се  

популяризирани в местни, регионални, 

централни и специализирани медии. 

Създадената секция “Открито 

управление”, към сайт на Общината 

дава данни за финанси, документи, 

обществени поръчки, проекти и 

програми, търгове и конкурси, обяви и 

съобщения, национален референдум и 

др. Проведени са публични обсъждания 

през годините, във връзка с бюджета и 

реализацията на всеки отделен проект.  

Взаимодействие между Община 

Дряново и Общински съвет - 

Дряново 

На 8 ноември 2011г. бе положена 

клетва от новоизбраните кмет на 

община Дряново, общински 

съветници и кмет на кметство Царева 

ливада в мандат 2011 - 2015. През 

целия период работата между Община 

Дряново и Общински съвет - Дряново 

бе подчинена на конструктивния 

диалог и взаимното разбирателство.  

В заседания на Общински съвет - 

Дряново за периода от началото на 

мандата до 30 юни 2015 г. бяха 

разгледани общо 556 предложения с 

проекти за решения. От тях: 

♦ внесени от кмета на община 

Дряново – 452 предложения; 

♦ от председателя на Общински 

съвет - Дряново - 29 предложения; 

♦ от Комисии на Общински съвет -     

Дряново – 33 предложения; 

♦ от общински съветници – 34 

предложения; 

♦ от други вносители – 8 

предложения. 

Общият брой на взетите решения за 

периода е 572. Бройката на 

проведените заседания на Общински 

съвет - Дряново е 56. 

Приемни на кмета 

Общият брой на гражданите, 

посетили приемния ден на кмета 

през 2014 г. е 249.  От тях: 

♦ по социални въпроси -  63 ; 

♦ за работа - 41: 

♦ технически въпроси - 84; 

♦ лични - 61. 

Общият брой на гражданите, 

посетили приемния ден на кмета 

през 2013 г. е 189.  От тях: 

♦ по социални въпроси -  56 ; 

♦ за работа - 42: 

♦ технически въпроси - 37; 

♦ лични - 54.   

Общият брой на гражданите, 

посетили приемния ден на кмета 

през 2012  г. е 174.  От тях: 

♦ по социални въпроси -  31 ; 

♦ за работа - 27: 

♦ технически въпроси - 71; 

♦ лични - 45. 

Общият брой на гражданите, 

посетили приемния ден на кмета 

през 2011  г. е 192.  От тях: 

♦ по социални въпроси -  18 ; 

♦ за работа - 34: 

♦ технически въпроси - 79; 

♦ лични - 61 

Подобряване организацията на 

работа в Община Дряново за 

постигане на по-голяма 

ефективност и ефикасност на 

структурата и функциите й 

Община Дряново реализира проект 

по ОП “Административен капацитет”  

- “Подобряване на ефективността на 

общинска администрация - Дряново 

чрез оптимизиране на структурата и 

функциите й”. Изпълнението му 

продължи от август 2013 г. до август 

2014 г. и  възлезе на 83 433,33 лв. 

Резултат от проекта са: 

►Извършен функционален анализ на 

Общинска администрация - Дряново 

►Разработени проекти на 

вътрешни нормативни актове с цел 

подобряване на работните процеси: 

►Вътрешни правила за организация 

на работата на Общинска 

администрация Дряново; 

►Вътрешни правила за 

организацията на административното 

обслужване; 

►Вътрешни правила за управление на 

човешките ресурси в Общината; 

►Вътрешни правила за приемане, 

издаване и съхраняване на електронни 

документи, подписани  с универсален 

електронен подпис в Общинска 

администрация – Дряново. 

►Разработване и въвеждане на 

правила за мониторинг и контрол по 

внедряването и изпълнението на 

новите правила: 

►Изработени правила и методика за 

мониторинг и контрол при 

внедряването и изпълнението на 

новите организационни правила; 

►Приети/утвърдени правила и 

методика за мониторинг и контрол в 

процеса на изпълнение и реализиране 

на новите правила. 

Проектът допринесе за укрепване на 

административната структура и 

подобряване на ефективността, 

ефикасността и икономичността  на 

Общинска администрация Дряново. 

Осигури се по-висока ефикасност на 

дейността на администрацията.. 



Подготвени стратегически 

документи за периода 2014 - 2020 г. 

През 2014 г. се реализира проект 

“Ефективна координация и 

партньорство при разработване и 

провеждане на политики”, по ОП 

“Административен капацитет”. 

Проектът целеше въвеждането на 

ефективни механизми и правила за 

мониторинг и контрол при 

изпълнението на политики от 

Община Дряново за успешно 

стратегическо планиране за периода 

2014 - 2020 г. 

Посредством него бяха разработени 

Правила за мониторинг, контрол и 

последваща оценка при изпълнението 

на политики от Община Дряново, 

приети от ОбС - Дряново и въведени 

в общинската администрация. 

