
№ Наименование

Индика-  

тивна 

стой-

ност в 

хил.лв.

Източник 

на финан-

сиране

Отго-

ворна 

струк-

тура

Парт-

ньорска 

структу-

ра

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

СЦ1.1.1.

м.1.1.1.1

1.1.1.1.1.

Повишаване  информираността и компетентността на 

местния бизнес в усвояването на средства по оперативни 

програми. 90

ПРСР, програми 

на ЕС Общината

Частен 

сектор/НПО

1.1.1.1.2.

Изграждане на бизнес  обединения и местна инициативна 

група. 150 ПРСР НПО Общината

1.1.1.1.3.

Разработване на общинска инвестиционна политика в 

подкрепа на инвеститорите. 50

ПРСР/Общински 

бюджет Общината

НПО/Частен 

сектор

1.1.1.1.4.

Обособяване на индустриална зона на територията на 

общината. 700 ПЧП Община Частен сектор

м.1.1.1.2.

1.1.1.2.1.

Изграждане на нови малки и средни предприятия, базирани 

на иновативни технологии и услуги. 900

ОП "ИК"/       

ПРСР/Частен 

капитал Частен сектор

1.1.1.2.2.

Технологична модернизация на съществуващи Малки и 

средни предприятия. 800

ОП "ИК" 

ПРСР/Частен 

капитал Частен сектор

м.1.1.1.3.

1.1.1.3.1.

Регистриране и утвърждаване на местни производствени и 

слескостопански марки. 40 ПРСР

Частен 

сектор/НПО Общината

1.1.1.3.2.

Популяризиране на местните производства на национални, 

трансрегионални и международни форуми 80 ПРСР/ЕТС

 Частен 

сектор 

/Община 

 Частен сектор 

/Община 

м.1.1.1.4.

1.1.1.4.1.

Орагнизиране на обучение за развитие на собствен бизнес и 

за самонаемане. 120 ОП "РЧР"/ПРСР Д "БТ" Частен сектор

1.1.1.4.2.

Професионално образование и подготовка на кадри, 

необходими на местия бизнес. 150 ОП "РЧР"

Община, Д 

"БТ" Частен сектор

СЦ 1.1.2

м.1.1.2.1.

1.1.2.1.1. Въвеждане на енергоспестяващи технологии в бизнеса. 450

ОП "ИК" /Частен 

капитал/ПРСР Частен сектор  

1.1.2.1.2.

Внедряване на системи за производство на енергия от 

възобновяеми източници. 600

ОП "ИК" /Частен 

капитал/ПРСР Частен сектор

1.1.2.1.3. Внедряване на съвременни безотпадни технологии. 200

Частен 

капитал/ПРСР Частен сектор

НПО/Частен 

сектор

СЦ1.1.3. 

м.1.1.3.1.

1.1.3.1.1.

Развитие на поклонническия, спортния, фестивалния, 

културно-историческия, селския, екологичния и друг шид 

туризъм. 200 ПРСР Община

Частен 

сектор/НПО

1.1.3.1.2.

Поддържане на съществуващи и изграждане на нови 

туристически маршрути и велоалеи 80

ПРСР/    

Общински 

бюджет Община  НПО

1.1.3.1.3.

Създаване и обновяване на места за настаняване и 

заведения за обществено хранене в общината. 400

ПРСР/ Частен 

капитал Частен бизнес  

1.1.3.1.4.

Обновяване на Туристически информационен център в гр. 

Дряново. 20

ПРСР/    

Общински 

бюджет Община

Частен 

сектор/НПО

1.1.3.1.5.

Изграждане на посетителски информационен център на 

входа на  пещера "Андъка" - Дряновски манастир 50

ПРСР/    

Общински 

бюджет Община НПО

1.1.3.1.6. Изграждане на обзорни площадки. 100

ПРСР/    

Общински 

бюджет Община НПО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Програма за реализация на Общински план за развитие на община Дряново 2014 - 2020 г.

Подобряване на бизнес средата. 

 Изграждане и обновяване на туристическата инфраструктура и 

предоставяне на нови туристически услуги.

Реклама и маркетинг на местните производства и местните марки.  

Време за реализация

Развитие на устойчиви форми на туризъм и на туристически атракции. 

Намаляване на енергоемкостта и повишаване на ефективността на 

използването на природните ресурси.

 Свързаност и развитие на зелена и енергийно-ефективна икономика. 

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“.   

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“. 

Обновление и усъвършенстване на технологиите с цел подобряване на 

производителността и повишаване на ефективността на използваните 

ресурси. 

Повишаване конкурентоспособността на МСП в общината, чрез 

технологично обновяване и развитие на предприемаческите умения.

Професионално образование, квалификация и заетост за приобщаващ 

растеж.



1.1.3.1.7. Благоустрояване на пещера "Бачо Киро". 100

ПРСР/    

Общински 

бюджет Община  

1.1.3.1.8. Изграждане на нови туристически атракции. 1000 ПРСР/    ЕИП Община

НПО/ частен 

сектор

1.1.3.1.9.

Изграждане на художествено осветление на туристическите 

обекти в гр.Дряново. 150

ПРСР/    

Общински 

бюджет Община  

м.1.1.3.2. 

1.1.3.2.1.

 Утвърждаване на регионален туристически продукт 

съвместно с общините - Велико Търново и Горна 

Оряховица. 500 ОПРР Общината

Частен 

сектор/НПО

1.1.3.2.2.

Утвърждаване на община Дряново като устойчива 

туристическа дестинация. 130

ПРСР/Общински 

бюджет и частен 

капитал Общината

Частен 

сектор/НПО

1.1.3.2.3.

Популяризиране на културните и природните 

забележителности на територията на общината. 50 ПРСР

Общината/   

НПО

Частен 

сектор/НПО

СЦ1.1.4.

