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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Общинският план за развитие на община Дряново за периода 2014 – 2020 г. е основополагащ, 

стратегически и динамичен документ, който представлява важен инструмент при 

формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената 

територия. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, 

инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години. 

Стратегическият документ обвързва сравнителните предимства и възможности за развитие на 

местно ниво, като поставя ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на 

стратегически цели, които кореспондират със стремежа към по-висок жизнен стандарт на 

хората в общината и постигането на по-устойчиво развитие. 

Общинският план за развитие се разработва в контекста на важни европейски, национални и 

регионални концепции, стратегии и планове. В съответствие с логиката на стратегическото 

планиране и формулирането на визията, приоритетите и от там - на целите и мерките, планът 

търси обвързаност, съобразяване с по-общата рамка на европейските и националните 

планови документи. Съответствието на Общинския план за развитие с изискванията, 

залегнали в стратегическите насоки и законодателството на ЕС в областта на регионалната 

политика, се отнася до това в каква степен плановият документ, разработен и прилаган на 

местно ниво, отразява общия европейски контекст на политиката за балансирано и устойчиво 

развитие на регионите и местните общности в ЕС. 

Съгласно чл. 32 на Закона за регионално развитие (ЗРР), при разработването на Общински 

план за развитие (ОПР) задължително се извършва предварителна оценка. Тя следва да бъде 

изготвена в съответствие със: 

 Закона за регионално развитие; 

 Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие; 

 Одобрените от Министерство на регионалното развитие (МРР) Методически 

указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на 

Република България (2012-2022); 

 Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020); 

 Областната стратегия за развитие на Област Габрово (2014-2020). 

Предварителната оценка включва: 

1) Оценка за социално-икономическото въздействие на ОПР;  
2) Екологична оценка по реда на ЗООС. 

 

Предварителната оценка на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Дряново за 

периода 2014 – 2020 г. съдържа прогнозна оценка за въздействието върху процесите на 

социално-икономическо развитие на общината и екологична оценка. Оценката на 

въздействието представлява инструмент за по-добро вземане на решения и за гарантиране 

качеството и устойчивостта на Общинския план за развитие. Тя е свързана с 
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идентифицирането, предвиждането и оценката на възможните резултати, както 

положителни, така и отрицателни, от прилагането на ОПР. Насочена е към елиминиране или 

свеждане до минимум на негативните и оптимизиране на позитивните последствия от тях. 

Извършването на оценка на въздействието е важна стъпка към постигане на по-пълна 

осведоменост на лицата, вземащи решения, а и на широката общественост относно 

евентуалните резултати от прилагането на ОПР. Тя представлява логическо обяснение на 

процесите, с оглед разглеждане на всички евентуални последици, произтичащи от 

изпълнението на ОПР, включително и възможността - запазване на статуквото като по този 

начин се направят изводи за ефективността на предлаганата намеса от гледна точка на 

постигане на поставените цели. Основната цел на предварителната оценка е да допринесе за 

подобряване качеството на ОПР и да способства за бъдещото му ефективно и ефикасно 

изпълнение. Тя следва да послужи като база за сравнение и ориентир за извършване на 

надеждна междинна и последваща оценка за резултатите от изпълнението на ОПР за 

периода 2014 – 2020 година. 

 

Екологичният компонент в оценката има за цел да оцени доколко стратегията за развитие на 

общината, определена с Плана, съответства на стратегията за опазване на околната среда и 

на критериите за ефективност на политиката за опазване на околната среда. Общинските 

планове за развитие са включени в т. 9.3 на Приложение № 2 – Планове и програми, за които 

се преценява необходимостта от екологична оценка към чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Предвид това, 

преценката на необходимостта от екологична оценка и на оценка за съвместимост се 

извършва в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, 

както и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения с предмета и целите за опазване на защитените зони, Директива 2001/42/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на 

някои планове и програми върху околната среда, касаещи извършването на екологична 

оценка и оценка за съвместимост. 

Специфичните цели на предварителната оценка на Общинския план за развитие на Община 

Дряново за периода 2014 – 2020 г. се свеждат до следното: 

1. Да се гарантира съгласуваност на Общинския план за развитие и заложените в него 

стратегически цели и приоритети с документите, които са от значение за подготовката 

на плановете на национално и европейско ниво – Националната стратегия за 

регионално развитие на Република България (НСРР) 2012-2022 г., Националната 

програма за развитие: България 2020, Стратегията „Европа 2020” и Националната 

програма за реформи на Република България 2012-2020, секторните стратегии, 

Регионалния план за развитие, Областна стратегия за развитие и други;  

2. Да се гарантира съгласуваност на ОПР като се оцени социално-икономическия анализ и 

SWOT-анализа, реалистичността и адекватността на заложените цели и приоритети за 

местно развитие, предвидената система за наблюдение, оценка и актуализация, 
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включително предложените индикатори, необходимите действия за осигуряване на 

информация и публичност и прилагане на принципа на партньорство;  

3. Да се гарантира използване на интегрирания подход за планиране, т.е. целите и 

приоритетите на общинския план за развитие като стратегически документ да бъдат 

съгласувани и да предвиждат взаимодействието с факторите, условията и потенциала 

за специфичното пространствено развитие на общината, мрежата от населени места и 

отделните сектори (селско стопанство, транспорт, инфраструктура, туризъм, и др.);  

4. Да се гарантира спазване на принципа на съ-финансиране и допълняемост на местните 

собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, 

фондовете на ЕС и други публични и частни източници; 

5. Да се гарантира правилното прилагане на хоризонталните принципи на ЕС в областта на 

равните възможности, равен достъп, недискриминация, устойчиво развитие и др.;  

6. Да се прецени адекватността на общата оценка на необходимите ресурси за 

реализация на ОПР за периода 2014–2020 г.;  

7. Да се оценят дейностите, предложени за прилагането на принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и публичност;  

8. Да се прецени необходимостта от екологична оценка на ОПР на Община Дряново за 

периода 2014 – 2020 година.  
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1. МЕТОДИКА И МЕТОДИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЦЕНКАТА 

 

1.1. ВИДОВЕ ОЦЕНЯВАНЕ И ОЦЕНКИ 

 

Основната  цел  на  оценката е  подобряване  опита на  администрацията в планирането и 

прилагането на публични програми и политики, поради което се оценяват аспекти, свързани с 

планирането, изпълнението и отчетността. Оценката е от важно значение, за да се 

идентифицират тенденциите, да се проследява прогресът, да се извлекат поуките, да се 

корелират действията с променящите се условия, да се отговори на новите 

предизвикателства, да се осигури отчетност, да се развие капацитет чрез учене. Всички тези 

функции на оценката са еднакво важни и нито една от тях не изключва друга. 

 
Основните критерии, които се използват за постигане на обективна преценка, са: 

 Приложимост; 
 Обоснованост; 
 Ефективност; 
 Ефикасност; 
 Въздействие;  
 Устойчивост. 

 
В зависимост от целта на оценяването (дали е за подобряване на планирането, за проверка 

на изпълнението или за постигане на по-голяма отчетност) и времевия момент на оценката, 

се разграничават предварителна, междинна и последваща оценка. Всички те ползват 

повечето от обективните критерии като за отделните видове оценки дадени критерии имат 

различна тежест: 

 

Таблица 1: Цикъл на оценяването, във връзка с целите и критериите 

Източник: EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development, September 2013 
 

Основни оценъчни 

въпроси 
Предварителна 

оценка 
Междинна оценка Последваща оценка 

Цел на оценяването Планиране Изпълнение Отчетност 

Обоснованост + + + + + 

Приложимост + + + + + + 

Ефективност + + + + + + 

Ефикасност + + + + + + 

Въздействие - + + + + 
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Връзката между различните фази на осъществяване на публичните политики, в 

конкретния случай изпълнение на ОПР, с видовете оценки е пряка и позволява: 

 

 Да се направи предварителна оценка на въздействието на ОПР; 

 Да се измери постигнатият напредък в процеса на неговото прилагане; 

 Да се оцени крайният ефект в сравнение с очакваните резултати. Тази връзка 

схематично е представена на Фигура 1. 
 

Фигура 1: Връзка между основните фази на ОПР с видовете оценки 

 

 

Източник: Наръчник за прилагане, мониторинг и оценка на политики и законодателство в България, проект 
ФАР BG-0103.01 “Стратегическо планиране и координация” 

 

Оценките следват логиката на реализация на ОПР. Предварителната оценка (ex-ante) 

подпомага идентифицирането на обществените потребности, формулирането на целите  на  

ОПР,  правилното  им  таргетиране,  отчитане  на  рисковете  и предизвикателствата. Тя 

изпълнява ,,диагностични” функции, разкрива тяхната целесъобразност и приложимост, 

подпомагайки разработването им. Междинната (mid- term) оценка проследява напредъка на 

осъществяваните политики и качеството на тяхното изпълнение. Последващата (ex-post) 

оценка се фокусира върху постигнатите резултати и осъществените въздействия. 

 

В този цикъл на оценяването, предварителната оценка на ОПР се извършва още при 

формулирането на публичните политики и разработването на плана, като предшества тяхното  

осъществяване. Тя подпомага определянето на целите, средствата, инструментите и 

ресурсите, в чиито рамки ОПР ще се реализира. Чрез нея в по-голяма степен се гарантират 

реалистичността, адекватността и кохерентността на ОПР. Нейното основно предназначение е 

и да оцени предварително възможните последици от осъществяването на плана, да вземе 

предвид потребностите и очакванията на заинтересованите страни, да оцени   

съществуващите   рискове   и   потенциалните конфликти. 

 

Основна функция на предварителната оценка е диагностицирането на потребностите, 

интересите и желанието за подкрепа на ОПР от страна на заинтересованите страни, което 

увеличава шансовете му за успешната реализация. 

ОПР 2014 -2020 г. Разработване Прилагане  Резултати 

Видове оценки 
Предварителна 

(ex-ante) 

Междинна 

(mid-term) 

Последваща 

(ex-post) 
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1.2. ЦЕЛИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА 

 
Нормативната основа дава правна база за провеждането на предварителна оценка, но не 

дава дефиниция за предварителна оценка по принцип, както и на предварителна оценка на 

Общински план за развитие. 

 
В контекста на ЕС оценяването се разбира като преценка на публичната намеса в развитието, 

съобразно резултатите, въздействията и нуждите, които намесата цели да задоволи. 

Оценяването е систематична дейност, която се извършва на основата на обективни стандарти 

и критерии и може да се прилага към политика, план, стратегия, програма или проект. 

Оценката е периодично съждение за съответствието, ефикасността, ефективността, 

въздействието, устойчивостта на проект, програма, план, стратегия или политика съобразно 

предварително определените цели на съответния документ. 