Разработен бе Общински план за 

развитие на Община Дряново за 

периода 2014 - 2020 г., приет от 

Общински съвет Дряново. Извършена 

бе предварителна оценка на Общински 

план за развитие на Община Дряново 

2014 - 2020 г., приета от ОбС - Дряново. 

Разработена е Програма за опазване на 

околната среда на Община Дряново за 

периода 2014 - 2020 г., приета от 

Общински съвет - Дряново. 

Разработена е Краткосрочна програма 

за насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми енергийни източници 

и биогорива на Община Дряново за 

периода 2014 - 2017 г., приета от 

Общински съвет Дряново. Разработена 

е Програма за развитие на туризма на 

територията на община Дряново за 

периода 2014 - 2020 г., приета от 

Общински съвет - Дряново . 

Обучения в Европейски институти по 

публична администрация, финансирани 

от проект Е-ПОДЕМ на НСОРБ 

Община Дряново участва в проект “Е-

ПОДЕМ - европейски проекти, общински 

дейности и електронен мениджмънт”, 

финансиран по ОП “Техническа помощ” с 

бенефициент НСОРБ. 

Служители на администрация бяха включени 

в специализирани обучения, като: 

Административен капацитет за изпълнение на 

европейски проекти; Европейски проекти за 

опазване на околната среда и Финансово 

управление на европейски проекти.  
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Обучителна програма за общински 

служители и изборни лица по проект 

на НСОРБ, финансиран по ОП 

“Административен капацитет” 

 Служители  на ръководни експертни и изборни 

длъжности повишиха професионалната си  

квалификация в различни сфери на местното 

самоуправление, чрез специализирани обучения 

за: Общинска младежка политика и закрила на 

детето; Устройство на територията - устройствена 

политика и планиране; Общинска политика за 

развитие на културата и туризма; Разработване и 

изпълнение на общинска политика;  Енергиен 

мениджмънт; Подобряване административното 

обслужване на гражданите; Подобряване на 

общинските системи за финансов контрол и одит, 

управление на риска; Социалните услуги - 

потребности и възможности на общините; 

Разработване и изпълнение на общинска 

политика; Подобряване на обществения ред и 

превенция на бедствия и кризи. 

Повишаване административния капацитет на 

служителите от Общинската администрация 

За да подобри качеството 

на административното 

обслужване Община 

Дряново реализира два 

проекта, финансирани от 

ОП “Административен 

капацитет” 2007-2013 г. 

♦ Проектът “Община 

Дряново – прозрачна и 

ефективна местна 

администрация” бе 

реализиран в периода май 

2013 г. – май 2014 г. 

Целта му бе повишаване 

административния 

капацитет на служителите 

в Община Дряново за по-

ефективно и ефикасно 

и з п ъ л н е н и е  н а 

професионалните им задължения, чрез участие в 3 обучения за 

придобиване на ключови компетентности, 2 обучения за подготовка 

на служителите за работа с информационни технологии, 2 обучения 

в Института по публична администрация (ИПА) и обучение по 

английски език. 

♦ Проектът “Повишаване компетентността на служителите на 

Община Дряново” бе реализиран в периода септември 2013 г. – 

септември 2014 г. 

Целта му бе да повиши квалификацията на служителите чрез 

участие в две обучения, проведени в ИПА, и чрез участието на 

общински служители в три обучения за придобиване на ключови 

компетентности. Така служителите придобиха нови знания и 

умения, чрез които се подобри професионалната им компетентност 

за по-ефикасно и ефективно изпълнение на задълженията. 
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П рез септември Община Дряново ще отбележи 

подобаващо 215-тата годишнина от рождението на 

най-великия дряновец за всички времена - Първомайстора 

Никола Фичев.  

Творецът на Възраждането е пример за всички българи със 

своята волевитост, сила на характера, ненадминат 

талант, организираност и гражданско самосъзнание.   

Н а 15 декември 2014 г. грейнаха 

светлините на коледното дърво в 

Дряново. Събитието е първо по рода си в 

историята на града и развълнува много големи, 

малки и още по-малки дряновци. Негов 

инициатор и организатор бе Община Дряново.   

Б юст – паметници на 

Архимандрит Максим 

Райкович и Рачо Стоянов изгради 

по заръка на Община Дряново 

хасковският скулптор Иван 

Парасков.  Творецът не е непознат 

за дряновци, защото бе редовен 

участник в Международните 

пленери по изобразително и 

монументално изкуство, които се 

провеждаха   в града  ни.  

С портът в общината е приоритет за 

местната власт. След близо 40-годишни 

опити за строителство най-накрая бе завършена 

закритата Спортната зала в Дряново.  

Новоизграденият стадион в Царева ливада ще 

може да се използва целогодишно.  

mailto:dryanovo@dryanovo.bg

