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      Уважаеми съграждани,Уважаеми съграждани,Уважаеми съграждани, 

Предлагам на вниманието 

Ви последната част от отчета за 

мандат 2011-2015 г., в сферата 

на инфраструктура, бюджет, 

екология и управление на об-

щинската собственост.    

Считам за успех, че в услови-

ята на рискова икономическа 

среда, Община Дряново запази 

бюджетна устойчивост и фи-

нансова стабилност, в резултат 

на последователни и ефектив-

ни действия по управление на 

общинския бюджет и усилията 

за нарастване на местните при-

ходи. Размерът на бюджета към 

30 юни т.г. е 7  313  843 лв. 

Изпълнението е 3 747 094 лв. 

– 51,23 %. При план  на собстве-

ните приходи 1 399 013 лв. из-

пълнението е 814 176 лв. – 58,21 

%.  Общо направените разходи 

са 3 747 094 лв. Извършените 

капиталови разходи са за 1 057 

977 лв. Източниците на финан-

сиране са собствени бюджетни 

средства – 102 353 лв., сметки за 

средства от ЕС –  623 839 лв. и 

целева субсидия от републи-

канския бюджет – 331 785 лв. 

Към  посочения момент Об-

щина Дряново няма поет 

общински дълг  и сключени 

договори за кредит. Всички 

спечелени проекти по Опера-

тивни програми до верифи-

цирането на разходите от 

Управляващите органи са из-

пълнявани със средства от собс-

твени приходи от общинския 

бюджет и безлихвен заем от 

централния бюджет. 

По отношение на управлени-

ето и разпореждането с общинс-

ка собственост в мандата бе 

извършена продажба на  29 

общински имоти, предимно 

земеделска земя,  на стойност  

128  942 лв., без ДДС. За част от 

общинския поземлен фонд са 

сключени 19 договори за арен-

да и наем, предимно на земедел-

ска земя, мери и пасища, с обща 

площ 8 357 дка и приход от 189 

667 лв. Приходите от наеми на 

общински площи, жилища, 

помещения и реклама възли-

зат на 309 406 лв.  

Издадените Разрешения за 

ползване на терени – общинска 

собственост, за поставяне на 

маси, столове или сервиране на 

открито, пред заведения за хра-

нене и развлечения са 31 бр. 

Издадените Разрешения за пол-

зване на терен – общинска собс-

твеност, за поставяне на пре-

местваеми обекти за търговия - 
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Ползването на дървесина от горски 

територии, собственост на Общината, за 

периода  2012 – 2015 г. е 3 553 м3 с реали-

зиран приход от 118 906 лв., без ДДС.  

Издадените Разрешения за сеч на дър-

вета, извън горския фонд, е 186 бр. Изда-

дените превозни билета за транспорт на 

добита дървесина, извън горския фонд, 

по издадени разрешение за сеч от кмета 

на община Дряново е 1124 бр.  

Политиката ни в областта на екологи-

ята е насочена към предотвратяване 

замърсяването на компонентите на 

околната среда и подобряване състояни-

ето на околната среда. Затова Община 

Дряново сама инициира и подкрепя  

провеждането на инициативи, свързани 

с опазването на околната среда, изготвя-

нето на планове и програми за поддър-

жане на зелените площи; осъществява-

не на координация и контрол на фирми-

те, извършващи дейности по сметосъби-

ране и сметоизвозване, снегопочистване, 

почистването и поддържането на тери-

ториите, предназначени за обществено 

ползване и др. 

Община Дряново съвместно с Минис-

терството на околната среда и водите, 

изпълнява договор „Прилагане на де-

централизиран модел за управление на 

биоотпадъците в един от регионите за 

управление на отпадъците, включител-

но изграждане на необходимата техни-

ческа инфраструктура – система за раз-

делно събиране и съоръжение за рецик-

лиране на събраните биоотпадъци”, 

финансиран по Оперативна програма 

„Околна среда 2007 - 2013 г.” в рамките 

на проект № ТА - 2012 - KROS - PP 85 по 

приоритетна ос 4 „Техническа помощ”. 

Той се реализира на територията на об-

щините 

Дряново, 

Севлиево и 

Сухиндол, 

които попа-

дат в един 

Регион за 

управление 

на отпадъ-

ците. В ре-

зултат на 

изпълнение 

на проекта 

в община 

Дряново ще стартира пилотна система 

за разделно събиране и компостиране на 

хранителни и зеленчукови отпадъци в 

България.   

Разкритите работни места по проекти 

и програми от Община Дряново в ман-

дат 2011 – 2015 са 527 бр. 

Местната власт работи интензивно по 

поетите си ангажименти, насочени към 

решаване на сериозни проблеми, свърза-

ни с инфраструктурата; качеството и 

естетиката на градската среда; образова-

телните и социалните потребности; ту-

ристическият и културен потенциал на 

града.  

