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Въведение 

Настоящата оценка се извършва във връзка с изпълнението на проект: № 13-13-

68/12.11.2013 г. „Ефективна координация и партньорство при разработване и 

провеждане на политики от общинска администрация Дряново”, финансиран от 

Оперативна програма „Административен капацитет”. 

Оценката има за цел да даде информация на общинската администрация за пропуските, 

трудностите и добрите практики при управлението и изпълнението на ОПР 2011 – 

2013 г., както и да предложи корективни мерки за тяхното преодоляване или препоръки 

за продължаване през следващия програмен период. 

Съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗРР, последващата оценка включва:  

1. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

2. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

3. оценка на общото въздействие; 

4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие. 

В настоящата оценка е направен преглед на междинната оценка, извършена през 2011 г. 

от външен изпълнител.  
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1. Междинна оценка на ОПР 2006 - 2013 г. на община Дряново. 

През 2011 г. община Дряново е възложила извършването на междинна оценка на ОПР 

2006 – 2013 г. на външен оценител. В резултат на това е извършена актуализация на 

ОПР 2006 – 2013 г. Междинната оценка е извършена на база на Методическите 

указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално развитие 

– 2009 г. 

1.1. Основни резултати от междинната оценка. 

Основните резултати от междинната оценка са: 

1. Община Дряново е постигнала добър напредък в изпълнението на ОПР за първите 

пет години от прилагането на документа. 

2. В община Дряново е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР 

от гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. 

Документът е добре познат и се ползва активно от служителите на общинската 

администрация в ежедневната им работа. 

3. Заложените в ОПР приоритети, цели и мерки звучат актуално и не следва да се 

променят генерално. 

4. В изпълнение на ОПР за периода 2006-2010 г. община Дряново е инвестирала 

средства на обща стойност 38 961 922 лева. 

5. Най-добро финансово изпълнение на етапа на МО на ОПР бележи Приоритет 2, Цел 

1. Осъвременяване на градоустройствената основа на населените места, модернизиране 

на инфраструктурата и сградния фонд. 

6. Най-видимият ефект и въздействие от прилагането на ОПР в община Дряново за 

периода 2006 - 2010 г. се получава от инвестициите в инфраструктурата – ремонт на 

улици и пътища, подобряване на ВиК и канализационни мрежи, обновяване и саниране 

на обществени сгради, благоустрояване, озеленяване и др. 
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7. За изпълнение на приоритетите и целите на ОПР община Дряново работи успешно 

както самостоятелно, така и в партньорство и сътрудничество с други общини, НПО и 

бизнеса. През последните години са реализирани проекти в условията на 

междуобщинско сътрудничество. 

1.2. Изводи от междинната оценка. 

По-важните изводи от оценката са следните: 

1. Община Дряново се нуждае от стимулиране и ускоряване на социално-

икономическото си развитие. Потребностите от „коригиращи” и „подкрепящи” 

публични намеси в развитието на общината са се увеличили през последните 

години. Необходимо е ново териториално насочване на мерките и подобрена 

координация, за да се постигнат трайни и осезаеми промени в желаните насоки и 

успешно изпълнение на целите и приоритетите на ОПР 2006 – 2013 г.  

2. Стратегията за развитие на общината за оставащия период до 2013 г. следва да 

бъде подкрепяща по отношение на желания териториален баланс в развитието 

на общината и протичането на демографските процеси, агресивна по отношение 

на необходимите предпоставки за развитие на икономиката и стабилизираща по 

отношение изграждането и обновяването на инфраструктурите. 

3. Визията на община Дряново звучи актуално и отговаря на приоритетите на 

НСРР, плана за развитие на СЦР и визията на ОСР - Габрово. Заложените 

приоритети, цели и мерки в ОПР също са актуални и съгласувани с 

регионалните, национални и европейски стратегии за развитие. Те продължават 

да бъдат уместни по отношение на основните нужди и проблеми на целевия 

район и не следва да се променят. 
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1.3. Препоръки от междинната оценка. 

Основни препоръки от междинната оценка: 

1. ОПР да се актуализира за оставащия период на неговото действие до 2013 г. и да 

се изготви Актуализиран документ за изпълнение на ОПР. 

2. Визията, приоритетите, целите и мерките на ОПР да се редактират и 

актуализират, за да се хармонизират с плановите и стратегически документи на 

областно, регионално, национално и европейско ниво и с актуализирания ОПР. 

3. В актуализирания ОПР да се включат индикатори за изпълнение на приоритетите, 

целите и мерките, и там където е възможно, да се обвържат с измерения, които да 

измерват количествено тенденциите в социално-икономическото развитие на 

общината. 

4. Като приложение към актуализирания ОПР да се изготви Програма за изпълнение 

на плана до 2013 г., в която целите да се обвържат с конкретни дейности, мерки, 

срокове и желани стойности по всички индикатори и показатели. В изготвянето на 

програмата да се включат НПО и бизнеса, които да подават информация за техните 

приоритетни проекти и дейности до 2013 г. и да ги съгласуват с целите на ОПР. 

5. Да се актуализира индикативната финансовата таблица на ОПР и да се включат 

оперативните програми, по които община Дряново е бенефициент, като източници 

на средства за конкретни мерки, дейности и проекти. 

6. Да се търсят нови възможности за кандидатстване за финансиране на готовите 

проекти на общината, с цел реализацията им до 2013 г. 

7. Да се популяризира ОПР сред гражданите и да се насърчават бизнесът и НПО да 

участват в различни дейности и проекти, за да се повиши общият напредък по 

изпълнение на заложените цели и приоритети. 

8. Да се набележат мерки за по-активно използване на формите на публично-частно 

партньорство за постигане целите на ОПР. 
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9. Да се засили контрола по изпълнението на ОПР от страна на Кмета на общината в 

оставащия период на неговото действие до 2013 г. 

 Изпълнение на препоръките от предишната оценка: 

Към момента на настоящата оценка препоръките от междинната оценка са само 

частично изпълнени. В приложение 1 е представена таблица, даваща повече 

информация по този въпрос.   

2. Оценка на качеството на организацията по изпълнението и наблюдението на 

ОПР 2011 – 2013 г. 

Съгласно Закона за регионално развитие, кметът на общината има следните 

отговорности: 

• Организира изработването на общинския план за развитие и го внася за 

обсъждане и приемане от общинския съвет; 

• Ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския 

план за развитие; 

• Организира изграждането, поддържането и оперирането на единната 

информационна система за управление на регионалното развитие на територията 

на съответната община; 

• Представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския 

план за развитие за одобряване от общинския съвет; 

• Осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на 

действията по реализацията му. 

В актуализирания ОПР 2011 – 2013 г. се препоръчва създаване на Група за 

наблюдение, която да следи за изпълнението на АОПР.  

Съгласно Доклада за наблюдение на изпълнението на АОПР 2011 – 2013 г. за 

2012 г. във връзка с организацията по наблюдение и изпълнение на АОПР са 

предприети следните действия: 

 Поддържа се актуален регистър на проектите; 
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 За ефективното управление на проектите са разработени и одобрени: 

- Инструкция за функциониране на система за финансово управление и контрол; 

- Вътрешните правила за планиране, организиране, възлагане и контрол на 

обществени поръчки в община Дряново;  

- Процедура за разкриване, отчитане, регистриране, докладване, администриране 

и последващо проследяване по всички случаи на нередности и измами; 

- Процедура за изготвяне на искания за средства на ниво проект; 

- Процедура за верификация на документи; 

- Процедура за съхраняване на документи по оперативни програми. 

Въпреки съществуващите процедури, съдържанието на  Докладите за наблюдение и 

изпълнение на АОПР за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. не съответства изцяло на изискванията 

на ППРЗРР. По-точно в тях не е включена информация за постигнатия напредък по 

изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план за развитие въз основа на 

индикатори за наблюдение. Не е направен преглед на проблемите, възникнали в 

процеса на имплементиране на общинския план за развитие през съответната година, 

както и мерки за преодоляване на тези проблеми. Има нужда да се допълни 

информация за общото финансово изпълнение на АОПР.  

