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      Уважаеми съграждани,Уважаеми съграждани,Уважаеми съграждани, 

Предлагам на Вашето внимание 
втората част от своя отчет за мандат 
2011-2015 г., в сферата на образова-
нието, културата, здравеопазването, 
социалните и младежки дейности, 
спорта и туризма.  

През този мандат се сблъскахме с 
много трудности, наложи се да взе-
мем редица непопулярни решения. 
Преживяхме смяната на три кабине-
та и две временни правителства, 
всяко от които - със свои виждания 
за развитието на държавата. Водени 
от основната ни цел - повишаване 
жизнения стандарт на населението, 
успяхме да реализираме редица 
ключови проекти, чрез които да га-
рантираме качествена среда за обра-
зование и обучение, възможности за 
трудова заетост и социално включ-
ване, достъпно здравеопазване, на-
сърчаване на младежката актив-
ност, развитието на спорта и туриз-
ма.  

През мандата оптимизирахме учи-
лищната мрежа, подобрихме мате-
риално-техническата база и осигу-
рихме условия за модерно и качест-
вено образование и възпитание на 
децата и учениците в детската гра-
дина и общинските училища.  

Запазихме съществуващата широ-

ка гама от социални услуги, а чрез 
проекти по ОП „Развитие на човеш-
ките ресурси“, Община Дряново се 
утвърди като качествен доставчик 
на услугите - приемна грижа и ли-
чен асистент.  

С подкрепата на местния бизнес, 
вече 8 г. поддържаме инициативата 
за деца - сираци „Коледа – поне една 
сбъдната детска мечта“, а благодаре-
ние на изключителната настойчи-
вост на моя екип, успяхме да осигу-
рим финансова помощ за семейства-
та, пострадали от наводнението през 
юни 2014 г. чрез фондация „Помощ 
за благотворителността в Бълга-
рия“. За броени месеци възстанових-

ме щетите на общинската инфраст-
руктура, а в близките  дни предстои 
да асфалтираме и най-засегнатата 
улица – Поп Харитон чрез средства 
от европейския фонд Солидарност.   

Община Дряново участва във 
всички възможни програми за оси-
гуряване на заетост на безработни 
лица. Голяма част от тях работиха 
по различни проекти и мерки за зае-
тост, финансирани със средства на 
Европейския съюз и националния 
бюджет. Всяка година участвахме в 
националната програма „Старт в 
кариерата“, а част от младежите 
продължиха трудовия си път в мест-
ната администрация.  
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През 2015 г. успяхме за изпъл-
ним дългогодишната мечта на 
дряновци – да имаме своя спортна 
зала. Залата бе завършена със 
средства от публичната инвести-
ционна програма „Растеж и устой-
чиво развитие на регионите“, а 
извършеният одит на проекта от 
АДФИ доказа 100% ефективност 
и целесъобразност на разходите. 

Извършихме реконструкция на 
стадиона в Дряново, създадохме 
нови игрища и нов стадион в с. 
Царева ливада, като всички раз-
ходи по проекта също бяха изцяло 
верифицирани. Община Дряново, 
съвместно със спортните клубове 
беше домакин на редица престиж-
ни състезания, част от национал-
ния спортен календар. 

През четирите години на манда-
та, нашият град и селата от общи-
ната бяха домакини на редица 
мероприятия в сферата на култу-
рата от местно, регионално и на-
ционално ниво, привличащи сто-
тици посетители. Незабравими 
остават домакинството на Дряно-
во на празника на балканските 
градове „Балканът пее и разказ-
ва“, националният събор на пен-
сионерите „От дума на дума, от 
песен на песен“, честванията на 
годишнините от Априлската епо-
пея на Дряновския манастир, фес-
тивалите в село Ганчовец, празни-

ците в селата Царева ливада, Гос-
тилица, Зая и др. 

Благодарение на красивата ни, 
съхранена природа и богато кул-
турно-историческо наследство; на 
инвестициите в общинската инф-
раструктура; облагородяването на 
обществените пространства и ре-
конструкцията на централната 
градска част; изграждането на 
нови паркове и детски площадки; 
представянето ни на туристичес-
ки борси в страната и чужбина, 
както и на изпълнението на съв-
местен проект за туристически 
маркетинг с общините Велико 
Търново и Горна Оряховица, Дря-
ново се превръща във все по-
желана туристическа дестинация.   

Зад постигнатите резултати се 
крие неуморния труд на моя екип, 
на хората, които всеки ден заста-
ват със своето лице пред Вас, за 
което искрено им благодаря. Бла-
годаря на председателя на Об-
щинския съвет - г-жа Мариана 
Печеян и на общинските съветни-
ци за подкрепата, доброто и проз-
рачно управление. Благодаря на 
всички жители на Дряново за под-
крепата и за градивната критика. 
Преди 8 години започнахме заедно 
да променяме Дряново и заедно 
ще продължим за по-добро бъдеще 
и просперитет.  