Предварителната оценка на ОПР на община Дряново следва да се фокусира върху силните и 

слабите страни на документа. Нейната задача е да даде на общинските власти и другите 

заинтересовани страни предварително становище за това дали насоките за развитие на 

община Дряново за периода 2014-2020 са правилно проучени и определени, дали 

предложената стратегия и цели са релевантни, дали отговарят на политиката и принципите на 

Общността, дали очакваните резултати са реалистични. Освен това, тя трябва да даде нужната 

основа за мониторинг и бъдещи оценки, като гарантира наличието на ясно формулирани и 

измерими цели. Предварителната оценка на ОПР на община Дряново следва да допринесе за 

определянето на критериите по които се формулират мерки, съгласувани с приоритетите на 

Общността, страната и региона. Оценката е и ключов фактор за осигуряване на прозрачност 

при вземането на решения, тъй като позволява ясно да бъдат обяснени взетите решения и 

очакваните от тях резултати. Съществуват доста сериозни ограничители при изготвянето на 

еx-ante оценката на ОПР на община Дряново, които следва да се отчитат при ползването на 

документа. По-важните от тях са:  

 На първо място това е високата степен на научна и процедурна несигурност по 

отношение реалистичността на документа във връзка с резултатите от неговото бъдещо 

прилагане. Високата степен на несигурност на този вид процедури е най-вече следствие 

от един от недостатъците на подхода на стратегическото планиране, свързан с 

обстоятелството, че то не дава, а и не може да даде, точна и детайлна картина на 

бъдещето. Целта му е най-вече да дефинира по структуриран начин желаното 

състояние на сектора/региона към определен хоризонт на планиране.  

 Качеството на оценъчния процес е в пряка зависимост от качеството на процеса на 

планиране и програмиране на стратегическия документ. Колкото по-задълбочен и ясно 

дефиниран е цялостният процес на изготвяне на документа, толкова повече 

информация ще се трансферира към оценъчната процедура и тя ще даде по-голяма 

вариативност на процеса, респективно повече и по-качествени решения на проблемите 

и по-ефикасно преодоляване на слабостите на документа. И обратното, колкото по-

фрагментиран и семпъл е процесът на планиране, толкова по-лимитиран е процесът на 

оценка от към качество и използваемост. 
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 Друг сериозен ограничител е свързан с наситени промени и вариативност на 

работата на планиращия екип за сравнително кратки срокове. Това може да доведе 

до неспособност адекватно да бъдат оценени процесите на планиране и техните 

резултати, респективно намалява ефективността на оценъчната процедура; 

 Проблеми в синхронизацията на процедурите по изготвяне на стратегическите 

документи и техните оценки. Този проблем може да рефлектира в частична или 

пълна невъзможност да се нанесе адекватна корекция в процесите на планиране и 

техните продукти. Не на последно място, процесът на предварителна оценка, както и 

всеки оценъчен процес, е натоварен с известна степен на субективност, която следва да 

се взема предвид при използването на резултатите от оценъчните процедури. Степента 

на субективност е с комплексен характер и може да се разглежда като функция от 

компетенцията, опита на оценъчния екип, качеството на процедурата по изготвяне на 

стратегическия документ, неговото информационно осигуряване и много други. 

Като неразделна част на Общинския план за развитие на Община Дряново 2014 – 2020 г. 

резюмираният вид на Предварителната оценка трябва да даде отговор на основните въпроси, 

произтичащи от посочените по-горе цели. Във връзка с това, оценката на социално-

икономическото въздействие на ОПР включва: 

 Оценка на обхвата и фокуса на анализа на актуалните тенденции и процеси, проблеми 

и потенциали на икономическото, социалното, инфраструктурното и екологичното 

развитие на Община Дряново; 

 Оценка на съответствието и обвързаността на SWOT-анализа със социално–

икономическия анализ и с дефинираните цели и приоритети за развитие на Общината;  

 Оценка на реалистичността и приложимостта на визията, целите и приоритетите за 

развитие на Община Дряново за периода 2014-2020 г., интегрираността и 

взаимодействието между отделните приоритети и стратегически цели, както и тяхното 

съответствие и обвързаност с релевантните стратегически документи на областно, 

регионално, национално и европейско ниво; 

 Преценка на обема и ефективността на предвидените финансови ресурси за 

постигането на целите на Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. и 

обосноваността на разпределението им спрямо заложените цели и приоритети;  

 Анализ на уместността, яснотата и броя на индикаторите за наблюдение и оценка на 

изпълнението на ОПР за периода до 2020 г., включително по отношение на 

информационното му осигуряване; 

 Оценка на описаните действия и механизми за наблюдение, оценка и актуализация на 

ОПР, включване на партньорите в процеса на тяхното разработване и изпълнение, както 

и дейностите за информационно осигуряване и публичност на Плана. 

Тъй  като  оценката  покрива  ефектите  и  процесите,  тя  се  базира  на  следните основни 

принципи: 

 

 Съответствие  –  анализ доколко формулираните приоритети, цели и мерки 

кореспондират с дефинираните проблеми и потребности в общината. Друг аспект на 
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анализ е съответствието на общинския план с документите за планиране на 

регионалното развитие на регионално, национално и европейско равнище. 

 Приоритетност – оценява се дали заложените цели са насочени към преодоляване на   

ключови   ограничения   в   общината   и   дали   са   подбрани   с   предимство 

приоритетни за общината решения, имащи синергичен ефект. 

 Ефикасност – анализирана е връзката между планираните ресурси и очакваните 

резултати по цели и направления; 

 Ефективност – анализът дава информация доколко чрез реализацията на така 

формулираната стратегическа част ще се постигне трайно решение на ключовите 

проблеми в общината; 

 Устойчивост на резултатите – направена е преценка до каква степен може да се 

очаква, че предвидените приоритетни направления и цели в развитието ще запазят 

своята релевантност към хоризонта на програмния документ, в съответствие с 

предвиденото финансово осигуряване. 

 

1.3. ПРИЛОЖЕН ПОДХОД 

 
Избраният от нас изследователски подход за осъществяване на настоящата поръчка се базира 

на концепцията за адаптираното обхващане, изследване и оценка на всички процеси и етапи 

по изготвянето на основния стратегически документ чрез използването на система от 

специализирани инструменти и процедури. Същите са конструирани в съответствие със 

спецификата на отделните фази на разработване на ОПР за Община Дряново 2014 – 2020 г. и 

свързаните с тях междинни и окончателни резултати.  

Подходът на Консултанта за извършване на предварителната оценка на Общинския план за 

развитие на община Дряново се основава на: 

 Отзивчивост, гъвкавост и желание за адаптация към специфичните условия в община 

Дряново; 

 Консултиране на резултатите от проведените дискусии и обществени обсъждания в 

рамките на проекта, както и зачитане на мнението и равнопоставено третиране на 

заинтересованите страни при разработването на стратегическите документи; 

 Постоянна координация на работата с Изпълнителя, ангажиран с разработването на 

ОПР; 

 Събиране и сравнение на изходни данни; 

 Проучване сред заинтересованите страни;  

 Отчитането на реалните потребности на лицата, които ще бъдат ангажирани с 

прилагане на новия ОПР, както и с неговия мониторинг и оценка; 

 Интегриране на добри практики от релевантния опит на Консултанта; 

 Увеличаване на добавената стойност от резултатите от дейностите за Възложителя и 

заинтересованите страни посредством създаване и запазване на партньорските 
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отношения между Възложителя и останалите заинтересовани страни и след края на 

периода на действие на ОПР; 

 Обезпечаване на качествено разработени документи, които отговарят едновременно на 

нормативните изисквания и стратегическите документи на национално и регионално 

ниво, както и на нуждите на местната общественост. 

 

Основните методи, които се използват при изготвянето на оценката са: 

 

Проучване – Проучени са следните общински, регионални, областни, национални и 
европейски документи: 
 

 Стратегия „Европа 2020” на ЕС; 

 Териториален дневен ред на ЕС 2020; 

 Стратегическа рамка на Национална програма за развитие на Р България: България 
2020; 

 Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 

 Европа 2020: Национална програма за реформи; 

 Областна стратегия за развитие на Област Габрово 2005 - 2015 г. 

 Регионален план за развитие на Северен централен регион 2014 – 2020 г. 

 Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. 

 Националната програма за реформи на Република България за периода 2012-2020 г.; 

 Конвергентната програма на Република България за периода 2012-2015 г.; 

 Общинският план за развитие на община Дряново за 2007-2013 г.; 

 Междинната оценка на ОПР на община Дряново за 2007-2013 г.; 

 Годишни доклади за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2007 
– 2013 година; 

 Стратегията за децентрализация за периода 2006 – 2015 г.; 

 Актуализирана Стратегия за децентрализация 2006-2015 г.; 

 Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2010-2013 г.; 

 Проекти на оперативните програми за периода 2014 – 2020 година; 

 Други програмни и стратегически документи, предоставени от Възложителя; 

 Закон за регионалното развитие и правилник за прилагане на закона на 
регионалното развитие; 

 Закона за устройство на територията; 

 Закона за местното самоуправление и местната администрация; 

 Закона за общинските бюджети; 

 Закон за административно-териториалното устройство на Република България; 

 Закона за общинската собственост; 

 Закона за обществените поръчки; 

 Методология за наблюдение и оценка на изпълнението на областната стратегия и 
общинските планове за развитие; 

 Методология за оценка на въздействието на областната стратегия и общинските 
планове за развитие; 

 Методически указания за разработване на Националната стратегия за регионално 
развитие на Р България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=89
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ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове 
за развитие (2014-2020); 

 Методология за стратегическо планиране в Република България; 

 Мониторинг и оценка на публични политики и програми; 

 Ръководство за оценка на въздействието в България; 

 Наръчник за прилагане, мониторинг и оценка на политики и законодателство в 
България; 

 Стандарти за провеждане на обществени консултации; 

 Наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството на 
местно ниво; 

 Указания на Министерството на околната среда и водите относно структурата и 
съдържанието на общинските програми за опазване на околната среда; 

 Документи на ниво ЕС, приложими за следващия програмен период. 
 
Анализ и синтез – През този етап бе извършено обобщаване, анализ и оценка на събраните 

данни, факти и информация. Изготвена беше предварителната оценка на ОПР, резултатите от 

която са описани в настоящия документ. Извършен е подробен анализ и оценка на промените 

в социално-икономическото развитие на общината, изпълнението на целите и приоритетите, 

релевантността на ОПР и капацитета за координация на отговорните за неговото прилагане 

органи. Направени са съответните изводи, обобщения и препоръки за подобряване на 

работата по изпълнение на ОПР и актуализиране на документа за периода 2014–2020 г.  

Сравнение – По времето на този етап се сравняват заложените показатели в ОПР и тези в 

европейските, националните, регионалните и областните стратегии. Тук се прилага графичния 

метод. При възникнали въпроси се потърси съдействието на Общинска администрация - 

Дряново. Направените допълнения, коментари и забележки от страна на администрацията са 

взети под внимание и са включени в предварителната оценка. 

Графичен метод – за изобразяване на данни, факти, тенденции чрез геометрически 

изображения на функционална зависимост с помощта на линии на равнината. 