Също така, въпреки че докладите съдържат заключения, през следващия програмен 

период те е препоръчително да включват и предложения за подобряване на резултатите 

от наблюдението и изпълнението на ОПР. От полза ще е да има и сравнителен анализ 

на това, което е било планирано с това, което е постигнато.   
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Това е нужно да се направи, за да може през следващите седем години да се 

осъществява ефективно наблюдение на изпълнението на ОПР 2014 – 2020 г., да се 

предприемат своевременни корективни действия, ако е необходимо, и да се гарантира 

постигането на целите, които община Дряново си е поставила.  

Без валидни индикатори за оценка на ниво продукт и резултат, които да са 

обвързани с време за постигане и целеви стойности, ефективното управление на 

проектите в община Дряново ще е затруднено. 

Препоръки: 

1. Да започнат да се изготвят доклади за наблюдение на изпълнението на ОПР 2014 – 

2020 г., които да включват информация за планирани интервенции по оси и за отчетния 

период; изпълнени интервенции по оси; индикатори за измерване на постигнатите 

цели; трудности и предизвикателства при изпълнението на проектите през отчетния 

период; предприети корективни действия и резултати от тях, както и всички реквизити 

съгласно ППЗРР. 

2. В новия ОПР 2014 – 2020 г. да се разработи система от индикатори, която да 

позволява обективното измерване на напредъка на изпълнение на ОПР и респективно 

постигането на целите на община Дряново. Да се включат седемте индикатора за 

наблюдение на глобалните цели по околна среда, 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 ДМА с екологично предназначение; 

 Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението; 

 Дял от територията с висок риск от ерозия; 

 Разходи за енергийна ефективност и ВЕИ – от  2009 г. нов - Степен на постигане 

на националните цели за използване  на ВЕИ и енергийна ефективност. 
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3. Оценка на изпълнението по приоритети и специфични цели. 

3.1. ОПР 2006 – 2013 г. - преди актуализацията. 

Както вече беше споменато по-горе в настоящия доклад, на ОПР на община 

Дряново за 2006 – 2013 г. вече е направена една междинна оценка. На база на 

информацията от този документ се вижда, че преди актуализацията на плановия 

документ са изпълнени следните интервенции: 

Изпълнение на Приоритет 1. Повишаване жизнения стандарт на населението и 

намаляване на социалния риск. 

За изпълнението на приоритета в стратегическата част на ОПР и индикативната 

финансова таблица към него са заложени 4 цели и 6 мерки, за изпълнението на които са 

предвидени 35 685 000 лв. 

За Цел 1: Увеличаване на инвестиционния потенциал на територията на общината 

са предвидени 1 100 000 лв., а на етап междинна оценка са отчетени инвестиции на 

обща стойност 25 518 лв., което е значително под очакванията, заложени в плана. Все 

пак за постигането на целта са реализирани много важни интервенции в сферата на 

туризма (например: консултативен съвет по туризма; туристически сайт на община 

Дряново; създадено публично-частно партньорство; участие на общината в 

туристически изложение; информационна база данни и др.)  

За Цел 2. Реализация на политика на ефективна заетост на човешките ресурси са 

предвидени 110 000 лв., а са имплементирани интервенции за 63 640 лв., което е едно 

добро ниво на изпълнение. Основните изпълнени мерки са за осигуряване на заетост и 

обучение на безработните в община Дряново. 

За Цел 3. Повишаване конкурентоспособността на икономиката в общината са 

предвидени 32 200 000 лв., но няма отчетени средства. Все пак трябва да се уточни, че 

за постигането на тази цел са от значение и инвестициите, направени през този период 

от частния бизнес, които са свързани със внедряване на нови технологии в 

производството, патенти, системи за управление на качеството; съоръжения за 

пречистване на отпадните води и др. 
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За Цел 4. Стабилизиране на икономическото развитие са планирани 2 275 000 лв., а 

са реализирани проекти на стойност 300 000 лв. Добре е да се отбележи, че на 

територията на общината има както новосъздадени малки и средни предприятия, така и 

фирми с чуждестранно участие. 

Общо за изпълнение на приоритета са вложени 389 158 лв.  

Изпълнение на Приоритет 2. Осигуряване на качествена жизнена среда за 

населението 

За изпълнението на този приоритет в стратегическата част на ОПР и индикативната 

финансова таблица към него са заложени 4 цели и 17 мерки, за изпълнението на които 

са предвидени инвестиции на стойност 270 089 500 лв. 

За Цел 1. Осъвременяване на градоустройствената основа на населените места, 

модернизиране на инфраструктурата и сградния фонд са предвидени за инвестиране 

225 363 000 лв., а са отчетени изпълнени проекти за 37 171 091 лв. За постигането на 

целта са изпълнени редица проекти за ремонт и реконструкция на общинските пътища 

и на уличната мрежа в гр. Дряново, а също и за ремонт и изграждане на елементите на 

водностопанската инфраструктура на територията на общината. 

За Цел 2. Оптимално използване на природните дадености и културно-

историческото наследство за развитието на туризма са алокирани 9 850 000 лв., а са 

отчетени 705 769 лв., което, въпреки далеч от планирана за този сектор сума, е от 

ключово значение за развитието на туризма в общината. В изпълнение на мерките по 

тази цел са имплементирани редица проекти, които са подобрили туристическата 

инфраструктура.  

  За Цел 3. Опазване на околната среда и актуализиране на системата за 

управление на отпадъци са предвидени 23 239 500 лв., а са отчетени инвестиции в 

размер на 170 444 лв. Макар и далеч от планираната стойност, за изпълнението на тази 

цел са реализирани важни проекти за закриване на сметища и съхраняване на 

биоразнообразието и защитените територии и др. Което е подобрило състоянието на 

околната среда. 
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За Цел 4. Съхраняване и развитие на традициите в социалната сфера в плана са 

заложени 14 637 000 лв., а са отчетени инвестиции в размер на 525 460 лв. Във връзка с 

постигането на тази цел са реализирани проекти подобряване на материалната база за 

образователни услуги. Закупена е медицинска апаратура и кухненско оборудване и 

обзавеждане. 

Общо за постигането на приоритета са реализирани инвестиции на обща 

стойност 38 572 764 лв. 

Като цяло за периода 2006 – 2010 г. община Дряново е реализирала интервенции 

на обща стойност 38 961 922 лв., като най-много от средствата са вложени за 

изпълнение проекти за модернизиране на инфраструктурата и сградния фонд на 

територията на общината.  

3.2. Актуализиран ОПР 2011 – 2013 г. 

Актуализираният общински план за развитие на община Дряново за 2011– 2013 г. 

(АОПР) включва четири приоритета и 15 специфични цели. За всяка от целите са 

предвидени конкретни мерки, чрез които те да се постигнат. 

Съгласно АОПР и индикативната финансова таблица, необходимите средства за 

реализация на всички мерки и постигането на приоритетите са на обща стойност 

106 842 500,00 лв. 

Индикативни финансови ресурси, необходими за реализацията на ОПР на община 

Дряново 2011 – 2013 г. 

Приоритети Стойност в лв. Стойност в % 

Приоритет 1. “Развитие и повишаване 

конкурентоспособността на общинската 

икономика” 

865 000,00 0,81 

Приоритет 2. “Изграждане, поддръжка и 

модернизация на общинската инфраструктура” 

84 945 000,00 80 

Приоритет 3. "Подобряване на условията за 

живот в община Дряново" 

20 611 500,00 19 

Приоритет 4. „Развитие и укрепване на 

капацитета на общинската администрация“ 

401 000,00 0,38 

Общо: 106  822 500,00 
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Както се вижда от таблицата, най-много средства са предвидени за подобряване на 

инфраструктурата на територията на община Дряново. Това донякъде се обяснява с 

обхвата на инфраструктурните проекти и техните високи стойности в сравнение с 

проектите за подобряване на административния капацитет например, където са 

алокирани най-малко средства. По приоритет 3 също се предвижда изпълнение на 

много инфраструктурни проекти. Това прави АОПР на община Дряново доста 

амбициозен, тъй като изпълнението на този тип интервенции предполага добра 

предпроектна подготовка. 