ДДД---р  Иван Николов, р  Иван Николов, р  Иван Николов,    
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Образование  
През този мандат, Община Дря-

ново осигури условия за модерно и 

качествено образование и възпита-

ние на децата и учениците. Обхва-

нати са всички деца, подлежащи на 

задължително обучение в подготви-

телните групи на детската градина и 

на учениците в училище, като няма-

ме отпаднали ученици. 

През четирите години успешно 

реализирахме поредица инициативи 

във всички учебни заведения за ин-

теграция на малцинствата, обмяна 

на опит и обучение на персонала за 

работа в мултиетническа среда. 

Винаги сме подкрепяли педагоги-

ческите колегии при избора на про-

фесии и специалности за осъщест-

вяване на държавния план прием и 

сме ги отстоявали на областно ниво. 

Две години подред  организирахме 

Панорама на средните училища, с 

цел професионална ориентация на 

кандидат-гимназистите. 

Нашите ученици достойно се 

представят на национални и между-

народни състезания и конкурси, а 

техните постижения са гордост за 

всички. Резултатите на учениците 

на СОУ „Максим Райкович“ от на-

ционалното външно оценяване и 

държавните зрелостни изпити на-

реждат училището сред най-

добрите в областта. ПГИ “Р. Стоя-

нов” успешно изпълнява проекти по 

програма „Еразъм +“ и др., които 

дават възможност на учениците да 

контактуват с техни връстници от 

други европейски страни. 

През този мандат училищата са-

мостоятелно управляваха делегира-

ните си бюджети, като при нужда 

им беше осигурявано финансиране 

от общинския бюджет.  

Въпреки нарастващите разходи за 

издръжка, запазихме размера на 

таксата за детска градина и детска 

ясла, като общината дофинансира 

детските заведения. Вече 4 години 

продължаваме да подсигуряване 

безплатен транспорт за децата от кв. 

„Априлци“ и кв. „Успех“ до базите 

на детската градина.  

След широко обществено обсъж-

дане и кръгла маса за реалностите и 

перспективите пред образованието 

в общината, през 2014 г. реализи-

рахме дълго отлаганите реформи, 

свързани с оптимизацията на учи-

лищната мрежа. Днес тя се състои 

от ЦДГ „Детелина“  и три училища, 

от които две са общински: ПГИ „Р. 

Стоянов”, СОУ „М. Райкович”  и 

едно – държавно ВУИ „Св.св. Ки-

рил и Методий” - с. Керека. 

От началото на м. г., Детската 

градина в с. Царева ливада, продъл-

жи своето съществуване като изне-

сена група към ЦДГ “Детелина“. По 

този начин запазихме детското заве-

дение в селото, въпреки малкия 

брой деца и им осигурихме качест-

вено обучение. 

След решение на Общински 

съвет, със Заповед на Министъра 

на образованието, от 1 август 

2014 г., ПГИ „Р. Стоянов” и  
     продължава на стр. 4 » 

Т радиция стана бляскавото 

изпращане на абитуриенти-

те, с дефиле върху червен килим. 

Дванадесетокласниците бяха 

поздравени лично от кмета д-р 

Иван Николов и получиха свитък 

със специалното му послание. 

Церемонията е жест към всички 

млади хора по идея на ръководст-

вото на Община Дряново.  

П о повод 131-та годишнина 
от рождението на дря-

новския писател и драматург 
Рачо Стоянов и патронния 
празник на Професионалната 
гимназия по икономика, тър-
жествено беше открит памет-
ник на драматурга, изработен 
по инициатива на Община Дря-
ново от скулптора И. Парасков.  

П рез този мандат успях-

ме да съберем средства 

от спонсори и дарители и да 

открием нов паметник на Ар-

химандрит Максим Райкович.  

Бюст-пметникът е израбо-

тен от хасковския скулптор 

Иван Парасков и беше тържес-

твено открит на празника на 

града през 2013 година.  



○ Бюлетинът се разпространява безплатно ○ 

от стр. 3 » 

ПТГ „Д. Крусев“ бяха преобразу-

вани чрез сливане в ПГИ „Р. Стоя-

нов“. По настояване на педагогичес-

ката колегия от Професионалната 

гимназия по икономика, името на 

слятото училище остана непромене-

но и се запази икономическия и тех-

ническия профил. 

С решение на общинския съвет и 

заповед на Министъра на образова-

нието бе закрито ОУ “В. Априлов” в 

Гостилица. Дълги години Общината 

дофинансираше държавната дейност 

със средства от общинския бюджет, 

но все по-малкият брой ученици  и 

то предимно от Габрово, обучението 

в маломерни слети и сегрегирани 

паралелки, недостатъчният бюджет 

за издръжка и неизплатените запла-

ти на колектива станаха причина за 

тежкото решение. След закриването, 

всички ученици от община Дряново 

бяха записани в средищното учили-

ще СОУ „Максим Райкович“, където 

получиха качествено целодневно 

обучение. 

През този мандат община Дряново 

продължи подобренията на матери-

ално-техническата база в общински-

те училища и детска градина. При-

нос за създаването на по-добра учеб-

на среда имат и всички образовател-

ни институции, които успяват да се 

отличат с участие в редица нацио-

нални програми и европейски проек-

ти.  