Екипът на ,,ПроАкив Тийм” ЕООД поддържаше регулярна и ефективна комуникация и 

сътрудничество с Възложителя – община Дряново и с Изпълнителя, който разработва 

ОПР 2014 – 2020 г. на община Дряново. 
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2. ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО 
 

2.1. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

 

Общинският план за развитие на Община Дряново е изготвен в съответствие с чл. 13, ал. 1 на 

Закона за регионално развитие и съгласно Методическите указания за разработване на 

Национална стратегия  за регионално  развитие на Р  България (2012-2022), Регионални 

планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020 ), Областни стратегии за развитие 

(2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020) на МРР. 

 

Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво 

интегрирано развитие на местно ниво (на територията на общината), който се разработва в 

съответствие с предвижданията на областната стратегия за развитие. Базирайки  се  на  

анализа  на  сравнителните  предимства  и  потенциала  за  развитие  на местно ниво в него се 

дефинират визия, стратегически цели и приоритети за постигането им, насочени към 

подобряване на качеството на живот чрез постигане на интелигентен, приобщаващ и 

устойчив растеж. 

 

Структурата на Общинският план за развитие на Община Дряново включва следните основни 

компоненти, които са определени в нормативните изисквания: 

 Анализ на съвременната ситуация в Община Дряново 

 Стратегически цели, приоритети и мерки 

 Индикативна финансова таблица 

 Индикатори за наблюдение и оценка на плана 

 Необходими действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана 

 Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и 
осигуряване на информация и публичност 

 Програма за реализация 

 

Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна обвързаност,  като 

аналитичната  част  на  документа  е  основа  за  формулиране  на стратегическата част, а 

дефинираните подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка осигуряват 

практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите. 

 
Процесът на разработване на горепосочените компоненти от страна на Изпълнителят, 

разработващ ОПР и общинската администрация е включвал следните етапи: 

 

 Подготовка  и   набиране  на  информация   –   провеждане  на   работни   срещи, 

идентифициране на източниците на информация, съответно лица и процедури за 

осигуряване на тази информация. Осигуряване на информация от официалните 

източници:  Национален  статистически  институт  (НСИ),  Агенция  по  заетостта (АЗ), 

действащи общински програми и т.н.; 
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 Преглед на актуалните стратегически документи и местните секторни политики; 

 Обработка и анализ – набраната първична информация e проверена за наличие на 

технически грешки или логически несъответствия, обработена, обобщена и 

анализирана,  изготвени  са  таблици  и  графики.  За  да  се  осигури  надеждно, 

актуално и полезно проследяване на съществуващите тенденции и настъпилите 

промени  на  територията  при  сравненията  и  анализа  са  използвани  последни 

налични актуални данни от официални източници; 

 Изготвяне на актуализиран социално – икономически профил на база анализа на 

набраната информация; 

 Идентифициране на силните и слаби страни, възможностите и заплахите (SWOT-

анализ) пред устойчивото местно развитие; 

 Разработване на стратегическата рамка за развитие на общината – формулиране на 

визия, цели и приоритети за развитие за общината в съответствие с националните цели 

и приоритети, заложени в Националната стратегия за регионално развитие 2012-

2022 г., Регионалния план за развитие на СЦР за периода 2014-2020 г., Областната 

стратегия  за развитие на област  Габрово  за периода  2014-2020  г., както и целите и 

приоритетите на ЕС в областта на регионалната политика за програмния период 2014-

2020 г. и целите на Стратегията “Европа 2020”; 

 Разработване   на   Програма   за   изпълнение  на   плана   с   конкретни   проекти, 

финансови ресурси и отговорни звена. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

 

 

 

2.2. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО 

 
Анализът на икономическото и социалното развитие има за цел не само да даде картина на 

моментното състояние на показателите на социално-икономическото развитие на общината,  

но и да установи кои са сравнителните предимства, в които следва да се инвестира, за да се 

създадат условия за устойчиво развитие. Следва да се откроят   приоритетните   проблеми,   

за   които   трябва   да   се   намери   решение   в стратегическата част на документа. Освен 

това, трябва да се установи какво е мястото на общината  в  националното  пространство  като  

се  анализира  развитието  на  общината спрямо това на съседните общини, областта, района, 

както и да се направи териториален разрез в рамките на самата община, като се определят 

основните и вторични центрове на растеж  и  се  анализират  връзките  между  населените  

места.  В тази връзка е от изключително значение да се направи задълбочен анализ с 

актуални и достоверни данни. 

В  ОПР  са  разработени  и  включени  всички  задължителни  части  за  този планов 

документ в съответствие с ЗРР и Методическите указания на МРР 
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В Анализа на ОПР на община Дряново са представени следните точки както следва: 

 

1. Анализ на природно-ресурсния потенциал на община Дряново, който включва: 

местоположение, релеф, полезни изкопаеми, физико-географски процеси, 

хидрогеоложки условия, почви, климат, води и водни ресурси, растителен свят и 

животински свят. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Конкурентоспособност на икономиката 

 

2.1. Обща характеристика на икономиката 

 

Представена е информация, която описва общата икономическа характеристика на общината. 

Представена е информация за основните икономически показатели на предприятията по 

сектори и големина (микро-, малки и т.н.) на територията на община Дряново в  т.ч.:   Брутна   

продукция;   Нетни   приходи   от   продажби;   Разходи за придобиване на ДМА; Средно 

годишна работна заплата. Информация за загубите и печалбите на предприятията по 

икономически дейности. 

 

2.2. Състояние на основните икономически сектори 

Описани са основните за общината структуроопределящи предприятия, както и нивото на 

производствената дейност на същите за периода от 2008 до 2012 г. 

 

 

 

        Структурата и съдържанието отговарят на изискванията в 

Методическите указания на МРР. Отчетено е стратегическото и 

благоприятно географско разположение на община Дряново.  

     Отчетено е положението на общината в националното пространство в 

съответствие с  предложената  класификация в „Социално-икономически 

анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за 

периода 2014-2020 г.”. Етап 2 – фокусиране на анализа и Националната 

концепция за пространствено развитие на Република България, за периода 

2013 – 2025 г. 
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2.3. Инвестиции 

Предоставена е информация за дела на преките инвестиции, като цяло за област Габрово за 

периода 2008 – 2012 г., нивата на преки инвестиции за предприятията от нефинансовия 

сектор (2008-2012 г.) за община Дряново и област Габрово, придобити през периода между 

2008-2012 г. ДМА на територията на община Дряново, както и информация за стойността на 

общите разходи за придобиване на ДМА на територията Общински бюджет. 

Описана е политиката на община Дряново по отношение на местните данъци и такси, като е 

илюстрирана нейната промяна от 2009 – 2013 г. Представена е информация за получените от 

Държавата средства, размера на целевите субсидии от Републиканския бюджет, частта на 

собствените приходи от 2009 – 2013 г. Описани са в табличен вид разходите на община 

Дряново за периода 20090-2013 г. – показана е тяхната структура по функции и динамика. 

 

Заключение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Земеделие 

В частта „Земеделие” е дадена информация за състоянието на селскостопанския фонд през 

2013 г. – каква е неговата обща площ и каква част от него представлява обработваема земя. 

Изведена е информация за основните култури, които се отглеждат, за тенденциите в областта 

през 2014 г., както и за състоянието на животновъдството и земеделските практики. 

 

Заключение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурата и съдържанието отговарят на изискванията в Методическите 

указания на МРР. Оценката на екипа е висока по отношение на пълнотата и 

анализа на частта „Земеделие”. 

 

Структурата и съдържанието на раздела отговарят на изискванията в Методическите 

указания на МРР. Изготвеният Анализ на икономическото състояние   на   община   

Дряново   е   изчерпателен,   представена   е   актуална информация, на базата на която 

са формулирани основните тенденции през последните години. По-голямата част от 

данните са визуализирани под формата на графики и/или таблици, което допринася 

за по-лесното им възприемане. 
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4. Анализ на тенденциите и процесите в социалната сфера 

 

4.1. Демографски характеристики и тенденции  

Представена и анализирана е информация за броя и динамиката на населението в общината. 

Разгледани и анализирани са основните структури на населението – селищна, възрастова, 

етническа, образователна – отделна точка от плана. Очертани са основните демографски 

тенденции в общината – намаляване относителния брой на населението, колебливост в 

динамиката на механичния прираст, отрицателен естествен прираст, намаляване дела на 

контингентите в трудоспособна възраст, увеличаване дела на градското население, 

повишаване на образователното равнище на населението на общината. Точката е богато 

онагледена с графичен материал. 

 
4.2. Заетост и безработица  

 
Описано е състоянието на заетост в община Дряново като е предоставена информация за 

икономически активното и неактивно население към 2011 г. Анализирана и предоставена 

информация относно населението на територията на общината, което се намира в под 

трудоспособна възраст, трудоспособна и над трудоспособна възраст, коефициента и 

динамиката на заетост за периода 2010 – 2013 г. 

 

4.3. Здравеопазване 

 
Анализът на системата за здравно обслужване на община Дряново покрива информация за 

здравните заведения и предоставяните здравни услуги. Предоставена е информация за 

болничната и доболничната помощ. 

 
4.4. Образование 

 

Анализиран е образователният статус на населението в общината, мрежата от учебни 

заведения, в т.ч за предучилищна подготовка, общо образование, професионално 

образование,  висше  образование,  неформално  образование  и  осмисляне  свободното 

време на младите хора, динамиката и броя на ученици и деца, посещаващи образователните 

институции в общината. 

 

4.5. Култура, културно наследство и туризъм 

 
Включено е представяне на културните и културно – историческите и туристически обекти. 

Анализирани са съществуващите културни институции на територията на общината, описано е 

състоянието на сградния фонд на читалищата и Исторически музей – Дряново. Представена е 

информация за реализираните туристически нощувки за периода 2009 – 2013 г. Описани са 

културните забележителности на територията на общината – музеи, храмове. Предоставена е 

информация за културния календар на община Дряново. 
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4.6. Социални услуги 

 

Включени са социалните направления, в които развива дейност Дряново, в т.ч. брой и 

капацитет на заведенията за социални услуги за деца и младежи, брой и капацитет на 

заведенията за социални услуги за пълнолетни лица. На база на анализа са изведени 

основните тенденции в развитието на социалните услуги на територията на общината, които 

до голяма степен са в унисон с тези на национално и европейско ниво и са в посока 

предоставяне на социалните услуги в среда близка до семейната. В допълнение е 

представена информация за реализираните проекти на общината по различни програми за 

подобряване на физическата инфраструктура. 

 
4.7. Спорт 

 
Анализирана и предоставена информация относно спортната база на територията на община 

Дряново. Информацията е предоставена в текстови и табличен вид. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 

 

5.1. Транспортна инфраструктура 

 

Проследено е състоянието на транспортната инфраструктура - пътна и улична мрежа. 

Анализирана е транспортната достъпност до общинските и областни градове на 

територията на региона. Изведен е извод за състоянието на общинската пътна мрежа.  