След проведени интервюта с представители на общинската администрация, стана ясно, 

че при разработването на АОПР е предприет максималистичен подход и в плана са 

включени всички проекти, от които общината има нужда. Това е направено, тъй като 

община Дряново няма предварителна информация, какъв тип проекти ще се 

финансират по различните Оперативни програми и другите финансови инструменти, 

активни в страната, а едно от условията за финансиране на интервенции със средства 

по различните програми е те да са част от ОПР. Въпреки че, съгласно ППЗРР 

стратегическият документ може да се променя при нужда, тази възможност не е 

предпочитана от община Дряново, тъй като е процедурно по-тежка.  

Индикатори  

Съгласно Методологията за наблюдение и оценка на изпълнението на областна 

стратегия за развитие и общински план за развитие, разработени по проект „Ефективна 

координация за стратегическо планиране и мониторинг на регионалното развитие на 

област Габрово“
1
 един от критериите за качество на индикаторите е тяхната 

целесъобразност. Индикаторите трябва да са свързани с резултатите и да позволяват 

сравнение с предварително определена норма като например: цел, която да бъде 

постигната; норма, която да бъде надмината; или средна стойност, която да бъде 

достигната. 

Отново в същия документ е споменато, че изборът на ясни индикатори за 

резултат подобрява разбирането на проблема и необходимите мерки за неговото 

                                                           
1
 Съгласно Техническото задание за настоящата поръчка, до колкото е възможно, консултантът трябва да 

използва тази методология. 
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преодоляване, както и възможността за бъдеща преценка дали целите са постигнати. В 

този смисъл, освен изборът на ясни индикатори е необходимо да се определят и целеви 

стойности, които да бъдат постигнати. 

Също така съгласно гореспоменатата методология определянето на целевите 

стойности на индикаторите може да се направи, като се вземат предвид зададените 

целеви стойности на съответния индикатор на по-високо ниво. За областните стратегии 

– на ниво район от ниво 2, а за общинските планове – на ниво областна стратегия.  

След преглед и анализ на областната стратегия на Габрово се установи, че и в 

този стратегически документ не са заложени целеви стойности, което затруднява 

ефективното управление на интервенциите. Това е сигнал, че има потенциал за 

развитие в сферата на наблюдението на проекти както на общинско, така и на областно 

ниво. 

За целите на настоящата оценка беше изготвена таблица с проектите от АОПР и 

община Дряново предостави информация относно постигнатите индикатори към 

момента на оценката. Таблицата е представена в Приложение 2. Също така, с цел по-

пълно представяне на информацията за управлението на проекти от община Дряново 

през периода 2006 – 2013 г. в Приложение 3 е представен и списък на всички проекти 

със различен статус – приключили, в изпълнение, спрени, одобрени и неодобрени.  

Всички от индикаторите са на ниво продукт. Не са включени индикатори на 

ниво резултат, което е препоръчително да се направи при разработването на следващ 

Общински план за развитие, с цел  за измерване  на по-дългосрочните ефекти от 

прилагане на мерките. Така например „брой нови, опростени  процедури за облекчаване 

създаването на нови предприятия“ е индикатор за продукт, а „брой възползвали се от новите 

процедури предприятия“ би бил индикатор за резултат.  

Като цяло представените индикаторите на са обвързани с време за постигане на 

планираните продукти и резултати, което в бъдеще е препоръчително да се адресира. 

Също така към индикаторите не са определени целеви стойности, което прави 

използването им с ограничена ефективност. През следващия програмен период е 

препоръчително да се предприемат стъпки за развитие на потенциала на общинската 



 

16 
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 

 

администрация във връзка с разработването и отчитането на индикаторите. 

 Също така е препоръчително индикаторите да се отчитат в докладите за 

наблюдение и изпълнение на АОПР. 

3.2.1. Изпълнение на Приоритет 1. “Развитие и повишаване 

конкурентоспособността на общинската икономика” 

Дейностите по Приоритет 1. “Развитие и повишаване конкурентоспособността на 

общинската икономика” са свързани с постигането на следните цели: 

1. Подобряване на бизнес средата. 

2. Развитие на туризма. 

3. Подпомагане развитието на селското стопанство. 

Изпълнените проекти, са свързани с: 

 Активна политика на привличане на инвеститори – изградена е информационна 

база данни и са създадени 13 публично-частни партньорства;  

 Развитие на туристическата инфраструктура в общината – Реконструирана 

инфраструктура в района на Дряновския манастир; реконструирана централната 

градска зелена зона, облагородени паркови пространства в по-големите села от 

общината и др. 

 Маркетинг на туристическите продукти на общината – изготвени рекламни 

материали; поддържане на Туристически информационен център; поддръжка на 

туристически информационен сайт, самостоятелно участие в национални 

туристически борси и изложения /София, Велико Търново, Варна/, публикации в 

регионални и национални печатни и рекламни издания, партньорство с 

общините Велико Търново и Горна Оряховица в проект за създаване на общ 

туристически продукт и маркетинг на дестинацията, в рамките на който са 

разработени рекламни информационни материали,  участие в национални и 

международни изложения във Великобритания и Италия; публикации в 

национални и международни печатни издания, рекламни спотове в национални 

медии /радио, телевизия/, интернет портали и др.  

 Създаване и развитие на частни животновъдни ферми - създадени 16 

животновъдни ферми.  
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 Повишаване конкурентоспособността на местните фирми чрез усвояване на 

нови технологии; 

 Разширяване на съществуващите и изграждане на нови туристически 

дестинации и атракции; - реализиране на съвместен проект с общините Велико 

Търново и Горна Оряховица  

 Ефективно използване на общинските земеделски земи – отдаване на общински 

земи под аренда на земеделски производители и животновъди 

За периода 2011 – 2013 г. по Приоритет 1 са алокирани  865 000,00 лв. През отчетния 

период са изпълнени мерки и проекти, допринасящи за постигането на целите на 

приоритета на стойност 1 023 541,00 лв.  

Разликата между планирани и изразходените средства се обяснява с факта, че в процеса 

на планиране на ОПР в стратегическата рамка са заложени проекти, с източник на 

финансиране – Европейски структурни фондове, общински и републикански бюджет, 

както и други донори, но конкретните бюджетни линии /процедури за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ/ не са известни към момента на създаване на 

стратегическия документ. 

Оценка на ефективността (степента на постигане на целите), ефикасността и 

въздействието от интервенциите. 

Като цяло изпълнените мерки, свързани с туризъм и земеделие оказват положително 

въздействие върху икономическото състояние на общината. Препоръчително е през 

следващия програмен период инвестициите в тези сфери да продължат, тъй като тези 

сектори продължават да имат нужда от подкрепа за развитие. 

Устойчивост на резултатите  

Тъй като индикаторите са само за продукт, резултатите са условно формулирани от 

оценителите.  

Резултатът за община Дряново от поддържането на туристически сайт, участието в 

туристически борси, публикуването на рекламни материали е привличане на повече 

туристи към общината. Неговата устойчивост зависи както от условията, които 
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общината и предприемачите в сферата на туризма и общественото хранене могат да 

предложат на новопривлечените туристи, така и от тяхната удовлетвореност.  

Дряновският манастир е превърнат в по-достъпно и привлекателно място след 

подобряване на съпътстващата го пътна инфраструктура. Резултатът може да се 

определи като устойчив, тъй като се наблюдава повишение на броя на туристите в 

Дряново. 

Предоставянето на услуги от Туристическия информационен център в Дряново (ТИЦ) 

се очаква да продължи и през следващия програмен период, но устойчивостта на 

резултатите от неговата работа зависи от търсенето на тези услуги от туристите, 

избрали община Дряново за почивка и/или развлечения и тяхната удовлетвореност.  