Оптимизацията позволи на Общи-

ната да изпълни два проекта, финан-

сирани от Министерството на обра-

зованието и науката 

на обща стойност 

359 797 лв.  

С 224 798,98 лв. бе 

направен ремонт и 

хидроизолация на 

покрива и бяха под-

менени тръбната 

мрежа и отоплител-

ната инсталация с 

радиатори в ПГИ 

“Р. Стоянов”. Из-

върши се вътрешен 

ремонт в кабинетите 

и коридорите, сани-

тарните възли, физ-

културния салон и съблекалните.  

63 906 лв. от финансирането покри 

неразплатените задължения на зак-

ритото училище в Гостилица, а оста-

налите 70 993 лв. бяха извършени 

ремонтни дейности в приемащото 

училище – СОУ „Максим Райкович“ 

– вътрешно боядисване на коридо-

рите и асфалтиране на училищния 

двор и спортни площадки. 

През 2013 г. защитихме проект 

пред Междуведомствената комисия 

на МС на стойност 154 447 лв., и 

подменихме ламаринения покрив на 

СОУ “М. Райкович”, отнесен от ура-

ганния вятър с нов – с дъсчена об-

шивка, изолация и цигли. 

 Ръководството на Детската гради-

на защити проект на стойност 26 291 

лв., благодарение на който беше 

подменено обзавеждането на зани-

малните и спалните помещения, 

подменени бяха подови настилки и 

бяха закупени 

дидактически 

шкафове, учеб-

ни пособия и 

спортни уреди. 

Със средства от 

общинския бю-

джет извърших-

ме ремонт на 

кухненския 

блок в база 

“Иглика” и за-

купихме нова 

професионална 

готварска печка. 

Подменена бе и 

подовата настилка на базата в Царе-

ва ливада. Тук е мястото да благода-

ря на родителите за съпричастността 

и даренията, направени за подобря-

ване на материално-техническата 

база на детската градина. 

Дряново е една от малкото българ-

ски общини, спечелила проект по 

програма  BG04 “Енергийна ефек-

тивност и възобновяема енергия”, 

финансирана от Финансовия меха-

низъм на Европейското икономичес-

ко пространство за повишаване на 

енергийната ефективност на сгради-

те на детската градина и детската 

ясла чрез изграждане на високоефек-

тивни отоплителни системи. Същес-

твуващите нафтови котли ще бъдат 

заменени с котли на дървесни пеле-

ти, а печките на твърдо гориво ще се 

премахнат. Отоплителните инстала-

ции и радиаторите към тях ще се 

подменят напълно и ще се изгради  

система с гореща вода чрез използ-

ване на слънчеви колектори. В са-

мостоятелния корпус в Централната 

база се предвижда монтиране на тер-

мопомпена инсталация за отопление 

и отоплителна мрежа. На 4.09.2015 г. 

договорът ни беше официално връ-

чен и изпълнението на проекта вече 

е в ход.  

По традиция Община Дряново 

участва като партньор в инициатива-

та на Джуниър ачийвмънт 

“Мениджър за един ден”, а така съ-

що и като работодател в проект 

“Ученически практики”, с ученици 

от ПГИ “Р. Стоянов”. 

Дряново  
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Култура  
Културният календар в мандат 2011 - 

2015 бе низ от събития, с участието на 

всички културни и образователни инс-

титуции. Организирани бяха десетки 

изложби, творчески вечери, концерти. 

Сред гостите на дряновска сцена, по 

покана на община Дряново, бяха пле-

венският Драматично-куклен театър 

„Иван Радоев“, великотърновският 

музикално-драматичен театър „Д. Ки-

симов“, Русенската опера; Национал-

ният фолклорен ансамбъл „Филип Ку-

тев“, Фолклорен ансамбъл „Тракия“, 

Ансамбъл Загоре, рок група „Атлас“, 

Общински духов оркестър – Велико 

Търново, Духов оркестър – Севлиево, 

Оркестър Габрово и др. 

Продължена бе традицията за отбе-

лязване на националните празници и 

чествания съвместно с читалищата. 

Утвърди се партньорството ни със 

Сдружението за образованието и кул-

тура. 

В обществения и културен живот 

дейно участие взе Историческият му-

зей, с неговата културно-просветна, 

фондова и научно-

изследователска работа. 

Празничният календар 

започва на Йордановден, с 

тържествена света литур-

гия и водосвет на моста на 

К. Фичето. 

Тържествено отбелязваме 

всички национални праз-

ници на България, годиш-

нините от рождението и 

гибелта на Левски, в които 

се включват Исторически-

ят музей, Общоградският 

комитет „Васил Левски“, 

МКБППМН, училищата 

и читалищата. 

 Денят на самодееца и 

големите християнски 

празници - Лазаровден, 

Цветница, Великден и 

Гергьовден, Възкресение 

Христово се отбелязват с 

концерти от читалищата. 

През миналата година, по 

случай Лазаровден, об-

щина Дряново организи-

ра концерт на Анна Бори-

сова и нейните ученици, а 

тази година – заедно с част от читали-

щата, проведе празничен концерт на 

Ларгото.   