 

5.2. Водоснабдителна и канализационна инфраструктура 

 

Включва анализ на водоснабдителната мрежа. Отбелязано е частичното изграждане на 

водоснабдителната мрежа и недоброто ниво на задоволяване на питейните нужди на 

общината. Предоставена е информация в табличен вид за обитаваните жилища по източник на 

водоснабдяване и местонамиране. Анализирано е състоянието на канализацията на 

Структурата и съдържанието на раздела отговарят на изискванията в 

Методическите указания на МРР. Оценката на екипа е висока по отношение на 

пълнотата и изчерпателността на анализа. Социалната сфера в община Дряново е 

представена обстойно, като информацията е подкрепена с данни, визуализирани в  

таблици и графики. 
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територията на общината и е отчетена липсата на пречиствателна станция и необходимостта от 

изграждане. 

 

5.3. Хидромелиорации 

Предоставена е информация за наличните хидромелиоративни съоръжения, като е отчетена 

потенциалната опасност на повечето от тях. 

 
5.4. Твърди битови отпадъци 

Предоставена е информация за местоположението на обработка на твърдите битови отпадъци 

на територията на общината, за дела население, който е обхванат от системата за 

организирано сметосъбирне и сметоизвозване, както и за преобладаващия състав на твърдите 

битови отпадъци. Отбелязано е съществуването на нерегламентирани сметища във всички 

населени места на територията на общината. 

 
5.5. Енергийна инфраструктура 

В точката е представена и анализирана информация относно електропроводната и 

електроразпределителната мрежа на територията на община Дряново. 

 

5.6. Комуникационна инфраструктура 

Предоставена е информация относно телекомуникационните мрежи, съществуващото 

покритие на мобилни оператори на територията на общината, възможностите и наличния 

достъп до интернет. 

 
5.7. Поземлени ресурси  

Предоставена е информация относно поземлените ресурси на територията на община 

Дряново – селскостопански фонд, урбанизирани територии, водни течения и водни площи, 

територии за добив на полезни изкопаеми.  

 
5.8. Горски фонд  

Предоставя информация относно съществуващи на територията на общината горски фонд и 

неговото състояние. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Структурата и съдържанието на раздела отговарят на изискванията в Методическите 

указания на МРР. Оценката на екипа е висока по отношение на пълнотата и 

изчерпателността на анализа. Анализът обхваща всички части на техническата  

инфраструктура.  Представената  информацията  е  подкрепена  с актуални данни, 

обобщени в таблици. 
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6. Екологично състояние на общината 

Последователно е представена и анализирана информация за: състояние на качеството на 

атмосферния въздух (КАВ); шум; водни ресурси; подземни природни богатства; защитени 

територии и биоразнообразие; разходи на общината за опазване на околната среда, зелени 

площи в населените места, управление на отпадъците.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

 

 

 

 

 

7. Управление на административния капацитет 

Включва информация за: структурата на общинската администрация, разгледани са общата и 

специализираната администрация, описани са дирекциите и функциите на длъжностите в тях.  

Разгледан е гражданският сектор и основните граждански сдружения в общината. Описани са 

проектите, по които община Дряново е кандидатствала. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработената част „Административен капацитет” предоставя задълбочена 
информация по отношение на съществуващата структура в общината, 

изпълнените проекти и състоянието на гражданския сектор – идентифицирайки 
всички регистрирани на територията на общината граждански сдружения. 

 

Структурата и съдържанието на раздела отговарят на изискванията в 

Методическите указания на МРР. Оценката на екипа е висока по отношение на 

пълнотата и  изчерпателността  на  анализа. Прави впечатление задълбоченото 

проучване на компонентите на околна среда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА АНАЛИЗА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА 

ДРЯНОВО: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общо заключение за раздел ,,Анализ на икономическото и социално развитие 

на община Дряново: 

 

 Структурата и съдържанието отговарят на изискванията в Методическите 
указания на МРР 

 Анализът е целенасочен, проблемно ориентиран и обхваща икономическите, 
социалните и екологичните проблеми, както и тяхното териториално измерение. 
Използвани са актуални данни от официални източници на информация, които са 
анализирани с помощта на различни подходи и са изведени съответните изводи 
от тях 

 Дълбочината  и  изчерпателността  на  анализа  може  да  се  определи като 
достатъчна за целите на разработвания документ. Общината е разгледана в 
контекста на социално-икономическото развитие на областта, района, 
националните особености. 

 Направени са съответните изводи и са дефинирани тенденциите за развитие 
на общината на базата вътрешния й потенциал и условията за развитие 

 Като недостатък може да се посочи липсата на сравнителен анализ с общини 
(,,съседи”) извън териториалния обхват на област Габрово. Административните  
граници  не  поставят  бариери  и  липсата  на поглед върху взаимодействието на 
общината с тези й ,,съседи”, може да е причина за пропуснати възможности 

 Според оценяващия екип Анализът поставя добра основа за разгръщане на 
стратегическата рамка 
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2.3. ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ (SWOT) 

 

SWOT анализът е задължителна част за всеки стратегически документ, като осъществява 

логическата връзка между аналитичната и стратегическа част на документа. Изготвеният 

SWOT анализ е структуриран съгласно класическата схема за обобщение на факторите в 

четири групи, в зависимост от това с какъв произход са те и какъв е потенциалният им ефект 

върху развитието. Силните и слабите страни са изведени на база вътрешните условия в 

общината, докато възможностите и заплахите са изведени на база външната среда. Анализът 

е логично построен и правилно извежда и обобщава направените в анализа констатации. 
 

Като най-силни страни на общината са определени: благоприятно географско положение и 

наличие на добри транспортни връзки на основни пътни артерии; добре развита 

междуселищна инфраструктура и електропреносни мрежи; наличие на екологично чисти 

територии, благоприятен климат, богато биоразнообразие; добро качество на атмосферния 

въздух и почвите; много богато биоразнообразие, обхванато в добре поддържани защитени 

територии; наличие на проект за ГПСОВ; добре изградена електропроводна и 

електроразпределителна мрежа във всички селища; наличие на разнообразни и 

благоприятни ресурси за развитието на туризма; развита, диверсифицирана икономика, 

доминирана от преработвателна индустрия и подобрено икономическо състояние на 

общината за последните 5 години; увеличен брой предприятия и увеличена стойност на 

приходите на предприятията през последните 5 години и нарастваща стойност на 

произведената продукция за същия период; увеличена стойност на преките чуждестранни 

инвестиции в нефинансовия сектор и на придобитите ДМА през последните 5 години; 

положителен механичен прираст през последната година; наличие на сравнително добре 

развита доболнична помощ; голям брой реализирани проекти, финансирани от фондовете на 

ЕС, от общината през програмен период 2007-2013; наличие на квалифицирани кадри в 

социалната сфера, добре функциониращи структури, предоставящи разнообразни социални 

услуги; добри партньорски взаимоотношения между местната власт и неправителствения 

сектор; добре развита образователна инфраструктура;  увеличен брой на туристическите 

обекти и на реализираните туристически нощувки на територията на общината и богато 

културно наследство с голям потенциал за привличане на туристи. 

 

Най–изразените слаби страни в общината са: много на брой, малки по население, 

разположени на голяма територия населени места; тенденция на намаляване на населението 

в общината; отчасти амортизирана пътна, съобщителна и ВиК инфраструктура; 

необезпеченост на територията с актуални устройствени планове; отчасти амортизиран 

сграден фонд (жилищен, промишлен, публичен), с ниска енергийна ефективност; 

недоизградена канализационна мрежа в населените места; липса на пречиствателни 

съоръжения; липса на достатъчен финансов ресурс за опазване и поддържане на културно-

историческото наследство; продължаващо намаляване на учениците и децата в 

образователните заведения; недостатъчно развита система за разделно събиране на 

отпадъци и отсъствие на добре организирана система за извозване на строителни отпадъци; 

недостатъчно добро състояние на пътна мрежа, което затруднява достъпността до 



 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 
ДРЯНОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и 
провеждане на политики от общинска администрация Дряново”, в изпълнение на Договор 13-13-68/12.11.2013 г., 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съ-финансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд 

23 
 

общинския център и взаимодействието му с населените места в общината и съседните 

общински центрове; регистрирано „умерено“ и „лошо“ състояние на някои водни ресурси и 

необходимост от подобряване на биологичното им състояние; спад в реализираните приходи 

от предприятията в отрасли търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, строителство и 

хуманно здравеопазване и социална работа; намалена стойност на приходите в общинския 

бюджет; нисък процент на лицата с висше образование в общината в сравнение с тези със 

средно и основно образование; по-висок темп на намаляване населението в трудоспособна 

възраст в сравнение с темповете на намаляване на населението в под трудоспособна и над 

трудоспособна възраст; липсваща болнична помощ. 

 

Най-добрите възможности, от които общината следва да се възползва са свързани с: 

осигуряване на необходимия финансов ресурс от национални и международни програми за 

реализация на проекти на територията на общината; насочване на по-голямата част от 

финансовия ресурс за подобряване на енергийната ефективност на публичния, 

производствения и частния сграден фонд; изграждане на възобновяеми енергийни 

източници; разработване на качествен и атрактивен туристически продукт (вкл. 

регионален); развитие и маркетинг на туристическата дестинация и обогатяване на 

туристическия продукт;  развитие  на  производства  с висока добавена стойност на 

единица продукт; повишаване конкурентоспособността на МСП чрез технологично 

обновяване и иновации; развитие на МСП, предлагащи иновативни решения към 

традиционни продукти; международно сътрудничество с организации и органи на 

управление; запазване доброто състояние на околната среда и развитие на биоземеделие; 

въвличане на обществеността при решаване на местни проблеми; разкриване на нови 

социални услуги; продължаващо възстановяване и модернизация на спортните бази. 

 

Заплахите, пред които е изправена общината са свързани с: Неблагоприятни миграционни 

процеси; продължаващо намаляване на населението и обезлюдяване на малките населени 

места; редуциране броя на училищата и последващо намаляване на квалифицираните 

образователни кадри и хората с висше образование; отсъствието на постоянен контрол по 

отношение опазването на компонентите на околната среда; климатични промени и 

произтичащите заплахи свързани с тях; фрагментиране на местообитанията в следствие на 

прекомерни туристически дейности и / или инфраструктурни проекти, дърводобив и др. 

 

На база извършения анализ са идентифицирани общо 74 фактора, от които 27 се 

класифицират като силни страни на територията, 22 като слаби страни, 16 са възможности и 

9 – заплахи.  
 

Като цяло, SWOT-анализът е уловил основните изводи, направени в социално - 

икономическия анализ, а в стратегическата рамка са взети предвид стоящите пред 

развитието на общината възможности и заплахи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО ЗА ПЕРИОДА 

2014 – 2020 г. – ВИЗИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И 

МЕРКИ 

 
Оценката на стратегическата рамка на ОПР на община Дряново 2014-2020 г. е извършена 
на следните нива: 
 

 Структурно съответствие, съгласно методическите указания на МРР 
 Външно съответствие 

 Вътрешно съответствие и допълняемост 

 Съгласуваност с общественото мнение 

 

Целите и приоритетите имат за задача да дадат насоката за развитие на общината за 

следващия програмен период, като стъпят на основата на направения преди това анализ и 

SWOT-анализ. Това е ключовата част на документа, където се показва начина как да се 

използват предимствата на общината и с минимални усилия да се постигне максимален 

ефект по отношение на решаването на наличните проблеми и постигането на социално-

икономически напредък. 