По данни на Националния статистически институт през 2012 г. се наблюдава 

увеличение на броя на реализираните нощувки на територията на община Дряново 

(69 969) в сравнение с 2010 г., когато са били 62 141 което е сигнал, че мерките за 

развитие на туризма са в правилната посока Все пак е препоръчително през новия 

програмен период инвестициите в туризма, да продължат, за да се постигне натрупване 

на повече положителни резултати, което да доведе до по-осезаемо развитие на сектора.  

Устойчивостта на създадените животновъдни ферми зависи от това, доколко те 

съумяват да реализират продукцията си и успяват да покрият съответните санитарни 

изисквания. При условие че има разкрити нови работни места, тяхното запазване ще 

зависи от печалбите на фермите. 

 3.2.2. Изпълнение на Приоритет 2. “Изграждане, поддръжка и модернизация на 

общинската инфраструктура” 

Дейностите по Приоритет 2. “Изграждане, поддръжка и модернизация на общинската 

инфраструктура” включват мерки, които допринасят за постигането на следните цели: 

1. Поддържане и развитие на транспортната инфраструктура. 

2. Поддържане и развитие на техническата инфраструктура. 

3. Усъвършенстване на териториалното устройство и плановата обезпеченост. 

4. Благоустрояване и подобряване на жизнената среда. 
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Изпълнените интервенции са свързани с: 

 Рехабилитация на уличната пътна мрежа – частично ремонтирана и 

реконструирана улична мрежа в гр. Дряново и селата, площад „Ларго“ и 

площадните пространства; 

 Доизграждане и реконструкция на водопреносната и канализационна мрежа – 

реконструирани са части от канализационната  и водопроводната мрежа на 

територията на общината; Разработен е и проект за изграждане на градска 

пречиствателна станция за отпадни води, който е разделен на два етапа. По етап 

едно се правят предпроектни проучвания, които са в изпълнение.  

 Реконструкция и оптимизиране на уличното осветление – подменени 

осветителни тела  и възстановени над 5 км въздушни мрежи,  

 Разработване и изпълнение на програми за енергийна ефективност – 

реконструирани, ремонтирани  и санирани 7 общински сгради; 

 Разработване на нов ОГП на община Дряново – Одобрено е техническо задание 

с опорен план с разрешение за изработване на Общ устройствен план на община 

Дряново; 

 Изграждане на спортни площадки и съоръжения – Изградени са 4 нови детски,  

спортни съоръжения и площадки, монтиран удароустойчива настилка на 3. 

Периодично поддържане и ремонт на съществуващи съоръжения. 

Частично  са изпълнени проекти, касаещи: 

 Изграждане на нови пътни връзки и улици; 

 Изготвяне на нови кадастрални карти; 

 Изменение на съществуващите подробни устройствени планове; 

 Изготвяне на нови регулационни планове за населени места с влезли в сила 

кадастрални карти; 

 Инфраструктура квартал "Априлци", ж.п. гара, Квартал "Изгрев", жк "Успех". 

За периода 2011 – 2013 г. по Приоритет 2 са алокирани 84 945 000,00 лв. През отчетния 

период са изпълнени мерки и проекти, допринасящи за постигането на целите на 

приоритета на стойност 3 881 439,00 лв. Разликата между планирани и изпълнени 
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средства се обяснява с това, че, както вече споменахме по-горе, при разработването на 

плана се включват повече проекти, тъй като източниците на финансиране не са ясни. 

Оценка на ефективността (степента на постигане на целите), ефикасността и 

въздействието от интервенциите. 

В резултат на изпълнените интервенции инфраструктурата на територията на община 

Дряново е подобрена. Инвестициите за бъдещо развитие в тази сфера трябва да 

продължат и през следващия програмен период, за да се постигне по-трайно 

положително въздействие в бъдеще.  

Съгласно Социално-икономическия анализ, изготвен по проект „Ефективна 

координация за стратегическо планиране и мониторинг на регионалното развитие на 

област Габрово“, състоянието на четвъртокласната пътна мрежа е незадоволително. 

Необходимо е да се направи приоритизиране на местата, в които да бъде насочван 

ограниченият финансов ресурс, предвид големия брой обезлюдени или с изключително 

малък брой жители населени места в общината
2
. 

Предприетите стъпки по реализиране на проекти са важни за общината. Пример за 

такъв проект е изграждането на ГПСОВ в гр. Дряново, което се очаква да окаже 

положително въздействие върху околната среда на района. Подобрена е и градската 

среда след имплементирането на проекта за реконструкция на пл. Ларго и 

съпътстващата го инфраструктура. Рехабилитирани са общински пътища и е 

реконструирана част от водопроводната мрежа.  

Устойчивост на резултатите  

Изпълнените интервенции по този приоритет допринасят за подобряване на жизнената 

среда.. Устойчивото използване на подобрените водопреносна и канализационна 

мрежи,к както и бъдещото функциониране на пречиствателната станция има 

положително въздействие върху околната среда, както и би довело до намаляване на 

загубите на вода и подобряване на хигиенните качества на водата. Устойчивостта на 

резултатите от изпълнените инфраструктурните проекти ще зависи основно от 

                                                           
2
 Община Дряново се състои от 67 населени места, като в 57 от тях живеят под 100 души.  



 

21 
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 

 

възможностите на общината да ги поддържа в изправност, тъй като всички от обектите 

са общинска собственост.  

3.2.3. Изпълнение на Приоритет 3. "Подобряване на условията за живот в община 

Дряново" 

Дейностите по Приоритет 3. "Подобряване на условията за живот в община Дряново" 

включват мерки, които допринасят за постигането на следните цели: 

1. Рехабилитация и поддръжка на социалната инфраструктура. 

2. Инвестиции и грижа за младите хора. 

3. Реализация на политика на активна заетост на човешките ресурси. 

4. Оптимално използване на природните дадености и културно-историческото 

наследство на територията на община Дряново. 

5. Опазване на околната среда. 

Изпълнените мерки са свързани с: 

 Адаптиране на обществената инфраструктура за достъп на лица с увреждания – 

изградени са 4 съоръжения и помощни средства за осигуряване на достъпна 

среда на хора с увреждания до обществени места, сгради, транспорт, обществена 

информация и др.; 

 Основен ремонт и поддръжка на детските и учебните заведения – ремонтирани 

са две учебни заведения; 

 Модернизация на сградния фонд на културните институти – ремонтирано е едно 

читалище и сградата на Историческия музей в гр. Дряново, осигурено е ново 

оборудване и обзавеждане за три културни институции; 

 Модернизация на училищни и обществени бази за физкултура и спорт – 

реализира се проект за модернизация на стадион в с.Царева ливада и 

реконструиране на спортен комплекс „Локомотив“ - гр. Дряново,  периодично са 

оборудвани училищни физкултурни салони; 

 Реконструкция и модернизация на обектите в системата на социалните дейности 

– осигурено е ново оборудване и обзавеждане за 6 социални обекта и 
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организации, изпълнени са два проекта за ремонтиране на сгради за социални 

услуги; 

 Допълнително развитие на извънучилищните форми на работа с деца и ученици 

– проведени са три инициативи „зелено училище“, ежегодно са организирани 

летни занимални към читалищата, реализирани са 20 проекта с младежки НПО; 

 Оптимизация на образователната мрежа, съобразно демографските процеси и 

потребностите на местния бизнес – изпълнени са 4 интервенции за осигуряване 

на ново оборудване и обзавеждане за детски градини и училища; 

 Инициативи за осмисляне на свободното време – участие в 4 екологични 

инициативи, проведени са над 100 часа по екология в детските градини и 

училищата, организирани са 19 спортни инициативи; 

 Създаване на условия за повишаване на квалификацията и преквалификация на 

работната сила – Изпълнени са 10 национални програми за заетост, 

имплементирани са три програми за заетост „Личен асистент“, проведено е едно 

обучение за повишаване на квалификацията на заетите в туризма; 

 Консервационни и реставрационни дейности на културни обекти – реставриран 

е един паметник на културата/църква, имплементиран проект за реставрация и 

археологически проучвания на "Дискодуратера" и римските пътища; 

 Устойчиво развитие на културните процеси в общината – реализирани са четири 

нови инициативи от културния календар на общината; 

 Съхраняване и обогатяване на народните традиции, художествените занаяти и 

културни празници – изпълнени са 16 инициативи за международни контакти с 

общини, творци, творчески групи, младежки организации, спортни клубове и 

институции; 

 Рекултивация на сметища – извършено е геодезическо заснемане и геоложко 

проучване на съществуващо сметище, изчистени са 14 новообразувани 

нерегламентирани сметища; 

 Третиране на отпадъците – включено едно населено място в системата за 

разделно събиране на отпадъците; 

 Възстановяване и поддръжка на зелени площи – 7 дка ежегодно. 