Тържествено отбелязваме годишни-

ните от Априлската епопея в Дряновс-

кия манастир, с традиционния туристи-

чески поход “По пътя на Поп Харитон 

и Бачо Киро” и възстановка на битката 

край манастира от НД “Традиция” - 

Трявна, следвани от културна програма 

и тържествена заря-проверка, проведе-

на от НВУ „Васил Левски“ – Велико 

Търново. През 2014 г. 

гост на тържеството 

бе вицепрезидентът 

на Република  Бълга-

рия - Маргарита По-

пова, а тази година - 

вицепремиерът  Мег-

лена  Кунева.  

По желание на ръ-

ководството на НВУ 

„Васил Левски“, на 

21.07.2015 г. Дряново 

стана спирка за кур-

сантите по пътя им 

към връх Шипка, 

където официално получиха своите 

дипломи за завършено образование.  

През този мандат запазихме тради-

ционния прием на Кмета за културните 

и просветните дейци по случай Деня на 

славянската писменост и култура.  

Стремим се да направим все по-

празнично  и шествието на 24 май, в 

което се включват поколения дрянов-

ци. През 2014 година празничното шес-

твие се водеше от Общинския духов 

оркестър на община Велико Търново, а 

тази година – от Ученическия духов 

оркестър и мажоретен състав на гр. 

Ловеч.  

Месец октомври винаги е изпълнен с 

множество културни мероприятия, 

посветени на празниците на града – 

изложби, концерти, представяне на 

нови книги, а провеждането на тради-

ционния есенен панаир завръща дря-

новците от всички краища у дома. 

По случай празниците на града връч-

ваме грамоти на всички ученици, въз-

питаници на читалищата и спортните 

клубове, вписани в Почетната книгата 

“Дарования и постижения”. 

Празниците на града м.г. започнаха с 

литургия и освещаване на икона на Св. 

Петка - покровителка на Дряново, дар 

от Д. Димитров. Иконата е поставена в 

малък параклис в двора на църквата 

“Въведение Богородично”, възстано-

вен от Общината.  

През 2012 г. беше представена книга-

та на Цанка Съчкова „Кметове и почет-

ни граждани на Дряново“, а в сградата 

на общинска администрация е експо-

нирана постоянна изложба с портрети 

на градоначалниците от Освобождени-

ето до днес.                    продължава на стр. 6 » 
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По почина на други градове, миналата 

година за първи път запалихме светлини-

те на Коледната елха в Дряново. В праз-

ника на Ларгото участваха деца от ЦДГ 

“Детелина”, самодейци от дряновските 

читалища и Оркестър “Габрово”. Кулми-

нация на тържеството бе заря, изпълнена 

в синхрон с оркестъра. Коледната украса 

на града  е дарение от Джи Пи Груп - 

София, изпълнител на проекта за изграж-

дане на стадионите в Дряново и Царева 

ливада.  

Продължава участието ни в празника 

на балканските градове “Балканът пее и 

разказва”. Домакинството ни през 2013 г. 

остави незабравими спомени у участни-

ците и гости.  

През този мандат продължихме тради-

цията за  провеждане на Националния 

събор на пенсионерите “От дума на дума, 

от песен на песен”, съвместно с Култур-

ния клуб на пенсионера. Съборът в сре-

дата на юни е очаквано събитие за хората 

от третата възраст от цялата страна.   

През 2013 г. Дряново бе домакин на 

пролетното и есенното издание на меж-

дународния фестивал на сватбените фо-

тографи, който събра над 100 фотографа 

от страната и чужбина.  

Същата година бяхме част от между-

народния фолклорен фестивал на ЦИ-

ОФФ – В. Търново – на дряновска сцена 

гостува група от Мексико. 

На 18 юли м. г. Дряново бе спирка на 

Пътуващото лятно кино на БНТ 1 и Пъ-

туващата библиотека. Екипът на БНТ 1 

подготви репортаж от Дряново, с най-

емблематичните кътчета на града, излъ-

чен в сутрешния блок. 

8 поредни години, през месец септемв-

ри, с. Ганчовец събира  стотици почита-

тели на блуса и рока от цяла България на 

фестивала “Ракия -магия”. 

Общината подпомогна и отбелязва-

нето на юбилейната 65-годишнина на 

ЦДГ “Детелина” и 50-та годишнина 

на Детската градина в с. Царева лива-

да. С изложбата “45 години от създа-

ването на експозиция “Майстор Ко-

лю Фичето - живот и творчество” 

почетохме годишнината от създава-

нето на Историческия ни музей. А 

тази година, по случай юбилейната 

215-та годишнина от рождението на 

Първомайстора подготвяме интерес-

на културна програма и светлинно 

3D мапинг шоу на моста на Колю 

Фичето над р. Дряновска. 

През 2013 и 2014 г. открихме паметни-

ци на Арх. Максим Райкович и Рачо Сто-

янов. Поели сме ангажимент и за изграж-

дане на паметници на бележитите дря-

новски диригенти Академик Христо 

Недялков и Месру Мехмедов. 