м.1.1.4.1.   

1.1.4.1.1.

Подобряване връзката професионално обучение-местен 

бизнес. Провеждане на стажове и практики.   20 ОП РЧР Частен сектор

Професионалн

и гимнации

1.1.4.1.2.

Професионална и езикова подготовка на заетите в областта 

на туризма. 90 ПРСР Община Частен сектор

1.1.4.1.3. Изграждане на Център за професионално обучение 50 ОП РЧР

Частен сектор 

НПО

Частен сектор 

НПО

м.1.1.4.2.

1.1.4.2.1. Изпълнение на проекти и програми за временна заетост. 110

ОП РЧР/ 

Държавен бюджет Община

Частен 

сектор/НПО

1.1.4.2.2.

Изпълнение на национални и регионални програми за 

обучение и заетост 150 ОП  РЧР Община

Частен 

сектор/НПО

1.1.4.2.3. Подкрепа на предприемачеството 40 ОП  РЧР Община

Частен 

сектор/НПО

1.1.4.2.4. Осигуряване на трудовата заетост сред младежите 100 ОП  РЧР Община

Частен 

сектор/НПО

Общо Приоритет 1.1.: 7 670

СЦ 1.2.1. 

м. 1.2.1.1.

1.2.1.1.1.

Реконструкция и осъвременяване на земеделските 

стопанства. 1 200

Частен 

капитал/ПРСР Частен сектор Община/  НПО

1.2.1.1.2. Култивирано производство на гъби, билки, горски плодове. 200

Частен 

капитал/ПРСР 

ПРСР/         

Земеделски 

производител

и Община/  НПО

1.2.1.1.3. Засаждане на нови площи от овощни видове и сортове. 300

ПРСР/Частен 

капитал Частен сектор Община/  НПО

1.2.1.1.4.

Намаляване замърсяванията от земеделието и 

животноводството. 150

Частен 

капитал/ПРСР Частен сектор Общината

1.2.1.1.6.

Развитие на  говедовъдството, овцевъдството, 

козевъдството, свиневъдството, птицевъдството и 

пчеларството и др. 500

ПРСР/Частен 

капитал Частен сектор Община/  НПО

1.2.1.1.5.

 Изграждане на инфраструктура обслужваща рибовъдството 

в реките и водоемите. 150

Частен 

капитал/ПМДР Частен сектор Общината

м. 1.2.1.2.

1.2.1.2.1.

 Насърчаването на научноизследователската дейност, 

иновациите и технологичното развитие в областта на 

селскостопанските производства и биохраните. 150

Частен 

капитал/ПРСР/Дъ

ржавен бюджет Частен сектор Община/  НПО

1.2.1.2.2.

Повишаване квалификацията и преквалификация на заетите 

в селското стопанство. 70

Еразъм/ 

ПРСР/Частен 

капитал Частен сектор Община/  НПО

СЦ 1.2.2.

м.1.2.2.1.

1.2.2.1.1. Насърчаване на производството  на био продукти 300

 Частен 

капитал/ПРСР Частен сектор

1.2.2.1.2. Изграждане на съвременни биоферми и биопроизводства. 600

 Частен 

капитал/ПРСР Частен сектор

1.2.2.1.3. Производство и използване на биоторове в земеделието. 180

 Частен 

капитал/ПРСР Частен сектор

Подобряване маркетинга и рекламата на местните туристически 

продукти.

Изграждане на устойчиви партньорства с икономически,  социални и 

образователни организации.

Приоритет 1.2. „Развитие на конкурентноспособно селско и горско стопанство и устойчиво управление на 

природните ресурси“.

Стимулиране развитието на биодинамичното земеделие и 

животновъдство.

Увеличаване на заетостта и устойчивите партньорства за подобряване на 

бизнес средата.  

Подкрепа за мобилността и заетостта на работната сила.

Реализиране на програми за екологично земеделие и животновъдство.

Укрепване жизнеспособността на земеделските стопанства и фермите с 

цел повишаване на конкурентоспособността на   селскостопанската 

дейност.

Изграждане на съвременно, иновативно селско стопанство

Създаване на работни места и генериране на  растеж.



м.1.2.2.2.

1.2.2.2.1. Биопроизводство на пчелен мед и други пчелни продукти. 200

 Частен 

капитал/ПРСР Частен сектор

1.2.2.2.2.

Преработка на зеленчуци и плодове включително и 

диворастящи плодове. 320

 Частен 

капитал/ПРСР Частен сектор

1.2.2.2.3.

Преработка на мляко и производство на биологични млечни 

продукти. 300

 Частен 

капитал/ПРСР Частен сектор

1.2.2.2.4. Преработка на  билки и диворастящи гъби. 350

 Частен 

капитал/ПРСР Частен сектор

СЦ 1.2.3. 

м. 1.2.3.1.

1.2.3.1.1. Изграждане и ремонт на горски пътища. 1 000

ПРСР/Държавен 

бюджет, Частен 

капитал

СЦДП - 

Габрово Общината

1.2.3.1.2. Залесяване на непригодните за земеделие земи. 280

ПРСР/Държавен 

бюджет, Частен 

капитал

СЦДП - 

Габрово

ТП "ДГС 

Плачковци", 

Общината

м. 1.2.3.2.

1.2.3.2.1. Актуализиране на лесоустройствен план 6

ПРСР/Държавен 

бюджет/ 

Частен сек-

тор/СЦДП - 

Габрово 

/Общината

ТП "ДГС 

Плачковци", 

Общината

1.2.3.2.2. Провеждане на отгледни, санитарни и възобновителни сечи. 200

ПРСР/Държавен 

бюджет, Частен 

капитал Частен сектор

Общината/   

Частен сектор

1.2.3.2.3.