 Реконструиране на централна градска зелена зона – 1 бр. 
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 Осигурени нови съдове за сметосъбиране – 75 бр. 

 

Частично са изпълнени интервенции, касаещи: 

 Повишаване на ролята на гражданското общество във връзка с опазването на 

околната среда; 

 Почистване поречието на река Дряновска и река Янтра в границите на община 

Дряново; 

За периода 2007 – 2013 г. по Приоритет 3 са алокирани 20 611 500,00 лв. През отчетния 

период са изпълнени мерки и проекти, допринасящи за постигането на целите на 

приоритета на стойност 9 799 432,06 лв. Разликата между планирани и изпълнени 

средства се обяснява с това, че, както вече споменахме по-горе, при разработването на 

плана се включват повече проекти, тъй като източниците на финансиране не са ясни. 

Следва обаче да се отбележи, че привлечените средства в тази сфера са съществени и са 

разпределени към различни сфери от социалния живот в общината.   

Оценка на ефективността (степента на постигане на целите), ефикасността и 

въздействието от интервенциите. 

По този приоритет са изпълнени най-много от предвидените дейности, което е 

предпоставка и тяхната ефективност и положително въздействие да са най-големи в 

сравнение с другите приоритети.  

Ефективността на изпълнените интервенции се свързва с подобряване на градската 

среда, което е резултат от реконструирането и модернизирането на социалната 

инфраструктура на територията на община Дряново.  

Имплементираните програми за заетост са за над 200% от планираните средства. 

Безработицата в община Дряново е съществен проблем, за чието ефективно 

разрешаване трябва да се търсят и други начини за интервениране.  
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Устойчивост на резултатите 

Резултатите от изпълнените интервенции по този приоритет, свързани с реконструкция 

на социалната инфраструктура, се очаква да са устойчиви, тъй като общината е 

предвидила бюджетни средства за тяхната поддръжка.  

Някои от интервенциите са свързани с провеждането на социални дейности (спортни 

събития; осигуряване на временна заетост; обучения и др.), които е добре да продължат 

да се изпълняват и през следващия програмен период, за да се постигне натрупване на 

желаната положителна промяна в целевите групи, която да гарантират устойчивостта 

на резултатите в бъдеще.  

3.2.4. Изпълнение на Приоритет 4. „Развитие и укрепване на капацитета на 

общинската администрация“ 

Дейностите по Приоритет 4. „Развитие и укрепване на капацитета на общинската 

администрация“ включват мерки, които допринасят за постигането на следните цели: 

1. Укрепване на местния административен и управленски капацитет. 

2. Разширяване обхвата и подобряване качеството на административните услуги. 

Изпълнените мерки са свързани с: 

 Квалификация и преквалификация на служителите от общинската 

администрация и общинските съветници – реализирани са три проекта за 

квалификация и преквалификация на служителите от общинската 

администрация и общинските съветници; участие на служители в 

специализирани обучителни семинари и курсове, обмен на добри практики  и др. 

 Подобряване на местния капацитет за привличане и управление на външни 

средства - 24 служители от общинската администрация са преминали курсове за 

управление и привличане на външни средства; 

 Дейност на обществените и консултативни съвети в подкрепа на местното 

развитие -  проведени са обществени и консултативни инициативи в подкрепа на 

местното развитие; 
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 Усъвършенстване на съществуващите и включване на нови услуги за 

населението – внедрени са електронни услуги в административното обслужване 

на населението; 

 Сътрудничество и партньорство с НПО на местно, национално и международно 

ниво  

 Интегриране на общината в социално-икономическия живот на областта, на 

Северния централен район за планиране и европейски регионални мрежи; 

 Развитие на международните връзки и реализиране на съвместни инициативи с 

побратимени градове. 

Частично са реализирани интервенции, касаещи: 

 Изграждане и въвеждане на информационна система за мониторинг и анализ на 

изпълнението на ОПР; 

 Изграждане и развитие на обществено-частни партньорства в подкрепа на 

местното и регионално развитие. 

За периода 2007 – 2013 г. по Приоритет 4 са алокирани 401 000,00 лв. През отчетния 

период са изпълнени мерки и проекти, допринасящи за постигането на целите на 

приоритета на стойност 307 051,60 лв., като  следва да се отбележи, че тази сума е 

много близо до планираната. 

Оценка на ефективността (степента на постигане на целите), ефикасността и 

въздействието от интервенциите. 

Основният положителен ефект от изпълнените мерки е повишеният капацитет на 

служителите от община Дряново, които участват в интервенциите.  

Очакваното положително въздействие от провеждащите се обучения е свързано с 

подобряване на лидерските умения и екипната ефективност на ръководните органи на 

общината.  

Също така, след приключване на интервенциите, подобрените лична ефективност, 

комуникационни умения и умения за работа с хора със специални потребности на 

служителите от общинската администрация се очаква да окажат положително 
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въздействие върху цялостното функциониране на местната структура за управление и 

да подобрят нейния облик в бъдеще.  

По проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на 

политики от Общинска администрация Дряново”, по който се извършва и настоящата 

оценка, са разработени механизми и правила за мониторинг и контрол, които община 

Дряново ще може да използва през следващия програмен период и като ефект, да 

подобри изпълнението на ОПР 2014 – 2020 г. 

В момента се извършва и функционален анализ на администрацията на община 

Дряново, чийто резултати ще подпомогнат ръководството да извърши необходимото 

преструктуриране и да търси допълнителни човешки ресурси, ако е необходимо.  

Устойчивост на резултатите 

За да са устойчиви основните резултати от дейностите по този приоритет, е необходимо 

служителите от общинската администрация на община Дряново да продължат да се 

включват в подобни интервенции за професионално развитие и в бъдеще, което ще 

доведе до желаната трайна промяна в техните умения. Също така е от ключово 

значение те да започнат да прилагат в ежедневната си работа наученото по време на 

обученията.  

Устойчивостта на разработените документи ще зависи от тяхното прилагане от 

общинската администрация в бъдеще. 

Резултатите от функционалния анализ на структурата на администрацията на община 

Дряново ще са устойчиви, ако бъдат своевременно и ефективно използвани от нея за 

подобряване на работата й.  

Оценка на общото въздействие 

Общата стойност на заложените финансови средства за реализация на АОПР на община 

Дряново 2011 – 2013 г. е 106 822 500 лв. Към момента на оценката са изпълнени и 

продължават да се изпълняват проекти на стойност 15 011 463,66 лв. (За целия 
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програмен период  2006 – 2013 г.  вложените средства за изпълнение на планираните 

интервенции възлизат на близо 54 млн. лв.) 

Налични са 70 проекта, в най различни сфери- както инфраструктурна, така и социална, 

екологична и икономическа (представени в приложение), което е признак  за активната 

работа през програмния период. Постигнати са резултати, които са осезаеми към 

момента и които биха могли да доведат до устойчиво  въздействие и в бъдеще, ако 

активната работа за развитието на общината продължи и в следващия програмен 

период и се осъществи приемственост между постигнатото до момента и планираните 

бъдещи интервенции.  

Изпълнените проекти за повишаване на капацитета на общината се очаква да 

допринесат за повишаване на ефективността на нейната работа в различни сфери, 

включително управление на проекти, финансирани от ЕСИФ, както и работа с хора със 

специални нужди.  