Стратегическата рамка следва да изразява желанията на местното население за бъдещото 

развитие на общината и в същото време да следва насоката, определена от документите на 

по-високо ниво. Следва да се намери пресечната точка между желанията и възможностите 

за развитие, така че стратегическата рамка да бъде реалистична и да има максимално 

въздействие. 

 

2.4.1. Структурно съответствие 

Стратегическата част на Общинския план за развитие на община Дряново 2014 –2020 г. е 

структурирана в следните части: 

 Визия за развитието на община Дряново – 1; 

 Стратегически цели – 5; 

 Приоритети – 5; 

Представеният анализ в тази част е качествено разработен и дава 

добра основа за определяне на стратегическите насоки за бъдещото 

развитие на тези дейности, оказващи пряко влияние върху качеството 

на жизнената среда. SWOT-анализът съответства и е обвързан със 

социално–икономическия анализ и с дефинираните цели и приоритети на 

общината. 
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 Специфични цели – 24; 

 Мерки – 58; 
 

Визията на община Дряново е дефинирана както следва:  

 

Стратегическите  цели,  които  си  поставя  общината  в  рамките  на  времевия хоризонт 2014- 

2020 година са: 

1. Стратегическа цел 1. „Реализиране потенциала на местната икономика и модернизация 
на земеделските производства за достигане на средните нива на заетост, 
производителност на труда и приложение на иновации в икономиката“; 

2. Стратегическа цел 2. „Интегрирано развитие на територията и подобряване на 
териториалната устойчивост и достъпност”; 

3. Стратегическа цел 3. „Подобряване качеството на живот чрез изграждане на 
съвременна инфраструктура и създаване на условия за по-добро образование, 
социално включване, достъпно и качествено здравеопазване, култура и спорт“; 

4. Стратегическа цел 4. „Щадящо използване на ресурсите, опазване и възстановяване на 
околната среда и адаптиране към измененията на климата“; 

5. Стратегическа цел 5. „Добро управление и достъп до качествени административни 
услуги“. 

 

Формулировката на визията и стратегическите цели кореспондират напълно с адекватната 

насока на развитие на общината в съответствие с дефинираните преди това проблеми и 

потребности на региона и с обособените силни и слаби страни, възможности и заплахи. 

Визия е формулирана в съответствие с изискванията посочени в Методологията за 

стратегическо планиране в Република България, разработена от европейски и български 

експерти и одобрена от Съвета за административната реформа през 2011 г. Тя е: 

 

 Вдъхновяваща - ясна и предизвикателна; 

 Фокусираща - дава цел и посока; 

 Ориентирана към бъдещето - взема предвид добрите неща от миналото; 

 Насочваща   -   дава   насоки,   без   да   ограничава,   но   адресирана   към 

преодоляването на откроените при анализа обществено значими проблеми; 

 Устойчива - дава дългосрочната перспектива. 

 
 

„Към 2020 община Дряново да се превърне в община с привлекателна жизнена среда и 

добро качество на живота, съхранила културно-историческото, духовното и 

природното си наследство, с изградена и поддържана техническа и бизнес 

инфраструктура, осигурила условия за устойчив растеж, конкурентоспособна 

икономика, селско стопанство, туризъм и услуги”. 
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Анализът показва, че визията е в съответствие с регионалния потенциал на общината 

обусловен от териториалното й разположение, състоянието на икономическите и социални 

тенденции и потребностите в региона. 

 

Дефинициите на стратегическите цели са точно определени, дават ясна представа за това, 

какво се очаква да бъде постигнато и какви са пътищата и средствата за постигане на 

желаните резултати. Формулировката на целите позволява лесното и еднозначно 

дефиниране на конкретни показатели за измерване на резултатите и въздействието от 

прилаганите интервенции в посока на постигане на целите, което гарантира тяхната 

измеримост. 

 

Целите са дефинирани в реалистичен и достижим за общината аспект. Контекстът на целите в 

пълна степен отразява необходимостта от възможните интервенции за осигуряване на 

решения по отношение на съществуващите потребности и ограничения, разрешаване или 

намаляване на техния негативен ефект. 

 
Стратегическите цели са в пълно съответствие със силните страни и възможностите за 

развитие в общината, като отразяват и подходите за справяне с настоящите слаби страни и 

съществуващите заплахи. Те отразяват реалните възможности за успешно развитие на 

общината, като еднозначно предопределят посоката на бъдещите действия през плановия 

период. 
 

За постигане на детайлизация и яснота при постигането на дефинираните пет стратегически 

цели следва да се разработят приоритети.  

 

Приоритетите, предложени в Общинския  план  за  развитие  на  община  Дряново    2014  –  

2020  г.  са  изцяло  в съответствие с поставените стратегически цели. Те реално дават 

представа за насоките на реализация на вече дефинираните стратегически цели, като 

Приоритет 1 и неговите приоритетни области - 1.1 и 1.2 пряко кореспондират със 

Стратегическа цел  1, Приоритет 2 и неговите приоритетни области - 2.1. и 2.2. допринасят 

за постигането на Стратегическа цел 2, Приоритет 3.1 и 3.2. са насочени към достигането на 

Стратегическа цел 3, Приоритет 4 и приоритетни области 4.1 и 4.2 оказват влияние за 

постигане на стратегическа цел 4, а Приоритет 5 и приоритетните области 5.1 и 5.2 допринасят 

за постигането на стратегическа цел 5. 

Формулираните   специфични   цели   и   мерки   са   инструменти   от   по-ниско йерархично 

равнище, чиято задача е последваща детайлизация на приоритетите с оглед на определяне 

на адекватни пътища и подходи за постигане на заложените стратегически цели. 

Специфичните цели по отделните приоритети са съобразени с изискванията на Единна 

методология за провеждане на функционален анализ на държавната администрация за: 
 

 Конкретност - посочени са конкретни мерки и проекти; 

 Измеримост - заложени са индикатори с базова и целева стойност; 

 Съгласуваност - обвързаност с общинските секторни програми и стратегии; 
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 Постижимост   -   предвидени   са   реалистични   мерки   и   проекти   (в 
правомощията на общинската администрация) за нейното постигане; 

 Определеност  във  времето  -  по  отношение  на  всеки  един  проект  е определен 
срок за изпълнение. 

 

Разпределението на специфичните цели към отделните приоритети, както и на мерките към 

отделните специфични цели е коректно и логично, дава възможност за залагане на ясни 

индикатори, измерващи степента на постигнатия успех по време на провеждане и след 

приключване на предвидените интервенции. Специфичните цели и мерките са реалистични и 

изпълними от общината в рамките на плановия времеви хоризонт 2014 – 2020 година. 

 

2.4.2. Външно съответствие 

Стратегическата рамка на Общинския план е разгледана в контекста на системата от 

стратегически и планови документи на различни нива. Потърсена е външната съгласуваност 

на документа, като стратегическите цели и приоритети към тях са обвързани с приоритетните 

за областта, региона, страната и ЕС области за развитие. 

 
Трябва да се посочи, че Общинският план за развитие се разработва в момент, когато все още 

не е финализирано Споразумението за партньорство на Република България,  определящо  

основните  приоритетни  направления,  които  ще  бъдат финансирани в периода 2014-2020 г., 

не са финализирани и оперативните програми, не са финализирани и др. стратегически и 

планови документи, от които ОПР на община Дряново е силно зависим. Тази неясна външна 

среда, в която се изготвя документът,   увеличава  риска  за   условност   на  планираните  

дейности  и   най-вече средствата за тях. 

 

Общинският план за развитие на Дряново интегрира в значителна степен стратегическата 

рамка на ЕС за икономическо, социално и териториално сближаване и регионално развитие 

след 2013 г., основаващо се на общия стремеж за интелигентен икономически растеж чрез 

технологично обновление и иновации, развитие на знанията и уменията, устойчиво развитие 

на базата на използване на “зелени” технологии и енергии и постигане на социална 

интеграция и социално включване. 

 
Външната съгласуваност на документа се изразява в Стратегия Европа 2020 - цели постигането 

на по-интелигентен, по-устойчив и приобщаващ растеж: 

 

 Интелигентен    –    чрез по-ефективни инструменти в образованието, изследванията и 

иновациите; 

 Устойчив     –     благодарение на решителното преминаване към нисковъглеродна 

икономика и конкурентоспособна промишленост; 

 Приобщаващ,  със  силен  акцент  върху  създаването  на  работни  места  и 

намаляването на бедността. 
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Петте основни цели, които ЕС трябва да постигне преди края на десетилетието са в сферата 

на заетостта, образованието, научните изследвания и иновациите, социалното 

приобщаване и намаляването на бедността и климата/ енергията. Така формулираните 

цели следва да се трансформират в национални. 

Към целите са дефинирани и седем водещи инициативи, предоставящи рамка, чрез 

която ЕС и националните власти взаимно поддържат усилията си в области, подкрепящи 

приоритетите на „Европа 2020“ – като иновации, цифрова икономика, заетост, младеж, 

промишлена политика, бедност и ефективно използване на ресурсите. 

Според  оценяващия  екип  Общинският  план  за  развитие  на  община  Дряново следва 

зададените от ЕС насоки: 

 

   ИНТЕЛИГЕНТЕН                                          УСТОЙЧИВ                                             ПРИОБЩАВАЩ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритет 1.1, в т.ч. 

 Повишаване 

конкурентоспособността 

на МСП в общината, чрез 

технологично 

обновяване и развитие 

на предприемаческите 

умения. 

 Свързаност и развитие 

на зелена и енергийно-

ефективна икономика 

Приоритет 2.2., в 

т.ч.: 

 Повишаване на 

енергийната 

ефективност, чрез 

изграждане на 

алтернативни енергийни 

източници и обновяване 

на енергийната 

инфраструктура 

 

Приоритет 1.2, в т.ч. 

 Развитие на устойчиви 

форми на туризъм и на 

туристически атракции 

Приоритет 1.1., в т.ч.:  

 Увеличаване на 

заетостта и устойчивите 

партньорства за 

подобряване на бизнес 

средата 

Приоритет 3.2, в т.ч.: 

 Развитие на устойчиви 

форми на отдих, спорт и 

забавления на местно 

ниво. 

Приоритет 4.1, в т.ч: 

 Защита на околната 

среда и превенция на 

риска (кризи, бедствия и 

аварии). 

Приоритет 3.1, в т.ч: 

 Подобряване на 

достъпа и повишаване 

качеството на 

образованието и 

обучението 

 Повишаване качеството 

и ефективността на 

здравните и социални 

услуги и обновяване на 

материалната база 
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Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.  

 Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г. е 

основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за 

постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване 

на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия /неравенства в контекста на 

общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж. 

 

НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално развитие, 

която има интегрален характер, дава възможност за координация на секторните политики на 

територията и съдейства за тяхното синхронизиране. НСРР играе важна роля за постигане 

на съответствие и взаимно допълване между целите и приоритетите на политиката за 

регионално развитие и секторните политики и стратегии, които спомагат за балансирано 

развитие на районите. НСРР определя дългосрочните цели и приоритети за регионално 

развитие на страната. 

 
Препоръки, които да бъдат взети под внимание при Актуализация на Общинския план за 

развитие на община Дряново: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 В структурно отношение по-удачно би било т. 7.8 и 7.9, които дава 

информация за горския фонд и поземлените ресурси да бъдат включени към т. 

3 „Земеделие”.  

 

 По същата причина се препоръчва т. 7.4 Депа за твърди битови отпадъци да 

бъде включена към т.8.3. Управление на отпадъци. 

 

 Като препоръка, Оценителят, идентифицира необходимостта да се 
допълни анализа за състоянието на административния капацитет, като се 
добави информация за: 
 

 Софтуерна обезпеченост и въведени международни стандарти за   
управление   на   качеството; 

 Състояние/ етап на въвеждане на електронно управление; 

 Организирани и проведени семинари и обучения от общината за 
повишаване на административния капацитет на общинските служители; 

 Предоставени административни услуги на територията на общината за 
последната календарна година. 
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Съответствието на ОПР с НСРР1 е представено на таблицата по – долу: 

 

ОПР Дряново 2014 – 2020 г. НСРР 2012 – 2022 г. 

Стратегическа цел 1. „Реализиране 
потенциала на местната икономика и 
модернизация на земеделските 
производства за достигане на средните 
нива на заетост, производителност на труда 
и приложение на иновации в икономиката“ 

 

Стратегическа цел 1: Икономическо 
сближаване в европейски, национален и 
вътрешнорегионален план чрез развитие на 
собствения потенциал на районите и опазване 
на околната среда. 

 

Приоритетна област 1.1. „Развитие на МСП, 
подобряване на бизнес средата, 
насърчаване на инвестициите и 
повишаване качеството на човешкия 
ресурс, базирано на 
щадящо/екологосъобразно ползване на 
собствените ресурси“ 

Приоритет 1.1 

Активизиране на специфичния потенциал на 

регионалните и местните икономики чрез 

подкрепа за повишаване 

конкурентоспособността на малкия и средния 

бизнес 

Приоритетна област 1.2. „Развитие на 
конкурентноспособно селско и горско 
стопанство и устойчиво управление на 
природните ресурси“ 

Приоритет 1.1 

Активизиране на специфичния потенциал на 

регионалните и местните икономики чрез 

подкрепа за повишаване 

конкурентоспособността на малкия и средния 

бизнес 

Стратегическа цел 2. „Интегрирано развитие 
на територията и подобряване на 
териториалната устойчивост и достъпност“ 

Стратегическа цел 4 

Балансирано териториално развитие чрез 
укрепване на мрежата от градове-центрове, 
подобряване свързаността в районите и 
качеството на средата в населените места 
Стратегическа цел 1 

Икономическо сближаване в европейски, 
национален и вътрешнорегионален план чрез 
развитие на собствения потенциал на 
районите и опазване на околната среда 
Стратегическа цел 2 

Социално сближаване и намаляване на 
регионалните  диспропорции  в  социалната 
сфера чрез създаване на условия за развитие 
и реализация на човешкия капитал 

Приоритетна област 2.1. „Подобряване на 
базисната инфраструктура и 
достъпността на територията.” 

Приоритет 4.1 

Интегрирано устойчиво градско развитие и 

укрепване на полицентричната мрежа от 

градове 

                                                           
1
 http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=598  

http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=598
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Приоритетна област 2.2. „Подобряване 
устройството на територията и 
ефективността на енергийните мрежи, 
ВЕИ и сградния фонд“. 

Приоритет 1.3 

Развитие на инфраструктурата за опазване на 

околната среда 

 

Стратегическа цел 3. „Подобряване 
качеството на живот чрез изграждане на 
съвременна инфраструктура и създаване 
на условия за по-добро образование, 
социално включване, достъпно и 
качествено здравеопазване, култура и 
спорт” 

Стратегическа цел 2  
Социално сближаване и намаляване на 
регионалните диспропорции  в  социалната 
сфера чрез създаване на условия за развитие 
и реализация на човешкия капитал 

Приоритетна област 3.1. „Обновяване на 
инфраструктурните мрежи и услуги 
обезпечаващи по-висок стандарт на 
живота и разширяващи възможностите 
за по-добро образование, социални грижи, 
спорт и опазване на културното и 
духовното наследство“.   

Приоритет 2.1.  
Подобряване на достъпа до  
образователни,здравни, социални и културни 
услуги и развитие на спортната 
инфраструктура в районите 

Приоритетна област 3.2. „Полагане на 
целенасочени усилия за подобряване 
здравето, благополучието и качеството 
на живот на местното население“. 

Приоритет 2.1. Подобряване на  достъпа  до  
образователни, 

здравни, социални и културни услуги и 

развитие на спортната инфраструктура в 

районите 

Стратегическа цел 4. „Щадящо използване 
на ресурсите, опазване и възстановяване на 
околната среда и адаптиране към 
измененията на климата“. 

Стратегическа цел 1: Икономическо 

сближаване в европейски, национален и 

вътрешнорегионален план чрез развитие на 

собствения потенциал на районите и опазване 

на околната среда 

Приоритетна област 4.1. Подобряване 
качествата на околната среда чрез 
намаляване на антропогенните 
замърсявания на територията. 

Приоритет 1.3 

Развитие на инфраструктурата за опазване на 

околната среда 

 

Приоритетна област 4.2. „Опазване на 
околната среда и биоразнообразието“. 

Приоритет 1.3 

Развитие на инфраструктурата за опазване на 

околната среда 

 

Стратегическа цел 5.  „Добро управление и 
достъп до качествени административни 
услуги“ 

Стратегическа цел 2 

Социално сближаване и намаляване на 

регионалните  диспропорции  в  социалната 

сфера чрез създаване на условия за развитие 

и реализация на човешкия капитал 
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Приоритетна област 5.1. „Предоставяне на 
по-качествени услуги и информация на 
граждани и бизнес“. 

Приоритет 2.3 

Развитие на капацитета на националните, 

регионални и местни власти за стратегическо 

планиране и подобряване управлението на 

регионалното развитие 

Приоритетна област 5.2. „Подобряване на 
административния и проектния 
капацитет на общината за ефективно 
управление на оперативните програми и 
ПЧП“ 

Приоритет 2.3 

Развитие на капацитета на националните, 

регионални и местни власти за стратегическо 

планиране и подобряване управлението на 

регионалното развитие 

 
Връзка с НСРР 2012-2022 е налице по всички Стратегически цели, т.е. оценителят може да 

твърди, че е установено съответствие на изведените в НСРР и ОПР на Община Дряново 

стратегически цели. 

 

 Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 
 

Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) определя стратегията за 

развитие на националната територия и връзките й със съседните страни и региони. НКПР е 

средносрочен документ с период на действие от 2013 до 2025 г. за подпомагане на 

правилното насочване на средствата по оперативните програми в следващия програмен 

период от 2014-2020 г. към зони с натрупани диспропорции, но и към такива с най-

подходящи условия и неизползван потенциал. 

Съгласно избраната визия са очертани следните стратегическите цели на НКПР: 

 

1. Стратегическа Цел 1 “Интегриране в европейското пространство”; 

2. Стратегическа Цел 2 “Полицентрично териториално развитие”; 

3. Стратегическа Цел 3 “Пространствена свързаност и достъп до услуги”; 

4. Стратегическа Цел 4 “Съхранено природно и културно наследство”; 

5. Стратегическа Цел 5 “Стимулирано развитие на специфични територии” 
(крайбрежни Черноморски, крайбрежни Дунавски, планински гранични и периферни); 

6. Стратегическа Цел 6 “Конкурентноспобност чрез зони за растеж и иновации”. 

 

В  този  контекст,  в  стратегическата  част  на  плана,  са заложени стратегически цели, които 

пряко кореспондират с присъстващите в Концепцията – интегрирано и устойчиво развитие на 

територията, подобряване на свързаността и достъпността, опазване на културното и 

историческо наследство.  
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 Регионален план за развитие на Северен централен район 2014-2020 г. 
 

Регионалният план за развитие (РПР) на Северен централен район (СЦР), като един от шестте 

плана за развитие на ниво 2 за периода 2014–2020 г., е съществен елемент в йерархичната 

система от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие. Основна 

функция на плана е да осигури връзката и координацията между целевата концепция на 

националните и европейски документи за развитие на страната през периода 2014-2020 г., 

включително Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., и необходимите 

цели и действия за развитие на района при отчитане на неговите специфични условия и 

потенциал за развитие.  

 

Съответствието на ОПР с РПР на СЦР 2014-2020 г. е представено на таблицата по-долу: 

 

Съответствие на ОПР на община Дряново 2014-2020 г. с РПР на СЦР 2014 

 

ОПР Дряново 2014 – 2020 г. РПР на СЦР 2014 

Стратегическа цел 1. „Реализиране 
потенциала на местната икономика и 
модернизация на земеделските 
производства за достигане на средните 
нива на заетост, производителност на 
труда и приложение на иновации в 
икономиката“.    

 

Стратегическа цел 1: 

Икономическо сближаване - достигане на средните 
нива на заетост, производителност на труда и 
приложение на иновации в икономиката, 
характерни за районите от Дунавското 
пространство 

Приоритетна област 1.1. „Развитие на 
МСП, подобряване на бизнес средата, 
насърчаване на инвестициите и 
повишаване качеството на човешкия 
ресурс, базирано на 
щадящо/екологосъобразно ползване 
на собствените ресурси“. 

Приоритет 1.1. 

Развитие на устойчива конкурентоспособна 

икономика основана на знанието, иновациите и 

новите технологии 

 

Приоритетна област 1.2. „Развитие на 
конкурентноспособно селско и горско 
стопанство и устойчиво управление 
на природните ресурси“. 

Приоритет 1.1. 

Развитие на устойчива конкурентоспособна 

икономика основана на знанието, иновациите и 

новите технологии 

Стратегическа цел 2. „Интегрирано 
развитие на територията и 
подобряване на териториалната 
устойчивост и достъпност“. 

Стратегическа цел 3 

Териториално сближаване   –   свързаност и 

балансирано,     интегрирано     и     устойчиво 

развитие на територията и населените места 

Приоритетна област 2.1. „Подобряване 
на базисната инфраструктура и 
достъпността на територията.” 

Приоритет 3.1. 

Изграждане на приоритетни инфраструктурни  
коридори  и прилежащите им съоръжения 
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Приоритетна област 2.2. „Подобряване 
устройството на територията и 
ефективността на енергийните 
мрежи, ВЕИ и сградния фонд“. 