Възобновяване и залесяване на горския фонд с местни 

дрвесни видове. 500

ПРСР/Държавен 

бюджет, Частен 

капитал

Частен сек-

тор/СЦДП - 

Габрово 

/Общината

Общината/   

Частен сектор

СЦ 1.2.4. 

м.1.2.4.1.

1.2.4.1.1.

Разработване на  системи за ранно наблюдение и 

оповестяване на горските пожари. 110

ПРСР/Държавен 

бюджет/ Частен 

бюджет

Частен сек-

тор/СЦДП - 

Габрово 

/Общината

ТП "ДГС 

Плачковци", 

Общината

1.2.4.1.2.

Изграждане на противопожарни депа, минерализовани 

ивици 450

ПРСР/Държавен 

бюджет/ Частно 

финансиране

СЦДП - 

Габрово 

/Общината

ТП "ДГС 

Плачковци", 

Общината

м.1.2.4.2.

 Борба с ерозията, наводненията, неблагоприятните 

климатични изменения и вредителите.

1.2.4.2.1 Залесяване на опожарените и ерозирали терени. 100 ПРСР

СЦДП - 

Габрово 

/Общината

ТП "ДГС 

Плачковци", 

Общината

1.2.4.2.2 Системна организация на борбата с вредителите по горите. 150

Държавен и 

общинси бюджет Общината

ТП "ДГС 

Плачковци", 

Общината

1.2.4.2.3

Предприемане на мерки за укрепване на нарушените 

терени. 150

ПРСР, Държавен 

и общински 

бюджет Общината

ТП "ДГС 

Плачковци", 

Общината

1.2.4.2.4

Текущо почистване на проблемни места по речните корита 

и деретата, извън урбанизираните зони. 450

ПРСР, Държавен 

и общински 

бюджет Общината

ТП "ДГС 

Плачковци", 

Общината

Общо Приоритет 1.2. 8 366

СЦ 2.1.1.

м. 2.1.1.1.

2.1.1.1.1.

Рехабилитация на път  ІІІ-609 

град Дряново - град Трявна.
6 500

Държавен  

бюджет Агенция "ПИ"

МФ, МРР, 

Общината

2.1.1.1.2.

Реконструиране на път град Севлиево - град Дряново (през 

село Скалско). 9 000

Държавен  

бюджет Агенция "ПИ"

МФ, МРР, 

Общината

2.1.1.1.3.

Изграждане на пешеходен надлез на главен път I в района 

на ж.к. "Успех" 500

Държавен  

бюджет Агенция "ПИ"

МФ, МРР, 

Общината

2.1.1.1.4.

Рехабилитация на път  ІІІ-609 

град Дряново - с.Буря
6 000

Държавен  

бюджет Агенция "ПИ"

МФ, МРР, 

Общината

м. 2.1.1.2.

2.1.1.2.1.

Основен ремонт и рехабилитация на участъци от общинска 

пътна мрежа. 2 000

ПРСР/Общински 

бюджет
Общината

2.1.1.2.2. Текущ ремонт на общинска пътна мрежа. 4 000

ПРСР/Общински 

бюджет
Общината

 Устойчиво управление на горите и горския фонд.

Създаване на условия за развитие на съвременно, балансирано и 

природосъобразно горско стопанство.

Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните  климатични  

промени и вредителите.

Наблюдение, превенция и борба с пожарите.  

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

Изграждане и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура и 

привеждането й в съответствие с европейските изисквания.

Изграждане на устойчиво и конкурентно горско стопанство.

Изграждане, рехабилитация и поддържане на пътната и уличната 

инфраструктури в общината.

Развитие на хранително-вкусовата промишленост и преработката на 

биопродукти.

Изграждане на регионалната транспортна свързаност.

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



м.2.1.1.3.

Изграждане и рехабилитация на вътрешно-уличната 

мрежа, паркинги и паркоместа.

2.1.1.3.1.
Изграждане на нова вътрешна улична мрежа в общината. 

3 000

ПРСР/Общински 

бюджет Общината

2.1.1.3.2.

Реконструкция / рехабилитация на вътрешна улична мрежа 

в общината.  3 000 ПРСР Общината

2.1.1.3.3.
Благоустрояване на инфраструктурата  в  ж.к."Априлци"

700

Общински 

бюджет Общината

2.1.1.3.4.

Ремонт и реконструкция на  площадните пространства в 

населените места на общината. 300

ПРСР/Общински 

бюджет
Общината

2.1.1.3.5.
Реконструиране на ул. "Шипка", град Дряново. 500

ПРСР/Общински 

бюджет
Общината

2.1.1.3.6.

Благоустрояване на инфраструктурата  в района на ЖП 

Гарата. 
800

ПРСР/Общински 

бюджет
Общината

2.1.1.3.7. Благоустрояване на инфраструктурата  в квартал "Изгрев".
800

ПРСР/Общински 

бюджет
Общината  

2.1.1.3.8.

"Благоустрояване на  инфраструктурата  в

ж.к. "Успех".
800

ПРСР/Общински 

бюджет Общината

2.1.1.3.9.
Изграждане на паркинги за МПС. 50

ПРСР/Общински 

бюджет Общината

2.1.1.3.10.

Асфалтиране и ремонт на улиците в населените места на

общината. 500

ПРСР/Общински 

бюджет Общината

2.1.1.3.11.
Изграждане на ж.п. прелез гр.Дряново - ул. А. Кънчев

300

ПРСР/Общински 

бюджет Общината

Реконструкция на пл. "Възраждане" и изграждане на подход

към църквата "Св. Никола". 500

ПРСР/Общински 

бюджет Общината

Благоустрояване на зона за отдих при моста на Колю

Фичето над р. Дряновска. 300

ПРСР/Общински 

бюджет Общината

2.1.1.3.12.
Ремонт и реконструкция на  тротоарите в Дряново и селата.