През този мандат продължи политика-

та ни за финансово подпомагане на чита-

лищни инициативи - организирането на 

Националните културни празници 

“Поезия и песен на Балкана”, чествания-

та на 90-годишнините на НЧ “Върбан 

Генчев - 1924” - Царева ливада, НЧ 

„Наука - 1922“ - с. Зая и НЧ „Денчо Сла-

вов - 1900“ - с. Ганчовец; на 145-та го-

дишнина на НЧ „Развитие - 1869“, 150-

годишнината на НЧ “Христо Ботев-

1894” - Гостилица. Извършихме частич-

ни ремонти на покривите на читалищата 

в Гостилица и Туркинча, на читалище 

„Развитие“, аварийни ремонти на читали-

щата в селата Царева ливада и Зая; на 

сградата Дряновското класно училище, в 

която се помещава НЧ „Дряновска про-

буда - 2008“.  

С финансиране от Общината и спонсо-

ри бяха осъществени много културни 

инициативи в малките населени места - 

концертите в с. Царева Ливада по случай 

Великден и празника на селото; Кинома-

гия в Ганчовец; Гергьовден в Зая, фести-

валът на кратуната в Гостилица и др. 

Всички читалища бяха подкрепени от 

Общината и кандидатстваха за допълва-

ща субсидия към Министерството на 

културата. Одобрени бяха проектите на 

НЧ “Развитие - 1869” - за закупуване на 

сценично осветление, на НЧ “Дряновска 

пробуда - 2008” - за нови народни носии 

и на НЧ “Христо Ботев - 1894” - за нови 

книги. 

 Останаха проблемите с разпределени-

ето на държавната субсидия за читалищ-

на дейност, породени от несъвършенст-

вото на закона и липсата на консенсус 

между отделните културните институ-

ции.             продължава на стр. 7 » 
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В първите месе-

ци на  мандата се 

преборихме с апе-

титите на Габровс-

кия исторически 

музей и запазихме 

колоните на 

„Дискодуратере“. 

2012 г. бяха 

възобновени про-

учванията в римс-

кото тържище под 

ръководството на 

доц. Илиян Боянов 

от НБУ, а м. г. Ис-

торическият музей 

експонира изложба 

с находките от 

2011 до 2014 г.” През май 2015 г. екипът на проф. Сираков 

от БАН поднови изследването на пластовете в пещера „Бачо 

Киро“. 

Община Дряново кандидатства по Програма BG08 

“Културно наследство и съвременно изкуство” с проект 

“Реставриране, обновяване на сгради и ревитализиране на 

изложбени пространства (музейна експозиция - Градски бит 

от 19 в.) на обект “Лафчиева-Перева къща” - Дряново - наци-

онален паметник на културата”. За жалост, поради изчерпа-

ни средства, проектът остана в резервния списък на одобре-

ните  предложения. Въпреки това, извършихме авариен ре-

монт на покрива на Лафчиевата къща, а Историческият му-

зей консервира фасадата. 

 В мандата звание „Почетен гражданин на Дряново” полу-

чиха Марко Ганчев, Димитър Стефанов, Генчо Витанов, 

Милчо Вапцаров,  д-р Митко Рашков и посмъртно Стойчо 

Мошанов и Генчо Косев. Званието „Заслужил гражданин на 

Дряново“ получиха Минчо Празников, Светла Тодорова,  

Добринка Събева и посмъртно Константин Йорданов. 
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Здравеопазване  

В общината работят два медицински 

центъра за специализирана извънбол-

нична помощ, ЦСМП - филиал Дряно-

во, шест лекарски практики и седем 

стоматологични, медико-диагностично 

звено с рентген и клинична лаборато-

рия. Тук е и “Регионален хоспис” - Габ-

рово, в който Общината ни субсидира 

1,5 бр. места за местни жители. 

Към Детски ясли - Дряново работи и 

Детска кухня с капацитет 20 места. През 

2014 г. там започна първи етап от изг-

раждането на система за пожароизвестя-

ване. Освежихме и детските площадки. 

Общината изпълнява своите ангажи-

менти и в сферата на училищното здра-

веопазване. Във всички училища и в 

детската градина са разкрити здравни 

кабинети с назначен медицински персо-

нал. 

Община Дряново участва в заседани-

ята на Областния съвет за управление 

изпълнението на Националната програ-

ма за превенция на хроничните болести 

2014-2020 г., в Регионалния координа-

ционен съвет по първична профилакти-

ка на рака на маточната шийка към РЗИ 

– Габрово и др.. 

Общината съдейства и в прилагането 

на програми за профилактиката на  забо-

ляванията на опорно-двигателния апа-

рат при възрастни и деца (остеопороза и 

плоскостъпие), рак на гърдата и пр. От 

тази година, благодарение на спечеле-

ния проект по ПРСР, общината разпола-

га с мобилен център, чрез който екип от 

специалисти извършва безплатна про-

филактика – измерване на кръвно наля-

гане, кръвна захар и кардиограма на 

жителите от малките населени места. 