Приоритет 3.2. 

Интегрирано и устойчиво развитие и укрепване на 
полицентричната мрежа от селища 

 

Стратегическа цел 3. „Подобряване 
качеството на живот чрез 
изграждане на съвременна 
инфраструктура и създаване на 
условия за по-добро образование, 
социално включване, достъпно и 
качествено здравеопазване, култура 
и спорт” 

Стратегическа цел 2: 
Социално сближаване - преодоляване на 
междурегионалните и вътрешнорегионални 
различия в социалната сфера и ограничаване на 
риска от социална изолация и бедност 

Приоритетна област 3.1. „Обновяване 
на инфраструктурните мрежи и 
услуги обезпечаващи по-висок 
стандарт на живота и разширяващи 
възможностите за по-добро 
образование, социални грижи, спорт 
и опазване на културното и 
духовното наследство“.   

-  

Приоритетна област 3.2. „Полагане на 
целенасочени усилия за подобряване 
здравето, благополучието и 
качеството на живот на местното 
население“. 

-  

Стратегическа цел 4. „Щадящо 
използване на ресурсите, опазване и 
възстановяване на околната среда и 
адаптиране към измененията на 
климата“. 

Стратегическа цел 4 

Опазване на околната среда,  съобразно 

предизвикателствата  на  климатичните промени и 

прилагане на европейските и национални 

стандарти за ограничаване на замърсяването  и  

енергоемкостта  и стимулиране    използването на 

енергия от възобновяеми източници. 

Приоритетна област 4.1. Подобряване 
качествата на околната среда чрез 
намаляване на антропогенните 
замърсявания на територията. 

- 

Приоритетна област 4.2. „Опазване на 
околната среда и 
биоразнообразието“. 

- 
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 Областната стратегия за развитие на област Габрово 2014-2020 г. 
 

Областната стратегия за развитие на област Габрово за периода 2014 – 2020 г., съгласно ЗРР 

трябва да зададе стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на 

общинските планове за развитие за периода 2014 – 2020 г. Тя трябва да адресира препоръки 

и стратегически насоки към новите планове на съставните общини, за да се постигне: 

 Съответствие между Областната стратегия за развитие на областта и Общинския план за 
развитие, която представлява „посредник” между ОПР и по-високите нива РПР и НСРР 

 Съответствие с общите проблеми, потребности и потенциал на областта – сфери за 
междуобщински партньорства 
 
Съответствието между ОПР Дряново и ОС Габрово е представено по-долу: 
 

Съответствие на ОПР на община Дряново 2014-2020 г. с ОСР 2014-2020 г. 

 

ОПР Дряново 2014 – 2020 г. ОС Габрово 2014 – 2020 г. 

Стратегическа цел 1. „Реализиране 
потенциала на местната икономика и 
модернизация на земеделските производства 
за достигане на средните нива на заетост, 
производителност на труда и приложение на 
иновации в икономиката“.    

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Реализиране 
потенциала на местната икономика 

Приоритетна област 1.1. „Развитие на МСП, 
подобряване на бизнес средата, насърчаване 
на инвестициите и повишаване качеството на 
човешкия ресурс, базирано на 
щадящо/екологосъобразно ползване на 
собствените ресурси“. 

Приоритет 1 Подкрепа за иновационните и 

инвестиционите дейности за повишаване 

конкурентноспособността на МСП 

Приоритетна област 1.2. „Развитие на 
конкурентноспособно селско и горско 
стопанство и устойчиво управление на 
природните ресурси“. 

Приоритет 2 Развитие на туризъм, културни и 

творчески индустрии чрез рационално 

използване и развитие на природните 

дадености, културно-историческо наследство 

и традиции 

Стратегическа цел 2. „Интегрирано развитие 
на територията и подобряване на 
териториалната устойчивост и достъпност“. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Устойчиво и 

балансирано развитие на територията на 

област Габрово 

Приоритетна област 2.1. „Подобряване на 
базисната инфраструктура и достъпността на 
територията.” 

 

Приоритет 3: Развитие на базисната 

инфраструктура за подобрена свързаност и 

мобилност 

Приоритетна област 2.2. „Подобряване 
устройството на територията и ефективността 
на енергийните мрежи, ВЕИ и сградния фонд“. 

Приоритет 5:  Подобряване на жизнената 

среда в градовете и малките населени места 
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Стратегическа цел 3. „Подобряване качеството 
на живот чрез изграждане на съвременна 
инфраструктура и създаване на условия за по-
добро образование, социално включване, 
достъпно и качествено здравеопазване, 
култура и спорт” 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Постигане на социално 
сближаване чрез създаване  
на условия за развитие и реализация на 
човешкия капитал 

Приоритетна област 3.1. „Обновяване на 
инфраструктурните мрежи и услуги 
обезпечаващи по-висок стандарт на живота и 
разширяващи възможностите за по-добро 
образование, социални грижи, спорт и 
опазване на културното и духовното 
наследство“.   

Приоритет 7: Предоставяне на по-качествени 

обществени услуги вкл. Такива за интегриране 

на уязвими групи 

Приоритет 8: Осигуряване на възможности за 

заетост и активно включване на пазара на 

труда. Насърчаване на социалното 

приобщаване 

Приоритетна област 3.2. „Полагане на 
целенасочени усилия за подобряване 
здравето, благополучието и качеството на 
живот на местното население“. 

Приоритет 7: Предоставяне на по-качествени 

обществени услуги вкл. Такива за интегриране 

на уязвими групи 

Стратегическа цел 4. „Щадящо използване на 
ресурсите, опазване и възстановяване на 
околната среда и адаптиране към 
измененията на климата“. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Устойчиво и 

балансирано развитие на територията на 

област Габрово 

Приоритетна област 4.1. Подобряване 
качествата на околната среда чрез намаляване 
на антропогенните замърсявания на 
територията. 

Приоритет 4: Развитие на инфраструктурата за 

опазване на околната среда, опазване на 

биологичното разнообразие и въвеждане на 

екологосъобразни технологии 

Приоритетна област 4.2. „Опазване на 
околната среда и биоразнообразието“. 

Приоритет 4: Развитие на инфраструктурата за 

опазване на околната среда, опазване на 

биологичното разнообразие и въвеждане на 

екологосъобразни технологии 

Стратегическа цел 5.  „Добро управление и 
достъп до качествени административни 
услуги“ 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Постигане на социално 
сближаване чрез създаване  
на условия за развитие и реализация на 
човешкия капитал- 

Приоритетна област 5.1. „Предоставяне на по-
качествени услуги и информация на граждани 
и бизнес“. 

Приоритет 7: Предоставяне на по-качествени 

обществени услуги вкл. Такива за интегриране 

на уязвими групи 

Приоритетна област 5.2. „Подобряване на 
административния и проектния капацитет на 
общината за ефективно управление на 
оперативните програми и ПЧП“ 

 

Приоритет 6: Укрепване на административния 

капацитет и развитие на сътрудничество за 

европейско териториално сближаване 
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Взети са под внимание всички заложени в Областната стратегия за развитие на област 

Габрово стратегически цели и приоритети. Общинският план за развитие на община 

Дряново отразява основните акценти, заложени в политиките за развитие, като ги 

съобразява с факторите, условията и потенциала за развитие на общината.  

 

В съответствие с оценения собствен потенциал и възможностите за развитие на общината, 

в плана са изведени цели и приоритети, които имат конкретно териториално измерение и 

ще имат реално въздействие за постигане на устойчив икономически растеж и балансирано 

социално развитие при умело поддържане на екологичното равновесие в територията. 

 

2.4.3. Вътрешно съответствие 

 

Вътрешното съответствие на документа се изразява в ясната и категорична връзка между 

тенденциите в развитието на общината, станали ясни от направения анализа на 

икономическото и социалното развитие, изведените, на тази база, силни и слаби страни, 

възможности и заплахи и разработената стратегическа рамка, която да използва потенциала 

на общината, за да окаже въздействие върху нейните проблеми и да доведе до устойчиво 

развитие. 

 

В точка 2.3 е извършен анализ, който проследява връзките анализ  -  SWOT анализ – стратегия. 

На база изведени изводи, оценяващият екип заключи, че Стратегическата рамка е направена 

въз основа на задълбочен анализ и по никакъв начин не противоречи на направените там 

изводи. 

 

2.4.4. Съгласуваност с общественото мнение 

Погледът на местното население винаги е от голямо значение при разработването на 

планови документи. Първо, при изготвянето на аналитичната част, вътрешния поглед на 

живеещите в общината неминуемо трябва да се вземе предвид. Статистическите данни не 

винаги са достатъчни за определяне на статуса на социално-икономическите показатели, тъй 

като върху тях влияят много и динамични процеси, които понякога е трудно да се оценят 

реалистично от външен наблюдател. 

Изключително важно е местното население да успее да припознае набелязаните цели и да се 

ангажира с участие в тяхното постигане, съвместно с администрацията на общината.  

Общественото мнение и нагласи на местното население са взети предвид при 

разработването на Общинския план за развитие на община Дряново, като е организиран 

дискусионен панел с представители на малките населени места, три фокус групи, включващи 

различни представители на местната общност, НПО, бизнеса, администрацията и гражданите.  

Проведени са редица работни срещи с общински експерти,  на които са обсъдени подробно 

стратегическите цели и мерки от стратегическата рама на ОПР и са допълнително 
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детайлизирани конкретните проекти от програмата за реализация. Резултатите от 

проведените анкетни проучвания, дискусионен панел и фокус-групи са обобщени в доклад, 

приложен към настоящия план за развитие на община Дряново.  

Освен това, в периода 14 май – 11 юни 2012 г. е проведено анкетно проучване на територията 

на общината в рамките на проект № А10-13 – 15/ 30.11.2011 г. „Ефективна координация за 

стратегическо планиране и мониторинг на регионалното развитие на област Габрово”, 

осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен 

капацитет”, като резултатите от проучването са взети предвид при разработването на 

настоящия ОПР. 

С общинските служители се е провеждала текуща комуникация, която цели да изясни 

възникнали проблеми, да набави допълнителна информация, да стимулира дискутирането на 

конкретни мерки и спорни моменти, възникнали по време на фокус групите или при 

анализиране на данните. 

След направените обсъждания, проектния вариант на ОПР е публикуван на сайта на 

общината.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

 

 

 

 

 

Структурата и съдържанието на раздела отговарят на изискванията в 

Методическите указания на МРР.  Използваните  дефиниции  в  

стратегическата част на Общинския план за развитие на община Дряново 2014 

– 2020 г. са в съответствие с принципните постановки при процеса на 

целеполагане.  

Наблюдава се интегрираност и взаимодействие между отделните приоритети 

и стратегически цели, също и тяхното съответствие и обвързаност с 

релевантните стратегически документи на областно, регионално, национално 

и европейско ниво. Налице е конкретика във формулировките, позволяваща 

лесно и точно определяне на очаквани крайни резултати, дефиниране на 

индикатори за наблюдение и отчитане на напредъка при изпълнение и на 

ефекта от постигнатите резултати. 