200

ПРСР/Общински 

бюджет Общината

СЦ 2.1.2.

Обновяване на водоснабдителната

инфраструктура и услуги.

м.2.1.2.1.

Изграждане и реконструкция на ВИК мрежа, ПСОВ и  

пречиствателни станции за питейна вода.

2.1.2.1.1.

Реконструкция на вътрешна и външна водопроводна  мрежа 

в населените места. 5 000

ОПОС/ПРСР/  

Общински 

бюджет Общината МОСВ,МРР

2.1.2.1.2. Рехабилитация на главен водопровод. 500

ПРСР/Общински 

бюджет Общината

2.1.2.1.3.

Рехабилитация на водопроводната и канализационната 

мрежа при възстановяване на уличните настилки на 

територията на общината. 350

ПРСР/Общински 

бюджет Общината

2.1.2.1.4.

Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в 

Дряново. 5 000

ОПОС/Общински 

бюджет Общината МОСВ,МРР

2.1.2.1.5.

Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води и 

канализационни системи на територията на общината.  5 000

ОПОС/Общински 

бюджет Общината МОСВ,МРР

2.1.2.1.6.

 Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа в населените 

места. 1 200

ПРСР/Общински 

бюджет Общината МОСВ,МРР

м.2.1.2.2.

2.1.2.2.1. Изграждане на канали за отвеждане на скатни води. 500

ПРСР/Общински 

бюджет Общината

2.1.2.2.2.

Изграждане на санитарно-охранителни зони около 

водоизточниците за питейно-битово водоподаване. 700

ПРСР/ОПОС/  

Общински 

бюджет Общината МОСВ,МРР

2.1.2.2.3.

Проучване и проектиране допълнителни резервни 

водоизточници. 100

ПРСР/ОПОС/  

Общински 

бюджет Общината МОСВ,МРР

м.2.1.2.3.

2.1.2.3.1.

Почистване коритата и укрепване на бреговете на реките:  

Дряновска, Янтра и техните притоци на територията на 

общината. 1 200

Фонд "Природни 

бедствия"/ПУДО

ОС/ОПОС/ПРСР Общината

2.1.2.3.2.

Корекция на речно корито на река Дряновска. 500
Фонд "Природни 

бедствия"/ПУДО

ОС/ОПОС/ПРСР

Общината

2.1.2.3.3. Изграждане на напоителни системи. 200 Частен капитал Частни фирми Общината

СЦ 2.1.3. 

Обновяване и осъвременяване на 

съобщителната мрежа и специализираните 

инфраструктури.

м.2.1.3.1.

Модернизация на телекомуникационната мрежа на 

територията на общината.

2.1.3.1.1.

Изграждане на Широколентов Интернет на територията на 

общината. 150

ОП "Транспорт и 

тр. 

инфраструктура" МТИТС Общината

2.1.3.1.2.

Цялостно покритие на територията от сигнала на 

мобилните оператори. 90 Частен капитал

Мобилните 

оператори Общината

2.1.3.1.3.

Изграждане на система за видео наблюдение в гр.Дряново и 

на възлови участъци в населените места на общината. 50

Общински 

бюджет Общината

Изграждане на водоизточници и санитарно-охранителни зони около 

водоизточниците.

Регулиране на речните корита в близост до урбанизираните територии 

с цел намаляване на опасностите от наводнения.  



м.2.1.3.2. Специализирани инфраструктури

2.1.3.2.1. Изграждане на газопреносна мрежа. 2000 Частен капитал Чатен сектор Общината

2.1.3.2.2.

Разширяване и благоустрояване на гробищните паркове в 

общината. 120

Общински 

бюджет/Частен 

капитал Общината

Частен сектор/      

Църковни 

настоятелства

2.1.3.2.3. Ремонт на църковните храмове. 250

ПРСР/Църковен 

бюджет/ красива 

България

Църковните 

настоятелства Общината

2.1.3.2.4. Изграждане на временен приют за бездомните кучета. 500 ОПОС/ЕТС

НПО/ 

училища Общината

2.1.3.2.5.

Изграждане на нови детски площадки в кварталите на 

Дряново и в селата. 70

Спорт за децата в 

свободното време Общината

Фирми/НПО и 

граждани

Общо по Приоритет 2.1.: 63 230

СЦ 2.2.1. 

м.2.2.1.1.

2.2.1.1.1.

Поддръжка и реконструкция на електропреносната система 

на територията на общината. 480 Частен капитал Енерго-про Общината

2.2.1.1.2. Въвеждане на Енергийно ефективно улично осветление 500

Общински 

бюджет/Фонд 

"Козлодуй" Общината  

м.2.2.1.2.

2.2.1.2.1.

Експлоатация и разширяване на съществуващите 

фотоволтаични паркове. 500 Частен капитал Частен сектор Общината

2.2.1.2.2.

Изграждане на малки ВЕЦ и реконструкция на 

съществуващи  съоръжения. 1 500 Частен капитал Общината

Частен 

инвеститор

м.2.2.1.3.

2.2.1.3.1.

Внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

обществените сгради. 1 500

 Доверителен 

екофонд/ ПРСР/ 

Фонд "Козлодуй" Общината

2.2.1.3.2.

Внедряване на мерки за енергийна ефективност на  

жилищни сгради. 1 600

ОПРР/Довери-

телен екофонд/ 

ПРСР/ Частни 

инвестиции Частен сектор Общината

СЦ 2.2.2. 

м.2.2.2.1.

2.2.2.1.1.

Изработване и одобряване на устройствените, 

кадаостралните и регулационните планове за населените 

места на общината. 400 Държавен бюджет МИП Общината

2.2.2.1.2. Изработване на Общ устройствен план. 350 Държавен бюджет МИП Общината

2.2.2.1.23.