Трудностите и проблемите бяха ежед-

невие за местната власт. Въпреки тях, 

обаче, показахме, че общината се разви-

ва, че имаме ясни перспективи за напре-

дък, умения навреме и с амбиция да 

работим за просперитета на общинския 

център Дряново и на останалите населе-

ни места.  

Пред Общината стоят сериозни пре-

дизвикателства – демографският проб-

лем, създаването на работни места, ре-

шаването на сериозни инфраструктур-

ни проблеми в кметствата и др. Всички 

те трудно могат да бъдат решени само 

със средства от общинския бюджет, а и 

тези предизвикателства могат да бъдат 

преборени само с общи усилия. 

Благодаря на гражданите на община 

Дряново за това, че бяха търпеливи и 

толерантни, взискателни и етични, ак-

тивни и съпричастни при управлението 

на публичните процеси!  

Благодаря на Общински съвет – Дря-

ново и на администрацията за подкрепа-

та и ангажираността! 

Уверен съм, че следващият управлен-

ски мандат ще бъде белязан с още много 

видими и полезни резултати. 

ДДД---р Иван Николов, р Иван Николов, р Иван Николов,    
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О бщина Дряново продължи политиката си за подобряване на инфраструктурата в крайните 
квартали и селата. Стопанисването на гробищния парк премина от Колю Фичето ЕООД към 

Община Дряново. Създадохме електронен регистър на гробните места, организирахме целогодишната 
поддръжка на парка и  асфалтирахме алеите. Наред с обновените в предходния мандат ул. “Камен 
Калчев”, “Рачо Стоянов”, “Железничарска” и “Борова гора”, сега бяха благоустроени районът на ЖП-
гара, ул. “Хр. Дряновски”, ул. “Хр. Максимов”, ул. “Поп Харитон”, уличната мрежа в кв. Априлци.  

Улична мрежа  Улична мрежа  Улична мрежа  ---   кв. Априлцикв. Априлцикв. Априлци   Гробищен паркГробищен паркГробищен парк   

Ул. “Христо Дряновски”Ул. “Христо Дряновски”Ул. “Христо Дряновски”   Ул. “Хр. Максимов” и ул. “Поп Харитон”Ул. “Хр. Максимов” и ул. “Поп Харитон”Ул. “Хр. Максимов” и ул. “Поп Харитон”   

С. Царева ливадаС. Царева ливадаС. Царева ливада   Район ЖПРайон ЖПРайон ЖП---гарагарагара   
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П ревръщането на Дряново в привлекателна туристическа дестинация е основната цел на 

проекта „Красиво Дряново 2012-2015 г.“, финансиран изцяло със средства от общинския бю-

джет. Обновяването на фасадите на сградите допринесе за създаването на безопасна жизнена сре-

да и подобряване цялостния облик на града. Община Дряново подкрепи 40 собственици на сгради с 

материали на стойност над 30 хил. лв.  

П одпомагане по проект „КРАСИВО ДРЯНОВО 2012 - 2015” получиха всички собственици на 

имоти, изявили желание за участие в инициативата на Община Дряново на ул. „Шипка”, 

ул. „Стефан Лафчиев”, ул. „Сава Йотов”, ул. „Даскал Денко”, ул. „Ген. Цончев”, ул. „Бачо Киро”, ул. 

„Досьо Стойнов”, ул. „Стефан Караджа”,  ул. „Камен Калчев”, ул. „Марко Марчевски”, ул. „Христо 

Максимов”, ул. „Пенчо Черковски”, ул. „Васил Левски”, ул. „Липа”, ул. „Бряста”.   

Големият интерес на дряновци ни мотивира да продължим проекта и в следващите години.  
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П рез този мандат общината ни беше сполетяна от сериозни природни бедствия, справянето с които 

ни направи по-силни. На два пъти обявихме бедствено положение – заради ураганния вятър през ме-

сец март 2013 г. и през месец юни 2014 г . – заради наводнението, причинено от р. Дряновска. Благодарение на 

бързата и адекватна намеса на всички институции, под ръководството на кризисния щаб в община Дряново, 

ситуацията беше своевременно овладяна и нямаше пострадали граждани. Природата порази 17 от населени-

те ни места, но всички щети на общинската инфраструктура бяха своевременно възстановени чрез Междуве-

домствената комисия. Съвместно с пострадалите фирми извършихме и редица мероприятия за превенция от 

бъдещи наводнения. Подпомогнати бяха и всички пострадали частни домове  - от урагана и от наводненията.   
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П риоритет на Община Дряново е създаването на условия и възможности за приобщаване на 

децата, младите и всички активни хора към практикуване на спорт, с цел  подобряване на 

тяхното здраве и физическа дееспособност. Това е постоянна задача и в следващия мандат адми-

нистрацията отново ще търси финансиране за проекти, допринасящи за създаването на възмож-

ности за масов спорт. 