От изключителна важност за постигането на дългосрочни ефекти при 
изпълнението на Общинския план за развитие на община Дряново  2014 – 2020 г. 
е съответствието  на  стратегическата  част  на  плана  с дефинираните в 
предходните  части  потребности  и  ограничения.  Анализът  показва,  че  е  
налице пълно  съответствие  с  обособените нужди и проблеми на 
територията на общината и поставените й цели. 
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2.5. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА 

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие на 

община Полски Тръмбеш е основен инструмент за проследяване на степента на изпълнение 

на ОПР и е изцяло съобразена с МУР. Тя отчита напредъка и степента на постигане на целите 

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

целите на плана са използвани два вида индикатори: индикатори за резултат и индикатори за 

въздействие. Това позволява да се направи извод спрямо уместността и яснотата им. 

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

определените приоритети и мерки за развитие на общината. По някои от мерките или 

приоритетите се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни проекти с важно 

значение за развитието на територията на общината. Дефинираните индикатори са 

количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за 

конкретните постижения при реализацията на приоритетите и мерките и постигнатото пряко 

въздействие в съответната област.  

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и стратегическите 

цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и 

политика за устойчиво интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на 

въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори. При 

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

изпълнението на Общинския план за развитие са взети предвид общите индикатори в 

областта на регионалната политика за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ 

на ЕС през периода 2014-2020 г. 

Матрицата на индикаторите за ОПР на община Дряново включва наименование на 

стратегическа цел, приоритет, мярка, мярка на индикатора, период, базова стойност, целева 

стойност, източник на информация. Подробно посочените индикатори са ясни, уместни, с 

достатъчен брой и възможности за информационно осигуряване. Така изготвената матрица 

позволява да се изготвят качествени междинна и последваща оценка на плана. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикаторите отговарят на изискването за измеримост, конкретност, 

релевантност и обвързаност във времето. Всеки индикатор е обезпечен с адекватен 

и достоверен източник на информация, който да бъде използван при необходимост 

от установяване на настоящо състояние към конкретен момент. Определени са 

базови и целеви стойности за всеки индикатор. 

Определените индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР на 

община Дряново за периода 2014-2020 г. са ясно формулирани, уместни и достатъчни 

на брой. Чрез тях общината ще бъде в състояние да измери лесно и на достъпна цена 

резултатите от провежданите на територията й интервенции в краткосрочен и 

дългосрочен аспект.  
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2.6. ДЕЙСТВИЯ ПО НААБЛЮДЕНИЕ, АКТУАЛИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ОПР ДРЯНОВО 

 

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие цели 

осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано 

устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на 

планираните дейности и проекти.  

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 

общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на 

мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана. 

 

Разработената за целите на наблюдението и оценката в Община Дряново система е логична 

и гарантира наличието на структура и регламентирана методология за осъществяване на 

наблюдението на изпълнението и актуализация на общинския план за развитие. 

 

Предложената система включва формите и начините за събиране на информация, органи за 

наблюдение и организацията на работата по наблюдението   и   оценката,   както   и   

системата   на   докладване   и   осигуряване   на информация и публичност. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 

 

 

 

 

2.7. ДЕЙСТВИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА ЗА ПАРТНЬОРСТВО 

 
Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се 

основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за 

партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, 

програмирането, финансирането, наблюдението и оценката на стратегически документи, вкл. 

ОПР. 

Тази част от плана включва начините на прилагане принципа на партньорство и осигуряване 

на информация и публичност, разпределени в две точки:   

 

 Дейности по време на разработване на ОПР; 

 Дейности по време на изпълнение на ОПР. 
 

 
 
 

Предложената система за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план 

се характеризира с надеждност, обхваща необходимите звена, действия и механизми 

и ще позволи ефективно наблюдение и изпълнение на ОПР на община Дряново. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 

 

 

 

 

 

. 

 

2.8. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
Общинският план за развитие представлява стратегически документ относно политиката за 

постигане на устойчиво интегрирано развитие на общината, докато програмата  за  неговата  

реализация  има  оперативен  характер  и  конкретизира начина, практическите мерки, 

инвестиционните дейности и проектите за постигане целите на развитието. 

 
Разработената програма включва набор от проекти към отделните мерки, 

описание/обосновка на предвидената интервенция, източниците на финансиране, 

индикативна стойност на мярката,  отговорна и партньорска структура, период на 

изпълнение. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПР е консултиран със заинтересованите страни по време на всички етапи от 

неговото разработване. Предвидените мерки за информация и публичност по време 

на изпълнението на ОПР ще информират заинтересованите страни относно 

очакваните и постигнатите резултати, ще ги мотивират да се включат активно в 

процесите на реализация на ОПР на територията на общината, ще допринесат за 

установяване  степента  на   одобрение  и  удовлетвореност на гражданите от 

реализацията от ОПР и ще гарантира прозрачност 

Програмата за реализация е разработена в съответствие с Методическите указания 

на МРР. Програмата е изчерпателно изготвена. Планираните проекти са съобразени 

с мерките и специфичните цели, заложени в стратегическата рамка. Тяхното 

изпълнение ще допринесе за изпълнението на приоритетите и стратегическите цели 

на ОПР на община Дряново за периода 2014 – 2020 г. 
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3. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  

 

Екологичният компонент в оценката оценява доколко стратегията за развитие на общината, 

определена с плана, съответства на стратегията за опазване на околната среда и на критериите 

за ефективност на политиката за опазване на околната среда. Екологичният компонент следва 

да отразява системата от 7 стратегически екологични индикатора, заложени в Конвенциите от 

Рио и очакваните/заложени промени по всеки показател за периода на действие на плана, а 

именно: 

 

 Относителен дял на антропогенно натоварените територии;  

 (инфраструктура, селища, промишлени обекти); 

  Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии; 

 Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението; 

  Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение; 

 Разходи за дълготрайни материални активи с екологично предназначение на човек от 

населението”; 

  Дял от територията на териториалната единица с висок риск от ерозия; 

 Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни 

източници и енергийна ефективност. 

 

По отношение на екологичната оценка при изпълнението на плана следва да се имат предвид 

следните изисквания: 

 

 Инвестиционни предложения/планове, програми или проекти, за които се изисква  

ОВОС/ЕО (по реда на глава шеста на ЗООС) и оценка за съвместимостта с предмета и 

целите на опазване на защитени зони (по реда на ЗБР) да се одобряват по реда на 

съответния специален закон само след произнасяне с акт за съгласуване от 

компетентните органи по околна среда и при съобразяване с препоръките от 

извършените оценки, както и с условията в съответния акт. 

 

 При реализацията на съответните дейности да се вземат предвид границите и режимите 

на всички защитени по реда на специален закон територии и зони, като: 

 

1. Зоните за защита на водите по реда на чл. 119а от Закона за водите и предвидените 

за тях мерки за опазване в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в 

Дунавски район; 

2. Паметниците на културата и на техните охранителни зони; 

3. Защитените територии, определени със ЗЗТ, заповедите за обявяването им и с 

утвърдените планове за управление; 

4. Защитените зони: обявени със заповед по чл. 12, ал. 6 от ЗБР; включени в списъка 

по чл. 10, ал. 4 от ЗБР, обнародван в „Държавен вестник“; разгледани и одобрени 

по принцип от Националния съвет по биологичното разнообразие, независимо 

дали са отложени за допълнително проучване и разглеждане, или са включени в 



 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 
ДРЯНОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г. 

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и 
провеждане на политики от общинска администрация Дряново”, в изпълнение на Договор 13-13-68/12.11.2013 г., 

финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съ-финансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд 

43 
 

списъка по чл. 10, ал. 3 от ЗБР за внасяне в Министерския съвет за приемане; 

5. Санитарно-охранителни зони, водите в зоните за съществуващо и перспективно 

ползване (зони за къпане и др.). 

 

 Да се спазват правилата правилата на добри земеделски практики (в т.ч. „Правила за 

добрите земеделски практики", одобрени със Заповед на МЗХ) и фермерски практики;  

 Контрол върху прилагането на торове и препарати, вкл. прилагане на задължителните за 

земеделските стопани по нитратната директива общи и допълнителни мерки и мерки при 

съхранение на азотосъдържащи торове, (органични и минерални/неорганични) по 

„Програма от мерки за ограничаване на замърсяването с нитрати от земеделски 

източници в уязвимите зони" (приета със Заповед на МОСВ и МЗХ) следва да се 

извършва. 

 При проектиране на обекти в зони в риск от ерозия, свлачища, срутища, наводнения 

следва да се предвидят мерки за предотвратяване на тези процеси. 

 

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Закона за 

биологичното разнообразие, както и предвид разпоредбите на чл.32 от ЗРР, Община Дряново   

е   внесла   в   РИОСВ   –   Велико   Търново,   Искане   за   преценяване   на необходимостта  от  

Екологична  оценка  (ЕО),  съгласно  чл.8,  ал.1  от  Наредбата  за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми и Уведомление за план/програма, 

съгласно изискванията на чл.10, ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони.  

 

Издадено е Решение на РИОСВ – В. Търново № ВТ-07-ЕО/2014 г., с което не се изисква 

екологична оценка.  

 

Същото е приложено към Предварителната оценка на общински план за развитие на община 

Дряновo. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

Общото заключение от предварителната оценка на Плана за развитие на Община Дряново за 

периода 2014 – 2020 г. е, че документът е разработен в съответствие с действащата 

нормативната база. Според изискванията на Закона за регионалното развитие, Планът за 

развитие на община Дряново за периода 2014 – 2020 г. е в унисон с предвижданията на 

Областната стратегия за развитие, съобразен е с целите и приоритетите на Националната 

програма за развитие на Република България 2020, целите и приоритетите на Оперативните 

програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, Стратегия „Европа 2020”, 

Националната стратегия за регионално развитие ( 2012 – 2022 г), и Плана за развитие на 

Северен централен район за планиране ( 2014 – 2020 г). Структурата и съдържанието на 

Плана са в съответствие с Методическите указания за разработване на Национална стратегия 

за регионално развитие на Република България (2012-2022), регионални планове за развитие 

на районите от ниво 2 (2014-2020), областни стратегии за развитие (2014-2020), общински 

планове за развитие (2014-2020), на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството от 2011 година. 

 

Планът за развитие на Община Дряново е изготвен на основата на широкообхватен анализ на 

икономическото и социалното развитие на общината и изведените приоритети за развитие. 

Предмет на целенасочени действия са увеличаване на конкурентните предимства на 

общината и преодоляване на проблемите в икономическата и социална област, техническата 

инфраструктура и развитието на човешкия потенциал. Планът е ориентиран към увеличаване 

конкурентноспособността на местната икономика, постигане на икономически растеж, 

повишаване на заетостта, намаляване на безработицата, подобряване параметрите на 

околната среда, повишаване на производителността на труда, както и повишаване на 

реалните доходи и повишаване жизнения стандарт на населението от общината. 
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