Изграждане на Общински пазар за промишлени стоки, 

зеленчуци и плодове. 150 ПЧП Община Частен сектор

Общо Приоритет 2.2. 6 980

 

СЦ.3.1.1.

м.3.1.1.1.

3.1.1.1.1.

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградния 

фонд на училища, детски градини и детски ясли 500

ПРСР/Доверите-

лен екофонд Общината Училищата

3.1.1.1.2.

Реновиране на сградния фонд и прилежащата 

инфраструктура на училища, детски градини и детски ясли 450

ПРСР/Доверите-

лен екофонд Общината

Детските 

градини

м.3.1.1.2.

3.1.1.2.1.

Подобряване на материално-техническата база на 

образователната инфраструктура 200

МОН/Общински 

бюджет Общината Детски градини

3.1.1.2.2. Организиране на обучения за учене през целия живот 20

РИО/НЦЕМПИ/Е

МФ Частен сектор

Училищата/фи

рми

С.Ц. 3.1.2.

 Подобряване на достъпа и повишаване качеството на образованието и 

обучението.   

Обновяване на образователната инфраструктура  

Подобрено качество и достъпност до културните услуги и устойчива грижа за културното 

и духовното наследство.

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“.  

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

Подобрено качество и достъпност до културните услуги и устойчива грижа за културното 

и духовното наследство.

Осигуряване на актуални кадастрални карти и устройствени планове.

Планиране устройството на територията.  

Изграждане и обновяване на електропреносната мрежа.

Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд.

Изграждане и експлоатация на енергийната инфраструктура и на 

алтернативните източници на енергия.

 Повишаване на енергийната ефективност, чрез изграждане на 

алтернативни енергийни източници и обновяване на енергийната 

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

Подобряване достъпа до образование и учене през целия живот.   



м.3.1.2.1.

3.1.2.1.1.

Внедряване на мерки за енергийната ефективност в 

сградите на културни и духовни институции /читалища, 

музей, религиозни храмове/ 450

ПРСР/ 

Доверителен 

екофонд

Общината  

/Читалищни и 

религиозни 

настоятелства

Читалища/ 

религиозни 

настоятелства

3.1.2.1.2.

Подобряване на материално-техническата база на 

културните и духовните институции. 100 ПРСР

Читалищни и 

религиозни 

настоятелства Общината

3.1.2.1.3.

Проучване, възстановяване, съхраняване и укрепване 

натрадиционни празници, обичаи и занаяти. 25 ПРСР

Културни 

институции/ 

религиозни 

настоятелства Общината

3.1.2.1.4.

Изграждане на общински културен център с изложбени 

пространства и експозиционни зали в сградата на 

Дряновското класно училище. 800

ПРСР, Норвежка 

програма община Общината

3.1.2.1.5.

Ремонт и реставрация на паметници на културата от 

национално и местно значение.  700 ПРСР Общината

Исторически 

музей

3.1.2.1.6.

Реставрация и  археологически проучвания  на  крепостите 

"Дискодуратера", "Боруна" и "Стринава", римските пътища 

и др. 100 ПРСР Общината

Исторически 

музей

м.3.1.2.2.

3.1.2.2.1.

Утвърждаване на националните културни прояви: Поезия и 

песен на Балкана", "Балканът пее и разказва", Национален 

събор на пенсионерите "От дума на дума, от песен на 

песен", "Ракия-магия" - фестивал на домашната ракия и 

Национален плувен фестивал - с.Царева ливада. 100 НФМ, МК Общината

Училщата/ 

Читалищата

3.1.2.2.2.

Утвърждаване на традиционните културни и духовни 

празници в културния календар на общината и обогатяване 

с нови събития. 100

Общински 

бюджет/ПРСР/МК

/НФМ Общината

Училищата/ 

Читалищата/рели

гиозни 

настоятелства

3.1.2.2.3.

Отбелязване Деня на строителя и превръщането му в 

традиционен празник за общината, чрез привличане на 

национални браншови организации. 20

Общински 

бюджет Общината Читалищата

Общо Приоритет 3.1. 3 565

СЦ.3.2.1.  

м.3.2.1.1.

3.2.1.1.1.

Предоставяне на съществуващи и разкриване на нови 

социални услуги в общността /защитени жилища, дневни 

центрове, преходно жилище, ЦОП и др./. 500 ОПРЧР Общината НПО

3.2.1.1.2.

Подобряване на материално-техническата база на Дома за 

възрастни хора с деменция и Дома за възрастни хора с 

психични разстройства. 500 ОПРЧР Общината НПО

3.2.1.1.3.

Разширяване на обхвата и услугите на Домашен социален 

патронаж. 250

ОПРЧР/         

Общински 

бюджет Общината НПО

3.2.1.1.4.

Изграждане на инфраструктура подобряваща достъпа на 

хора с увреждания до обществени сгради и публични 

пространства. 80

ПРСР/ОПРЧР/Об

щински бюджет Общината НПО

3.2.1.1.5. Ремонт и обновяване на клубовете на пенсионера. 70

ОПРЧР/         

Общински 

бюджет Общината НПО

3.2.1.1.6.

Увеличаване на капацитета на съществуващи социални 

услуги в общността /защитени жилища, дневни центрове, 

ЦОП /. 120 ОПРЧР Общината НПО

3.2.1.1.7. Изграждане на Дом за стари хора 500 ПЧП Общината Фирми/НПО

3.2.1.1.8.

Създаване на  Дневен център за възрастни хора в с. Царева 

ливада. 150 ОПРЧР Общината НПО

3.2.1.1.9.