О бщина Дряново често си пар-

тнира с доброволците на 

БМЧК . Съвместна инициатива са 

кампаниите за безопасност на дви-

жението. Младежите раздават 

листовки на шофьорите на МПС, а 

служители на РУ на МВР обясня-

ват на подрастващите как безопас-

но да пресичат на пътя.  



○ Бюлетинът се разпространява безплатно ○ 

Дряново  
8 страница  Община  

Социални и младежки дейности 
В социалната сфера запазихме широ-

ката гама услуги и повишихме тяхното 

качество. Предоставихме за управление 

на  външни доставчици всички социал-

ни услуги в общността (държавно–

делегирана дейност): Защитени жилища 

I и II в с. Царева ливада; Защитено жи-

лище в с. Гостилица; Защитено жилище 

за възрастни с увреждания в гр. Дряно-

во; Център за обществена подкрепа; 

Дневен център за стари хора и Дневен 

център за деца и възрастни с уврежда-

ния. Единственото изключение е Пре-

ходното жилище на територията на 

ДВПР – с. Радовци. Непроменен и зает 

остана капацитетът на специализирани-

те институции - Дом за възрастни с де-

менция и  Дом за възрастни с психични 

разстройства - с. Радовци.  

Общината продължи да финансира от 

своя бюджет Домашния социален пат-

ронаж, с капацитет от 80 потребители и 

5 души персонал. Патронираните лица 

освен храна получават и допълнителни 

услуги - плащане на сметки, пазаруване, 

подкрепа при попълване на документи и 

др. Услугата се предоставя на жителите 

на гр. Дряново. През 2013 г. патронажът 

за кратко обслужваше и жителите на с. 

Царева  Ливада, но поради малкия брой 

потребители  услугата бе прекратена. 

През този мандат, Общината се ут-

върди като доставчик на услугата 

“Приемна грижа”,финансирана по ОП 

“Развитие на човешките ресурси”, про-

ект “И аз имам семейство”, а екипът й 

спечели доверието на приемните се-

мейства. Действащите приемни семейс-

тва по проекта първо бяха 2, а сега са  21. 

С проекта се разкриха и две работни 

места за социални работници. 

Община Дряново продължи предос-

тавянето на услугата “Личен асистент” 

по проект “Алтернативи ” и „Нови въз-

можности за грижа“ по ОП “Развитие 

на човешките ресурси”.  

Доброто партньорство между инсти-

туциите на регионално ниво пролича 

при  наводнението от 19 юни м.г.. Бедст-

вието порази общинска инфраструктура 

и домовете на над 50 семейства. Благо-

дарение на оперативната работа на об-

щинския кризисен щаб, веднага след 

оттеглянето на водата започна отводня-

ването на засегнатите къщи. Добрата 

координация между институциите не 

допусна възникването на хаос и паника 

сред населението.  

Благодарение на местната власт, в 

навечерието на Коледа Общественият 

съвет на Фондация “Помощ за благот-

ворителността в България” отпусна 

38 400 лв. за 40 пострадалите домакинс-

тва от Дряново и Царева ливада.  

Преди Коледа бе организирана поред-

ната благотворителна кампания 

“Коледа - сбъдната поне една детска 

мечта”, в рамките на която се събират 

средства за децата сираци и полусираци. 

Продължена бе и политиката за насър-

чаване на раждаемостта,  а за първи път 

бяха подпомогнати и две двойки с реп-

родуктивни проблеми.  

Общината съдейства във всички кам-

пании на БЧК по раздаване на помощи 

от ЕС за нуждаещите се социално слаби 

лица. Подкрепени бяха и инициативите 

на клубовете на инвалида и пенсионерс-

ките клубове.  

Продължена бе практиката за осигу-

ряване на заетост на безработни. По  

програма “Подкрепа за заетост” м.г. 

бяха наети 10 безработни лица. В рамки-

те на Регионална програма за развитие 

се разкриха още 5 работни места в по-

големите села. В Аварийните групи към 

Община Дряново се наеха 29 дългот-

райно безработни. По НП “Старт на 

кариерата” 2014 г. се разкриха 5 работни 

места за младежи до 29 г. В рамките на 

НП “Сигурност” в отделните кметства 

на територията на Община Дряново 

бяха разкрити още 14 работни места. 

Община Дряново подкрепи КНСБ в 

проект “Шанс за работа 2014” на тери-

торията на Дом за възрастни с демен-

ция за обучение на 15 безработни за 

болногледачи. Част от тях бяха наети в 

специализираната институция за 6 ме-

сеца. Подкрепен е проектът  “Шанс за 

работа 2015”, осигуряващ обучение и 

стаж за 12 “Помощник-възпитател” в 

детската градина.         продължава на стр. 9 » 
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На базата на планираните инициа-

тиви на Община Дряново, 

МКБППМН, МК “Българи”, 

“М.О.Г.А”, БМЧК, Отдел „Закрила на 

детето”, училищата и читалищата в 

общината, приехме Общински план за 

младежта. Част от инициативите в 

него бяха подкрепени финансово от 

общинския бюджет, а други - от сами-

те организации.  

Младежките организации проведо-

ха  множество еко кампании, благот-

ворителни акции и лекции за учени-

ците.  