Като цяло изпълнените интервенции ще окажат положително въздействие върху 

средата за живот, тъй като е регистрирано подобрение на социалната и пътната 

инфраструктура. Местната икономика напредва най-бавно в своето развитие, и в тази 

връзка се препоръчва обучение на кадри и повишаване на инициативността и 

предприемачеството сред местното население.  

Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за 
регионално и местно развитие. 
Липсата на индикатори за продукт и резултат , които да са обвързани с време за 

постигане и целеви стойности, затруднява ефективната и пълна оценка на постигнатите 

резултати. За целта се препоръчва през следващия програмен период да се използват 

разработените Правила и методики за мониторинг и контрол и предложените в тях 

инструменти. 

В тази връзка, препоръките, които биха могли да се отправят за подобряване на 

качеството на Общинския план за развитие за следващия програмен период са: 
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1 да се изготвят доклади за наблюдение, които да включват информация за планирани 

интервенции по оси и за отчетния период; изпълнени интервенции по оси; индикатори 

за измерване на постигнатите цели; трудности и предизвикателства при изпълнението 

на проектите през отчетния период; предприети корективни действия и резултати от 

тях, както и всички реквизити съгласно ППЗРР. 

2. Да се следват предложените Правила и методики за мониторинг и контрол през 

целия програмен период 

2. В новия ОПР 2014 – 2020 г. да се разработи система от индикатори, която да 

позволява обективното измерване на напредъка на изпълнение на ОПР и респективно 

постигането на целите на община Дряново. Да се включат седемте индикатора за 

наблюдение на глобалните цели по околна среда, 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 ДМА с екологично предназначение; 

• Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението; 

• Дял от територията с висок риск от ерозия; 

• Разходи за енергийна ефективност и ВЕИ – от  2009 г. нов - Степен на постигане 

на националните цели за използване  на ВЕИ и енергийна ефективност. 

Мерките, свързани с повишаване на конкурентоспособността на общинската 

икономика, се очаква да са с най-ниска ефективност. Поради тази причина в следващия 

програмен период е необходимо да се търсят инструменти за реализиране на 

интервенции, които ще имат силно положителна въздействие върху икономическото 

развитие на община Дряново.  
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Устойчивостта на резултатите от интервенциите в сферата на туризма не е гарантирана. 

Ето защо е препоръчително през новия програмен период този тип  мерки, свързани с 

туризма, да продължат, за да се постигне натрупване на резултати, което да доведе до 

реално трайно развитие на туризма. 

Въпреки частичните подобрения в пътната, водопреносната и канализационната 

инфраструктура на територията на община Дряново, през следващия програмен период 

е необходимо да продължи да се търси финансиране за такъв тип интервенции, тъй като 

нуждата от тях е актуална, за да се постигне по-голям ефект върху цялостното развитие 

на общината.  

За да се гарантира устойчивостта на резултатите от изграждането на пречиствателна 

станция в бъдеще и съпътстваща инфраструктура, е добре да се направи анализ на 

възможностите и желанията на населението да ползват тези услуги. Препоръчително е 

да се направят информационни кампании, чрез които да се разяснят позитивите от 

изграждането и въвеждането в експлоатация на такова съоръжение за здравето на 

хората, за околната среда и за облика на града.  

Въпреки че, проектите свързани с подобряване на социалната инфраструктура се 

очаква да са ефективни, в новия ОПР е необходимо да се планират мерки, които ще 

надградят и/или допълнят вече постигнатите резултати. 

Също така е препоръчително, с цел да се гарантира устойчивостта на резултатите от 

различните социални дейности, такива проекти да продължат да се имплементират и 

през новия програмен период. 

С цел да подобри своята работа, а също и устойчивостта на резултатите от 

изпълняваните в момента интервенции, свързани с повишаване на административния й 

капацитет, администрацията на община Дряново ще трябва да предприеме 

необходимите действия и да изпълни препоръките, направени по тези проекти.   

Следвайки политиката на Европейския съюз за учене през целия живот, през следващия 

програмен период е препоръчително да продължат да се провеждат обучения на 

служителите в общинската администрация, които да доведат до реална положителна 

промяна в начина им на работа. 
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Препоръчително е да се изпълнят и препоръките от междинната оценка, които не са 

изпълнени (виж Приложение 1.).  
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Приложение 1 

Препоръки от междинната оценка, извършена през 2011 г. 

Препоръка Изпълнение Коментар на оценителите 

1. ОПР да се актуализира за оставащия период на неговото 

действие до 2013 г. и да се изготви Актуализиран документ за 

изпълнение на ОПР. 

Да   

2. Визията, приоритетите, целите и мерките на ОПР да се 

редактират и актуализират, за да се хармонизират с плановите 

и стратегически документи на областно, регионално, 

национално и европейско ниво и с актуализирания ОПР. 

Да  

3. В актуализирания ОПР да се включат индикатори за 

изпълнение на приоритетите, целите и мерките, и там където 

е възможно, да се обвържат с измерения, които да измерват 

количествено тенденциите в социално-икономическото 

развитие на общината. 

Частично Разработени са общи индикатори без заложени 

целеви стойности. 

4. Като приложение към актуализирания ОПР да се изготви 

Програма за изпълнение на плана до 2013 г., в която целите 

да се обвържат с конкретни дейности, мерки, срокове и 

желани стойности по всички индикатори и показатели. В 

изготвянето на програмата да се включат НПО и бизнеса, 

които да подават информация за техните приоритетни 

проекти и дейности до 2013 г. и да ги съгласуват с целите на 

ОПР. 

Не Препоръката не е изпълнена.  

Препоръчително е през следващия програмен 

период да се изготвя годишна програма за 

изпълнение на ОПР 2014 – 2020 г., в която да се 

включат и конкретни индикатори за продукт, 

резултат и въздействие. 

5. Да се актуализира индикативната финансовата таблица на 

ОПР и да се включат оперативните програми, по които 

Да  
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Препоръка Изпълнение Коментар на оценителите 

община Дряново е бенефициент, като източници на средства 

за конкретни мерки, дейности и проекти. 

6. Да се търсят нови възможности за кандидатстване за 

финансиране на готовите проекти на общината, с цел 

реализацията им до 2013 г. 

Да Препоръката е много обща и трудно може да се 

отчете, тъй като не е ясно, за кои проекти става 

дума. Общината е реализирала *** проекти до 2013 

г. , следователно препоръката е изпълнена. 

7. Да се популяризира ОПР сред гражданите и да се 

насърчават бизнесът и НПО да участват в различни дейности 

и проекти, за да се повиши общият напредък по изпълнение 

на заложените цели и приоритети. 

Да  

8. Да се набележат мерки за по-активно използване на 

формите на публично-частно партньорство за постигане 

целите на ОПР. 

Да  

9. Да се засили контрола по изпълнението на ОПР от страна 

на Кмета на общината в оставащия период на неговото 

действие до 2013 г. 

Да  
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Приложение 2 

Изпълнение на ОПР 2006 – 2013 г. в excel.
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Приложение 3 
Проекти на община Дряново за програмен период 2007 – 2013 г. 

№ Наименование на проекта 
Източник на 
финансиране 

Начална 
дата 

Стойност, 
Одобрен 
бюджет 
(лева) 

Статус 
Роля на 

общината 

Приключен/изпълнен 

1.  

„Саниране, вътрешен ремонт, 
реконструкция на отоплението 
и вертикална планировка на 
бази „Детелина”, „Иглика” към 
ЦДГ „Детелина”и детски ясли – 
гр. Дряново” 

Оперативна 
програма 
"Регионално 
развитие" 

01.08.2008 
942 481 
BGN 

Приключен Бенефициент 

2.  
Заедно с теб - предоставяне на 
услугата Домашен помощник 

Оперативна 
програма 
"Развитие на 
човешките 
ресурси" 

13.05.2008 49 044 BGN Приключен Бенефициент 

3.  
„Заедно с теб – грижа за хора в 
здравен и социален риск” 

Оперативна 
програма 
"Развитие на 
човешките 
ресурси" 

01.11.2010 
126 790 
BGN 

Приключен Бенефициент 

4.  

Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в 
сградите на СОУ "Максим 
Райкович" и ПГИ "Рачо 
Стоянов" гр.Дряново 

Оперативна 
програма 
"Регионално 
развитие" 

13.12.2010 
767 143 
BGN 

Приключен Бенефициент 

5.  

Ремонт на съществуваща 
улица от о.т.121 до о.т. 122 и от 
о.т. 157 до о.т. 160 в 
с.Гостилица, община Дряново" 

САПАРД 2008 г. 119060,69 Приключен Бенефициент 

6.  
Ремонт сгради на съблекални и 
тренировъчна зала - стадион 
"Локомотив" - Дряново 

Общински 
бюджет 

2008 г. 102765,75 Приключен Бенефициент 

7.  

Асфалтиране, подмяна на 
тротоари и бордюри на път ІІІ-
609 в чертите на град Дряново 
/ул. Райна Княгиня и ул. Матей 
Преображенски/ 786000,00 

Общински 
бюджет 

2008 г. 786000,00 Приключен Бенефициент 
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8.  
Благоустрояване парк 
"Локомотив" - Дряново 

Общински 
бюджет 

2008 г. 83567,82 Приключен Бенефициент 

9.  
"Благоустрояване ул. "Бачо 
Киро" - гр. Дряново 

Общински 
бюджет 

2008 г. 198300,65 Приключен Бенефициент 

10.  

Ремонт на църковен храм 
„Свето Благовещене” с.Керека  
и благоустрояване на 
прилежащите пространства. 

Проект 
"Красива 
България" 

2008 г. 112495,93 Приключен Бенефициент 

11.  
Вътрешна водопроводна 
мрежа – кв. „Изгрев”, 
гр.Дряново 

МРРБ 2008 г. 354354,00 Приключен Бенефициент 

12.  

Ремонт на църковен храм 
„Свето Благовещене” с.Керека  
и благоустрояване на 
прилежащите пространства. 

Проект 
"Красива 
България" 

2008 г. 112495,93 Приключен Бенефициент 

13.  
Вътрешна водопроводна 
мрежа – кв. „Изгрев”, 
гр.Дряново 

МРРБ 2008 г. 354354,00 Приключен Бенефициент 

14.  
Водоснабдяване с. Гостилица – 
ІІ етап 

МРРБ 2008 г. 1472244,80 Приключен Бенефициент 

15.  Канализация на кв. „Изгрев” ПУДООС 2008 г. 363000,00 Приключен Бенефициент 

16.  
Вътрешна  водопроводна 
мрежа на с.Пейна 

ФАР 2008 г. 78400,00 Приключен Бенефициент 

17.  
Ремонт връзка ул. „Рачо 
Стоянов” – „Камен Калчев” 
/високия блок/ 

Общински 
бюджет 

2008 г. 49100,00 Приключен Бенефициент 

18.  
Вътрешна водопроводна 
мрежа – кв. „Изгрев-ІІ етап”, 
гр.Дряново 

ПУДООС 2008 г. 354000 ,00 Приключен Бенефициент 

19.  
"Реконструкция на „ Централна 
градска зелена зона” в гр. 
Дряново" - Мярка 322 

„Програма за 
развитие на 
селските 
райони 2007-
2013” 

07/322/000
35 / 
03.11.2008 
г. 

1 504 
958,00 

Приключен Бенефициент 

20.  "Реконструкция на „ Централна 
градска зелена зона” в гр. 

„Програма за 
развитие на 

07/322/000
35 / 

1 504 
958,00 

Приключен Бенефициент 
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Дряново" - Мярка 322 селските 
райони 2007-
2013” 

03.11.2008 
г. 

21.  
„Седалки на стадион 
„Локомотив” - град Дряново” - 
ІІ етап 

Наредба № Н-
1 от 8.02.2007 
г. за 
условията и 
реда за 
финансово 
подпомагане 
от ДАМС на 
спортни 
дейности 

08-00-218 / 
17.12.2008 
г. 

91 643,90 Приключен Бенефициент 

22.  

"Съоръжения за аварийна 
корекция на дере при моста на 
ул. "Досю Стойнов", УПИ V - 
зеленина, кв. 105 гр. Дряново" 

Междуведомс
твена 
комисия за 
възстановява
не и 
подпомагане 
към 
Министерски 
съвет /Фонд 
"Бедствия и 
аварии"/ 

02-07-1511 
/ 19.05.2009 
г. 

125 699,00 Приключен Бенефициент 

23.  

Възобновяване на крайбрежна 
подпорна стена на коритото на 
река Дряновска - с. Царева 
ливада" 

Междуведомс
твена 
комисия за 
възстановява
не и 
подпомагане 
към 
Министерски 
съвет /Фонд 
"Бедствия и 
аварии"/ 

19.05.2009 
г. 

82 533,00 Приключен Бенефициент 

24.  
"Укрепване на път GAB 3118/ 
III-609 - с. Куманите 

Междуведомс
твена 
комисия за 
възстановява
не и 
подпомагане 
към 
Министерски 
съвет /Фонд 
"Бедствия и 
аварии"/ 

19.05.2009 
г. 

359 201,00 Приключен Бенефициент 
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25.  

"Внедряване на мерки за 
енергийна ефективност в 
сградите на СОУ "М. Райкович" 
и ПГИ "Р. Стоянов" 

Оперативна 
програма 
"Регионално 
развитие" 

2010 г. 767 143,00 Приключен Бенефициент 

26.  

"Подмяна на дограма и 
топлоизолация на фасадата на 
ДВД - град Дряново" - Мярка 
02-02 

Проект 
"Красива 
България" 

Р - 22/ 
03.02.2011 
г. 

152 331,23 Приключен Бенефициент 

27.  
„Покрив, топлоизолация и 
дограма на сградата на ДСП – 
клон Дряново” - Мярка 02 

Проект 
"Красива 
България" 

Р - 23 / 
03.02.2011 
г. 

110 320,22 Приключен Бенефициент 

28.  
“Ремонт фасади и покрив на 
административната сграда на 
община Дряново” 

Проект 
"Красива 
България" 

Р-
39/28.01.20
13 г. 

144 978,00 Приключен Бенефициент 

29.  

“Аварийно възстановяване 
покрив на СОУ „Максим 
Райкович, УПИ ІІІ, кв. 76 по РП 
на гр. Дряново” 

Междуведомс
твена 
комисия за 
възстановява
не и 
подпомагане 
към 
Министерски 
съвет 

02.04.2013 
г. 

154 447,35 Приключен Бенефициент 

30.  

„Основен ремонт покрив и 
вертикална планировка с 
достъпна среда на Дом за 
възрастни с деменция – гр. 
Дряново” - Мярка 02-02 

Проект 
"Красива 
България" 

22 / 
30.10.2009 
г. 

112 102,00 Приключен Бенефициент 

31.  
"Младите хора, местната власт 
и медиите - обединени в 
структурния диалог" 

Програма 
"Младежта в 
действие 2007 
- 2013" 

BG10/А5.1/
057/К1/ 
01.02.2010 
г. 

13 825,75 Приключен Бенефициент 

В процес на изпълнение 

32.  
Община Дряново – прозрачна и 
ефективна местна 
администрация 

Оперативна 
програма 
"Администрат
ивен 
капацитет" 

10.05.2013 87 022 BGN 
В процес на 
изпълнение 

Бенефициент 
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33.  

„Подобряване на 
ефективността на общинска 
администрация – Дряново чрез 
оптимизиране на структурата 
и функциите й” 

Оперативна 
програма 
"Администрат
ивен 
капацитет" 

19.08.2013 83 433 BGN 
В процес на 
изпълнение 

Бенефициент 

34.  