Пребазиране на защитено жилище за възрастни хора с 

физически увреждания и Дневен център за деца и възрастни 

с увреждания - Дряново. 1 500 ОПРЧР Общината НПО

3.2.1.1.10.

Създаване на  Център за социална рехабилитация и 

интеграция на хора с увредено зрение. 150 ОПРЧР Общината НПО

3.2.1.1.11.

Оборудване на спортен и  рехабилитационен център за 

хора с увреждания. 200 ОПРЧР Общината НПО

3.2.1.1.12. Предоставяне на услуги по Програма "Личен асиситент". 170 ОПРЧР Общината НПО

3.2.1.1.13.

Предоставяне на услуга "Приемна грижа" и други 

превантивни и алтернативни форми на грижа и услуги. 500 ОПРЧР Общината НПО

3.2.1.1.14. Изграждане на общински жилища.  250

Европейски 

програми/       

Общински 

бюджет Общината

3.2.1.1.15. Изграждане на младежки  център.  250

Европейски 

програми/       

Общински 

бюджет Общината Училищата

 Културни празници и културни събития в общината.

Намаляване на бедността и социалното включване и интеграция на 

групите в неравностойно положение.  

 Повишаване качеството и ефективността на здравните и социалните 

услуги и обновяване на материалната база.   

Съхраняване, укрепване, развитие и популяризиране на културно-

историческото и духовното наследство.

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".

Приоритетна област 3.2. "Полагане на целенасочени усилия за подобряване здравето, благополучието и 

качеството на живот на местното население".



3.2.1.1.16.

Реализиране на мерки, подобряващи социалната интеграция 

на социално уязвими групи и маргинализирани общности. 500 ОПРЧР/ЕИП Общината НПО

м.3.2.1.2.

3.2.1.2.1.

Разкриване и оборудване на специализирани лекарски 

кабинети. 100

Частен 

капитал/ПРСР Частен сектор Общината

3.2.1.2.2. Разкриване на общински хоспис. 300

ПЧП/ Общински 

бюджет Общината Частен сектор

3.2.1.2.3.

Разкриване на болница за долекуване и продължително 

лечение. 1 000 ПЧП Частен сектор Общината

3.2.1.2.4.

Подобряване на здравната инфраструктура на територията 

общината. 1 500

ПРСР/Частен 

капитал Общината Частен сектор

3.2.1.2.5. Запазване на Филиала на ЦСМП гр.Дряново.  50

 Общински 

бюджет Общината Частен сектор

3.2.1.2.6.

Повишаване на квалификацията на медицинските кадри и 

привличане на нови специалисти 10 Частен капитал Частен сектор Общината

СЦ 3.2.2.

.м 3.2.2.1

3.2.2.1.1. Реконструкция на спортен комплекс "Локомотив". 1 800 ПРСР Общината НПО

3.2.2.1.2. Ремонт на стадиона в с. Царева ливада. 3000 ПРСР Общината

Спортни 

клубове

Изграждане и обновяване на спортната инфраструктура и услуги на 

територията на общината.

Развитие на устойчиви форми на отдих и спорт на местно ниво.

Обновяване на здравната инфраструктура и предоставяне на по-

качествени здравни грижи.  



3.2.2.1.3.

Обновяване на МТБ на спортните обекти и спортните 

клубове 200 ЕТС Общината

Спортни 

клубове

3.2.2.1.4. Обогатяване на спортния календар на общината. 150

Общински и 

държавен бюджет Общината

Спортни 

клубове

3.2.2.1.5.

 Изграждане фитнес на открито в гр.Дряново и с.Царева 

ливада. 25 ПРСР/ПЧП Общината

Спортни 

клубове

3.2.2.1.6.

Доизграждане на Ценър за рехабилитация и интеграция на 

хора с увреждания. 750

Държавен 

бюджет/  

Общински 

бюджет Общината Частен сектор

3.2.2.1.7.

Реконструкция на градски басейн и проебразуването му в 

закрит за целогодишно ползване. 500 ПЧП Общината Частен сектор

3.2.2.1.8.

Изграждане на втори национален Тенис център  в гр. 

Дряново. 500 МФВС/ПЧП Общината Частен сектор

3.2.2.1.9.

Реконструкция на лекоатлетическата писта на стадион 

Локомотив - гр. Дряново. 200 МФВС/ПЧП Общината Частен сектор

3.2.2.1.10. Изграждане на трасе за офроуд. 200 ПЧП Общината Частен сектор

м. 3.2.2.2.

3.2.2.2.1.

Рехабилитационни дейности на парковите и зелените площи 

в общината.  350

ПРСР/Общински 

бюджет

Общината/       

НПО ГПК

3.2.2.2.2.

Обособяване, благоустрояване и озеленяване на нови 

паркови пространства. 200

ПРСР/Общински 

бюджет Общината Частен сектор

Общо по Приоритет 3.2.: 16 525

С.Ц. 4.1.1.

м.4.1.1.1.

4.1.1.1.1. Периодично почистване на локалните замърсявания. 70

Общински 

бюджет Общината

Училиша и 

администрации

4.1.1.1.2.

Включване в местни, регионални и национални инициативи 

за масово почистване на територията. 30

Общински 

бюджет Общината

Училиша и 

администрации

4.1.1.1.3.

Рекултивиране на сметището в град Дряново.

800 ОПОС Общината

м.4.1.1.2.

4.1.1.2.1.

Отреждане на място и изграждане на претоварна площадка 

за сепариране на отпадъци. 1 000 ПЧП Частен сектор МОСВ,МРР

4.1.1.2.2. Изграждане на площадки за събиране на оборска тор. 500 Частен капитал Частен сектор МОСВ,МРР

м.4.1.1.3.

4.1.1.3.1. Закупуване на снегопочистващи машини-ротори и др. 180 Частен капитал Частен сектор Община

4.1.1.3.2.