МКБППМН и БМЧК работиха по 

провеждането на множество кампа-

нии сред младежите за здравословен 

начин на живот; превенция на тютю-

нопушенето и употребата на психо-

активни вещества; анти-спин кампа-

ния и др.  

През този мандат осъществихме 

множество спортни инициативи с 

участието на младите хора: спортни 

празници по повод Деня на българс-

кия спорт; турнири по тенис на маса; 

приятелски срещи по волейбол и 

футбол; забавни състезателни игри; 

викторини и рисунки на асфалт и пр.  

През август т. г., по случай Деня на 

младежта организирахме състезание 

по плуване и стрийтбол на новото 

игрище на СК „Локомотив“. 

Всяка година, с решение на Експер-

тно-консултативната комисия към 

Община Дряново отпускаме еднок-

ратно финансово поощрение за уче-

ници с изявени дарби, съгласно Пра-

вилника за стимулиране на деца с изя-

вени дарби.. 

Активно работи Консултативният 

кабинет за превенция, а МКБППМН 

освен кампании в училищата провеж-

да тренинги за ученици, училище за 

родители, спортни празници и летни 

инициативи за осмисляне на свобод-

ното време.  

Специално внимание се обръща на 

учениците във ВУИ “Св. св. Кирил и 

Методий” - Керека, които участват в 

различни събития, допринасящи за 

тяхната ресоциализация  и израстване.  

Туризъм  
През последните години туризмът 

в Дряново получава все по-голямо 

развитие. Броят на местата за наста-

няване в общината е увеличен почти 

двойно – от 27 през 2010 г. на 43 

през 2015 г.,  а общата леглова база – 

с над 200 места. Броят на регистри-

раните нощувки също нараства - от 

18 448 бр. през 2006 г. до 28 421 бр. 

през 2014 г. За периода от 01.01.2015 

г. до 30.06.2015 г. в община Дряново 

са отчетени над 11 хил. нощувки.  

Най много са нощувките в местата 

за настаняване на Дряновския ма-

настир, следвани от Дряново, Царе-

ва ливада и Гостилица. С развитието 

на селския туризъм се увеличава 

броят на къщите за гости в малките 

села - Ганчовец, Керека, Пейна, 

Скалско, Раданчето, Саласука.  

През 2014 г. Бранимир Ботев - зам.

-министър на икономиката с ресор 

“Туризъм” бе на работно посещение 

в Дряново. Регулярно протичаха и 

заседанията на Консултативния съ-

вет по туризъм.  
През този мандат се увеличи дей-

ността на Туристическия информа-
ционен център и нарасна търсенето 
на предлаганите в него услуги. Само 
през 2014 г. през него са преминали 
345 български и чуждестранни ту-
ристи. Изработени бяха рекламни 
материали и туристически справоч-
ници за община Дряново, пешеход-
ни и вело маршрути, туристически 
карти.  

През 2012 г. Дряново, съвмест-
но с общините В. Търново и Г. 
Оряховица реализира проект 

продължава на стр. 10 » 

И зготвихме карта с турис-

тическите обекти и забеле-

жителности в общината. 
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„Бяло, пурпурно, синьо, зелено – 
следите на вечността“, финансиран по 
ОП „Регионално развитие“ за развитие-
то на регионалния  туристически про-
дукт и маркетинг на дестинацията. Бла-
годарение на рекламите, излъчвани по 
националните медии, участията на на-
ционални и международни изложения 
и публикациите в туристически и науч-
но-популярни издания, в т.ч. и на ня-
колко чужди езика, Дряново се превър-
на в по-привлекателна туристическа 
дестинация.  

Принос за популяризирането на Дря-
ново имат и младите хора, поддържа-
щи фейсбук страницата „Дестинация 

Дряново“. 
През последните години нашата об-

щина се превръща в предпочитано мяс-
то за културно-исторически, поклонни-
чески, пешеходен, ловен туризъм. Сто-
тици български и чуждестранни турис-
ти - почитатели на пещерите, скалното 
катерене, природолюбители посещават 
нашия край. 

За развитието на туризма допринесе 
подобряването на общинската инфрас-
труктура в града и по-големите села, 
реконструкцията на централна градска 
пешеходна зона и изграждането на 
нови паркове и детски площадки. Об-
лагородени бяха районите на ж.п. гара-
та и Духовниковата чешма. Значително 
се увеличава и броят на туристите, по-
сещаващи експозициите на Историчес-
кия музей и туристическите обекти в 
Дряново.  

Община Дряново активно се предс-
тавя на туристическите изложения във 
Варна и Велико Търново със собствен 
щанд и презентации.   

През 2014 г. беше приета програма за 
развитието на туризма на територията 
на община Дряново за периода 2014-
2020 г., в която са заложени основните 
приоритети за развитието на туризма в 
Дряново.  

Наводненията при Дряновския ма-
настир през 2013 и м.г. нанесоха огром-
ни щети на туристическата инфраст-
руктура. Напълно бяха унищожени 
мостовете над р. Дряновска и Андъка, 
които Община Дряново впоследствие 
възстанови. През т. г. Туристическото 
дружество изгради наново и Въжената 
градина – приключенски остров.  