С лед близо 40-годишни опити за построяване на спортна зала в Дряново, през 2015 г., успяхме 

да завършим съоръжението и то отвори врати.  
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И звършихме основен ремонт и модернизация на спортната инфраструктура, като превърнах-

ме стадион “Локомотив” в мултифункционален спортен комплекс на открито. Тук вече мо-

гат да се практикуват спортове, като футбол /на естествен терен/, футбол на малки вратички /на 

изкуствен терен/, няколко лекоатлетически дисциплини, волейбол, баскетбол, тенис на корт, плу-

ване и фитнес на открито. Изцяло обновихме /външно и вътрешно/ спортно - административните 

сгради, както и алеите.  
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П о Програмата за развитие на селските райони в с. Царева ливада изградихме нов стадион с 

изкуствена тревна настилка, където вече се проведоха няколко спортни турнира. Съоръже-

нието разполага с трибуни с 815 седящи места, модерен спортен и административен център, зала 

за пресконференции, паркинг и пречиствателна станция.  



○ Бюлетинът се разпространява безплатно ○ 

Дряново  
9 страница  Община  

В  мандат 2011 - 2015 обърнахме специално внимание към най-малките жители на община 

Дряново - децата. Изградихме 9 нови детски площадки, сертифицирани по всички съвремен-

ни норми за безопасност.    

Работихме активно и по изграждането на видеонаблюдение на ключови места в града, като пар-

ковете, пешеходната зона в общинския център, стадионите в Дряново и Царева ливада, моста на 

Колю Фичето.  

Целта ни е в новия мандат постепенно да бъде обхванат целият град, както и входовете и изхо-

дите на селата. Към момента камерите за видеонаблюдение са 71.     

ЖК. УспехЖК. УспехЖК. Успех   

Парк “Поп Харитон”Парк “Поп Харитон”Парк “Поп Харитон”   

Район ЖПРайон ЖПРайон ЖП---гарагарагара   

Парк “ДПарк “ДПарк “Д---р В. Генчев” с. Царева ливадар В. Генчев” с. Царева ливадар В. Генчев” с. Царева ливада   

Парк “Рачо Стоянов”Парк “Рачо Стоянов”Парк “Рачо Стоянов”   Паркът зад Лятното киноПаркът зад Лятното киноПаркът зад Лятното кино   
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П рез 2013 г. Община Дряново спечели проект по програма „Красива България”, чрез който бе 

обновена фасадата на Общинска администрация. Година по-късно, отново по проект 

„Красива България”, бе извършен ремонт на покрив и фасади на сградата на Бюрото по труда и Да-

нъчната служба.  
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О бщина Дряново реализира  проект „Реконструкция на централна градска зелена зона в град 

Дряново”, по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за 

развитие на селските райони. Реконструкцията обхвана 5  обособени зони в центъра на града: глав-

ната пешеходна зона, където са съсредоточени сгради за административно, културно и обществено 

обслужване, парковете към СОУ „М. Райкович” и бившия техникум по икономика.  
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З начима дата за спорта в Дряно-

во се оказа 18 септември 20915 .г.   

Жители и гости на града се събраха 

на реновирания спортен комплекс 

„Локомотив”, където кметът д-р 

Иван Николов и председателят на Об-

щински съвет - Дряново г-жа Мариана 

Печеян прерязаха лентата и откриха 

съоръжението, което ще предостави 

нови възможности за развитието на 

спорта в общинския център.    

Церемонията по официалното отк-

риване на обновения СК „Локомотив” 

бе последна от поредицата с новоотк-

рити спортни обекти, които Община 

Дряново реализира посредством проек-

ти с национално и европейско финан-

сиране.  

О бщина Дряново отбеляза 215-тата годишнината на рождението на Първо-

майстора с множество различни мероприятия. Кулминацията на тържества-

та бе на 18 септември вечерта, в парка до Фичевия мост, където се проведе музикално-

артистичната програма „Потомци на Първомайстора“. Запомнящо и невиждано до 

сега преживяване за дряновци бе светлинното 3D мапинг шоу, при каменния мост на 

Колю Фичето. Зрелищната интерактивна прожекция представи живота и творчест-

вото на гениалния български строител и показа негови възрожденски обект през една 

модерна, характерна за нашето съвремие перспектива. След финала на светлинното 

представление мостът над р. Дряновска остана с постоянно вечерно осветление, за да 

радва всички жители и гости, както ида за да напомня за славата на своя създател. 

Осветлението на каменния мост е изпълнено в 3 кръга. Първият кръг съдържа осве-

тителни линии DMX 512, които позволяват управление на всички цветови гами и 

осветяват ширината на долните сводове на моста. Вторият кръг се състои от RGB 

ленти с основни цветове червено, синьо и зелено и всички комбинации от тях. Осветя-

ва аркираните сводове на моста. Третият кръг е разположен по цялата дължина на 

моста и представлява дигитална лента с чипове, която осветява парапета на моста, 

с височина около 70 см. 

Основен дарител и радетел за съхраняване обектите на Първомайстора и популяризи-

ране на културно-историческото му наследство е Камарата на строителите в България. 
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