 Закупуване на специализирани машини и нови съдове тип 

“Бобър”. 2 000

ОПОС/ Общински 

бюджет Общината Частен сектор

м.4.1.1.4.

4.1.1.4.1.

Създаване на организация за разделно събиране на твърдите 

битови отпадъци. 100

ОПОС/ Общински 

бюджет Общината Частен сектор

4.1.1.4.2.

Закупуване на оборудване обезпечаващо разделното 

събиране на отпадъците. 100

ОПОС/ Общински 

бюджет Общината Частен сектор

4.1.1.4.3.

Разделно събиране на отпадъците и въвеждане на 

компостиране. 300

ОПОС/ Общински 

бюджет Общината МОСВ,МРР

4.1.1.4.4.

Информиране на населението за разделното събиране на 

отпадъците и контрол върху дейността. 30

ОПОС/ Общински 

бюджет Общината НПО

м.4.1.1.5.

4.1.1.5.1.

 Изграждане на  Площадка за съхранение на строителни 

отпадъци. 50 ПУДООС Общината Частен сектор

4.1.1.5.2. Изграждане на Площадка за биоотпадъци. 10 ПУДООС Общината Частен сектор

4.1.1.5.3.  Изграждане на площадки за черни и цветни метали. 70 ПЧП Частен сектор Община

4.1.1.5.4.  Изграждане на трупосъбирателни площадки. 30 ПУДООС Общината Частен сектор

С.Ц.4.1.2. 

м. 4.1.2.1.

4.1.2.2.1.  Разработване на Програмата за управление на отпадъците. 7

ОП "Добро 

управление" Общината Частен сектор

4.1.2.1.2. Разработване на Програма за опазване на околната среда 5

ОП "Добро 

управление" Общината Частен сектор

4.1.2.1.3. Разработване на План за разделно събиране на отпадъците. 5

ОП "Добро 

управление" Общината Частен сектор

м. 4.1.2.2.

4.1.2.2.1.

Провеждане на мерки за адаптация към климатичните 

промени. 80

ОПОС/           

ПУДООС Общината Частен сектор

4.1.2.2.2.

Провеждане на мерки за превенция на климатичните 

промени. 80

ОПОС/           

ПУДООС Общината Частен сектор

Доизграждане и обновяване на общинската система за управление на отпадъците.  

Изграждане на система за разделно събиране на отпадъците и 

повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали. 

Реконструкция и изграждане на паркове и градини.

Разработване на политики намаляващи климатичните промени и 

опазващи околната среда.

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

замърсявания на територията".

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

климата“.

Изграждане на специализирана инфраструктура обезпечаваща 

преработката на смет и отпадъци.

Премахване на последиците от индустриални и битови замърсявания и 

тяхното ограничаване.

Изграждане на площадки и съоръжения намаляващи замърсяванията.

Превенция на екологичните рискове.

Обновяване и модернизиране на оборудването за сметосъбиране и 

сметоизвозване в общината.

Защита на околната среда и превенция на риска (кризи, бедствия и аварии).



м. 4.1.2.3.

4.1.2.3.1.

Изграждане на местна структура за борба с пожарите, 

наводненията, природните бедствия и последиците от тях. 20

Общински 

бюджет Общината

ДГС/Пожарна/

МВР/Частен 

сектор

4.1.2.3.2. Провеждане на мерки за предотвратяване на свлачищата. 350

Фонд за бедствия 

и аварии Общината

ДГС/Пожарна/

МВР/Частен 

сектор

4.1.2.3.3.

Провеждане на мерки за предотвратяване на щетите от 

наводнения. 400

Фонд за бедствия 

и аварии Общината

ДГС/Пожарна/

МВР/Частен 

сектор

Общо по Приоритет 4.1.: 6 217

С.Ц.4.2.1.

Предотвратяване загубата на биоразнообразието и подобряване на 

информираността.

 Подобряване управлението на водите и управлението на почвите.

Приоритетна област 4.2. "Опазване на околната среда и биоразнообразието".



м.4.2.1.

4.2.1.1. Възстановяване на хабитатите тип крайречни влажни зони. 70 ПРСР/ОПОС

Общината/       

ДГС ДГС

4.2.1.2.

Реализиация на съвместни проекти с ЛРС за опазване на 

популациите в района. 50 ПРСР/ОПОС Общината НПО/ЛРС

4.2.1.3.

Обозначаване и грижа за защитените дървета на 

територията на общината. 15

ПРСР/    

Общински 

бюджет Общината НПО

м.4.2.2.

4.2.2.1.

Разработване на План за управление на ЗМ“Дряновски 

манастир“. 70

ОП "Добро 

управление"/Общ

ински бюджет Общината НПО

4.2.2.2.

Мерки за борба с бракониерството и безразборното 

изсичане на дървесината. 120 ОПОС ТП ДГС Общината

4.2.2.3.

Предприемане на мерки за спиране на загубата на 

биоразнообразието и деградацията на екосистемите. 110

ОП "Добро 

управление"/ ЕТС ТП ДГС Общината

4.2.2.4.

Подобряване на екологичната информираност сред 

учениците и местното население. 50 ОПОС/ЕТС

НПО/ 

училища Общината

Общо по Приоритет 4.2.: 485

СЦ 5.1.1.

м.5.1.1.1.

5.1.1.1.1.

Ремонт и обновяване на материално-техническата база на 

Центъра за услуги и информация на гражданите. 20

ОП "Добро 

управление"/  

Общински 

бюджет Общината

5.1.1.1.2.

Ремонт на сградите на кметствата и създаване на условия за 

административно обслужване на населението в селата.  500
Общински 

бюджет Общината

м.5.1.1.2. Общината

5.1.1.2.1.