В рамките на годишните програми за 

развитие на туризма, бяха закупени и 
поставени двуезични обозначителни 
табели за  туристическите обекти; ин-
формационни табла за основните ту-
ристически обекти, а тази година мон-
тирахме голямо информационно табло 
с карта в центъра на града. Поддържат 
се и туристическите пътеки. През ме-
сец юли бяха монтирани нови билбор-
дове по случай 215-та годишнина от 
рождението на Колю Фичето, а в мо-
мента с помощ от Камарата на строите-
лите изграждаме художествено освет-
ление на моста на Колю Фичето над 
река Дряновска. 

Постепенно Дряново се превръща 

във все по-желано място за отдих и 

почивка за българските и чуждестран-

ни туристи.  

○ Бюлетинът се разпространява безплатно ○ 

Дряново  
10 страница  Община  

Спорт 
Спортът е 
сред основ-
ните приори-
тети в управ-
ленската ми 
програма и 
затова насо-
чихме уси-
лия към оп-
тимално по-
добряване 
условията за 

физическа активност и жизненост на населението. Това 
подпомага превръщането на Дряновския край в целого-
дишна туристическа дестинация, където спорт и отдих са 
неразривно свързани.  

Глобална цел бе да доближим наличната спортна инф-
раструктура до добрите европейски практики по отноше-
ние на база и съоръжения и изградим нова такава, чрез реа-
лизацията на няколко проекта.  

Така реконструирахме Спортен комплекс „Локомотив” в 
общинския център и изградихме нов стадион в село Царе-
ва ливада, по Програмата за развитие на селските райони. 
По Националната програма “Растеж и устойчиво развитие 
на регионите” завършихме започнатата преди повече от 30 
г. закрита спортна зала в Дряново. Съвместно с Историчес-
кия музей, спортните клубове и деятели експонирахме пос-
тоянна изложба в новата зала.  

Реновирахме спортните площадки на СОУ “М. Райко-
вич” и физкултурния салон на ПГИ “Р. Стоянов”. С ново 
оборудване е фитнесът  в Спортната зала. 

Средно 30 хил. лв. за година дава Общината, като 
субсидия за тренировъчна дейност на  

продължава на стр. 11 » 
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клубовете и за организиране на традицион-
ните спортни турнири. Клубовете ползват 
безвъзмездно спортната база, а Общината 
заплаща и разходите за издръжка.  

С финансиране и подкрепа от Община 
Дряново се провеждат: шосеен пробег Ко-
лю Фичето, турнири по футбол, по шах, по 
лека атлетика, тенис на маса и тенис на 
корт, по волейбол, канадска борба. Подоба-
ващо отбелязваме Деня на българския 
спорт, провеждаме състезания по спортно 
ориентиране за Купа “Дряново” и пр. надп-
ревари.   

Спазваме традицията за избора на 10-те 
най-добри спортисти на Дряново и треньор 
на годината. 

Само седмици след откриването на спор-
тната зала, нейните качества бяха оценени 
от Борислав Кьосев – председател на феде-
рацията по волейбол за ветерани, който 
проведе тренировки с нашите волейболис-
ти от ВК „Каса Волей“ и даде дума следва-
щото първенство за ветерани да се проведе 
в Дряново. На спортен лагер в Дряново 
бяха и волейболистките на „Славия“.  

В първите седмици след откриване на 
стадионите в Царева ливада и Дряново се 
проведоха 3 футболни турнира за деца и 
юноши – за Купата на Община Дряново, за 
Купа „Кентавър“ и турнир в памет на Сте-
фан Габровски.  
Младите футболни таланти на „Левски” и 
„Славия”, „Берое” – Ст. Загора, „Етър” – В. 
Търново, „Литекс”– Ловеч, „Янтра 1991” – 
Габрово и „Локомотив 1927” – Дряново 
първи стъпиха на зеления килим на обнове-
ния СК „Локомотив” в Дряново. Цел-
та им бе престижната Купа на ВСК 
„Кентавър”.  
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90  години 

от ос-

новаването 

си отбеляза 

едно от най-

авторитет-

ните и ак-

тивни НПО-

та в община 

Дряново -
Туристичес-

ко дружест-

во “Бачо Ки-

ро”. 

П о случай 215-та годишнина от рождението на Първомайстора на 

българската архитектура, Община Дряново представя изложба на 

открито с фотографии на емблематични Фичеви обекти. Изложбата е 

разположена на Ларгото в Дряново, достъпна за всички жители и гости 

на града.   

К урсантите от НВУ "Васил 

Левски" - Велико Търново 

преминаха с военен марш през 

Дряново в поход до връх Шипка.   

Повод за това бе провеждането 

на тържествен акт по връчване 

на дипломите за висше образова-

ние на курсантите от Випуск 

2015 при Националния военен уни-

верситет и свидетелствата за 

професионална квалификация на 

кадетите от Професионалния 

сержантски колеж.  

Кметът на община Дряново д-р 

Иван Николов отправи приветст-

вие към всичко тях.  

mailto:dryanovo@dryanovo.bg