Обучение на служителите за изграждане на 

административен капацитет 15

ОП "Добро 

управление"/  

Общински 

бюджет Общината

Държавни и 

частни 

структури

5.1.1.2.2.

Въвеждане на електронно управление и комплексно 

административно обслужване в Община Дряново 250

ОП "Добро 

управление"/  

Общински 

бюджет Общината

Държавни и 

частни 

структури

5.1.1.2.3.

Актуализация/създаване на нов административен сайт на 

община Дряново. 10

ОП "Добро 

управление"/  

Общински 

бюджет Общината

Държавни и 

частни 

структури

м.5.1.1.3.  

5.1.1.3.1.

Обновяване на офис техниката и софтуера в Общинска 

администрация. 200

ОП "Добро 

управление"/  

Общински 

бюджет Общината

5.1.1.3.2.

Изграждане на електронни мрежи и споделяне на масиви с 

административни държавни структури. 100

ОП "Добро 

управление"/  

Общински 

бюджет Общината

СЦ 5.1.2.

м.5.1.2.1.

5.1.2.1.1. Разработване на Стратегия за развитие на туризма 11

ОП "Добро 

управление"/  

Общински 

бюджет Общината

5.1.2.1.2.

Разработване и реализация на Програма за енергийната 

ефективност за периода 2014 – 2017 г. 6

ОП "Добро 

управление" Общината Частен сектор

Разработване и реализация на Програма за опазване на 

околната среда за периода 2014 – 2017 г. 6

ОП "Добро 

управление" Общината Частен сектор

5.1.2.1.3.

 Разработване на Общинска стратегия за развитие на спорта 

за периода 2014 – 2020 г. 6

ОП "Добро 

управление" Общината

Спортни 

клубове

м.5.1.2.2.

5.1.2.2.1.

Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на 

общинска администрация 80

ПРСР/Общински 

бюджет Общината

5.1.2.2.2.

Ефективно взаимодействие на общинската администрация 

със структурите на гражданското общество. 100

Общински 

бюджет Общината

НПО и 

граждани

м.5.1.2.3.

Укрепване на мрежата от защитени територии и места от 

Европейската мрежа „Натура 2000”.

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

 От управление към добро управление.

Благоустрояване и модернизиране на обекти обслужващи граждани и 

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

Опазване и възстановяване на екосистемите, видовете и генетичното 

разнообразие.  

Прозрачно управление и активно гражданско участие.

Обновяване на хардуера и софтуера в общинска администрация.

Благоустрояване и модернизиране на обекти обслужващи граждани и 

бизнес.

Стратегическо планиране и общински политики.

Подобряване на качеството и видовете административни услуги.

 Информираност и равнопоставеност на гражданите.



5.1.2.3.1.

Подобряване на информираността за реализацичта на 

местни инициативи. 5

ОП"Добро 

управление"/   

Общински 

бюджет Общината НПО

5.1.2.3.2.

Организиране на обществени обсъждания по важни 

обществени въпроси и основни стратегически документи. 20

 ОП "Добро 

управление"/    

Общински 

бюджет Общината

НПО и 

граждани

Общо по Приоритет 5.1.: 1 329

СЦ 5.2.1.

м.5.2.1.1.

5.2.1.1.1.

Запознаване с изискванията на новите оперативни и други 

европейски програми.  5

ЕТС, LLL, ОП 

"Добро 

управление" Общината НПО и фирми

5.2.1.1.2.

Обучение по въпросите на проектното менажиране и 

финансово управление на проектите.   5

ЕТС, LLL, ОП 

"Добро 

управление" Общината НПО и фирми

5.2.1.1.3.

Разработване на технически проекти за кандидатстване по 

оперативни програми.   5

Общински 

бюджет, 

Европейски 

програми Общината НПО и фирми

м.5.2.1.2.

Подобряване на квалификацията и обмена на добри практики.

 Разширяване на междуобщинското сътрудничество.

 Обучение и обмен на добри практики за създаване на ефективен 

проектен мениджмънт.

 Приоритетна област 5.2.  „Подобряване на административния и проектния капацитет на община та за 

ефективно управление на оперативните програми и ПЧП“



5.2.1.2.1.

Организиране на междуобщински инициативи в областта на 

местното самоуправление 5

ПРСР, ОП "Добро 

управление" Общината

5.2.1.2.2.

Разширяване на междуобщинските инициативи в областта 

на техническата инфраструктура. 5

ПРСР, ОП "Добро 

управление" Общината

СЦ 5.2.1.

м.5.2.1.1.

5.2.1.1.1.

Изграждане на екип за разработване на документите и 

реализация на ПЧП. 10

Общински 

бюджет, 

Европейски 

програми Общината НПО и фирми

5.2.1.1.2.

Изграждане на ПЧП подобряващи местната инфраструктура 

и услуги. 15

Общински 

бюджет, 

Европейски 

програми Общината НПО и фирми

5.2.1.1.3. Аутсорсване на общински услуги 15

Общински 

бюджет, 

Европейски 

програми Общината НПО и фирми

м.5.2.1.2.

5.2.1.2.1.

Изграждане на партньорства за устойчиво регионално 

развитие. 70

Общински 

бюджет, 

Европейски 

програми Общината

Общини/НПО 

и фирми

5.2.1.2.2.

Разширяване на международните партньорства и 

побратимявания между градове и общини. 150

Общински 

бюджет, 

Европейски 

програми Общината

Общини/НПО 

и фирми

Общо по Приоритет 5.2.: 285

Обща стойност на ОПР Дряново 

2014-2020 г.
114 652

Изграждане на устойчиви партньорства и ефективна координация между 

институциите. 

Изграждане на публично-частни партньорства. 

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”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 Изграждане на местни, регионални, национални и международни 

партньорства.  