Ефективна координация и 
партньорство при 
разработване и провеждане на 
политики от общинска 
администрация Дряново 

Оперативна 
програма 
"Администрат
ивен 
капацитет" 

12.11.2013 79 039 BGN 
В процес на 
изпълнение 

Бенефициент 

35.  
Повишаване компетентността 
на служителите на Община 
Дряново 

Оперативна 
програма 
"Администрат
ивен 
капацитет" 

04.12.2013 89 693 BGN 
В процес на 
изпълнение 

Бенефициент 

36.  Подкрепа за достоен живот 

Оперативна 
програма 
"Развитие на 
човешките 
ресурси" 

08.10.2010 
151 006 
924 BGN 

В процес на 
изпълнение 

Партньор 

37.  „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 

Оперативна 
програма 
"Развитие на 
човешките 
ресурси" 

30.09.2011 
14 989 455 
BGN 

В процес на 
изпълнение 

Партньор 

38.  

„Бяло, пурпурно, синьо, зелено 
– следите на вечността. 
Утвърждаване образа на 
региона като уникална 
туристическа дестинация на 
националния и международен 
пазар» 

Оперативна 
програма 
"Регионално 
развитие" 

13.08.2012 
436 053 
BGN 

В процес на 
изпълнение 

Партньор 

39.  

"Изграждане на ГПСОВ, 
реконструкция и 
доидгражданена 
канализационна система и 
реконструкция на 
водоснабдителна система на 
гр. Дряново" 

Оперативна 
програма 
"Околна среда 
2007-2013" 

01.11.2010 
г. 

I етап - 
933176,00     
II етап - 
23659433,1
0 

В процес на 
изпълнение 

Бенефициент 

40.  
“Изграждане на 
информационен център за 
мобилни услуги и съвети за 

„Програма за 
развитие на 
селските 

17.08.2012 
г. 

237 846,00 
В процес на 
изпълнение 

Бенефициент 
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гражданите и бизнеса в 
община Дряново” 

райони 2007-
2013” 

Временно спрян 

41.  

"Подготовка и изпълнение на 
инвестиционен проект 
"Изграждане на ГПСОВ, 
реконструкция и 
доизграждане на 
канализационна система и 
реконструкция на 
водоснабдителна система на 
град Дряново" 

Оперативна 
програма 
"Околна 
среда" 

08.03.2011 
24 592 609 
BGN 

Временно 
спрян 

Бенефициент 

Одобрен 

42.  
„Подкрепа за достоен живот - 
личен асистент” 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките 
ресурси” 

01.8.2010 62 940,52 Одобрен Бенефициент 

43.  „Отново заети и полезни” 

Агенция по 
заетостта, 
"Регионална 
програма за 
заетост" 

01.9.2010 27000 Одобрен Бенефициент 

44.  

“Изграждане на стадион в с. 
Царева ливада, изграждане на 
три игрища за футбол, 
волейбол и баскетбол и 
обновяване на стадион в гр. 
Дряново, общ. Дряново” 

„Програма за 
развитие на 
селските 
райони 2007-
2013” 

03.08.2012 
г. 

5 753 
032,00 

Одобрен Бенефициент 
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Не е одобрен 

45.  

„Ремонт - асфалтиране на ул. 
„Шипка” – гр. Дряново от км 
1+300 до км 2+400” - Мярка 
322 

„Програма за 
развитие на 
селските 
райони 2007-
2013” 

07/322/000
39 / 
03.11.2008 
г. 

1 507 
901,14 

Не е одобрен Бенефициент 

46.  

„Ремонт - асфалтиране на ул. 
„Шипка” – гр. Дряново от км 
0+000 до км 1+300” - Мярка 
322 

„Програма за 
развитие на 
селските 
райони 2007-
2013” 

07/322/000
42 / 
03.11.2008 
г. 

1 943 
060,89 

Не е одобрен Бенефициент 

47.  

„Рехабилитация на  общински 
път GAB 2117(IV-60924) – 
Царева ливада – Радовци до 
границата с Община Трявна от 
км 0+000 до км 6+784” - Мярка 
321 

„Програма за 
развитие на 
селските 
райони 2007-
2013” 

07/322/000
42 / 
03.11.2008 
г. 

3 128 
940,20 

Не е одобрен Бенефициент 

48.  

„Център за рехабилитация и 
интеграция на хора с 
увреждания чрез физическа 
култура и спорт в община 
Дряново” - Мярка 321 

„Програма за 
развитие на 
селските 
райони 2007-
2013” 

07/322/001
63 / 
29.12.2008 
г. 

3 092 
128,56 

Не е одобрен Бенефициент 

49.  

„Вътрешен ремонт на сгради 
съблекалня и тренировъчна 
зала и изграждане на два броя 
тенис корта на стадион 
„Локомотив” 

Наредба № Н-
1 от 8.02.2007 
г. за 
условията и 
реда за 
финансово 
подпомагане 
от ДАМС на 
спортни 

08-00-45 / 
26.02.2009 
г. 

239 974,50 Не е одобрен Бенефициент 
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50.  
"Дряново - родното място на 
Уста Колю Фичето" 

Оперативна 
програма 
"Регионално 
развитие" 

BG161PO00
1/3.1-
02/2009/03
7 

1 320 
000,00 

Не е одобрен Бенефициент 

51.  
"Съоръжения за укрепване на 
речния бряг УПИ V - зелениена, 
кв. 105 гр. Дряново 

Междуведомс
твена 
комисия за 
възстановява
не и 
подпомагане 
към 
Министерски 
съвет /Фонд 
"Бедствия и 
аварии"/ 

02-07-1510 
/ 19.05.2009 
г. 

266 801,00 Не е одобрен Бенефициент 

52.  
Външно саниране и подмяна 
дограма на ОУ "Васил Априлов" 
- с. Гостилица, община Дряново  

1002-832 / 
19.05.2009 
г. 

219 014,00 Не е одобрен Бенефициент 

53.  

Аварийно възстановителни 
работи на църковен храм 
"Св.Троица" и прилежащата му 
сграда" 

Междуведомс
твена 
комисия за 
възстановява
не и 
подпомагане 
към 
Министерски 
съвет /Фонд 

02-07-1692 
/ 10.06.2009 
г. 

203 304,00 Не е одобрен Бенефициент 
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"Бедствия и 
аварии"/ 

54.  

„Основен ремонт ограда и 
вътрешен ремонт на Дом за 
възрастни с психични 
разстройства – с. Радовци” - 
Мярка 02-02 

Проект 
"Красива 
България" 

22 / 
30.10.2009 
г. 

223 449,00 Не е одобрен Бенефициент 

55.  
“Ремонт покрив и фасада на 
Целодневна детска градина - с. 
Царева ливада” 

Проект 
"Красива 
България" 

15.02.2012 
г. 

144 984,00 Не е одобрен Бенефициент 

56.  

„Вътрешен ремонт на сгради 
съблекалня и тренировъчна 
зала и изграждане на два броя 
тенис корта на стадион 
„Локомотив” 

Наредба № Н-
1 от 8.02.2007 
г. за 
условията и 
реда за 
финансово 
подпомагане 
от ДАМС на 
спортни 
дейности 

08-00-45 / 
26.02.2009 
г. 

239974,5 Не е одобрен Бенефициент 

57.  

Изграждане на 
информационно - 
комуникационни центрове, 
предоставящи 
административни услуги, 
здравни съвети и здравен 
телемониторинг на жителите 
на община Дряново - Мярка 
321 

„Програма за 
развитие на 
селските 
райони 2007-
2013” 

07/321/007
91 / 
15.09.2009 
г. 

177396 Не е одобрен Бенефициент 
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58.  
„Текущ ремонт покрив на 
читалище „Развитие” – град 
Дряново” - Мярка 01 

Проект 
"Красива 
България" 

21 / 
30.10.2009 
г. 

141 206,00 

 
Не е одобрен Бенефициент 

59.  
„Текущ ремонт на парк в 
центъра на село Гостилица” 
Община Дряново - Мярка 01 

Проект 
"Красива 
България" 

21 / 
30.10.2009 
г. 

117 862,00 

 
Не е одобрен Бенефициент 

60.  
„Текущ ремонт на парк в 
централната част на с. Царева 
Ливада” - Мярка 01 

Проект 
"Красива 
България" 

21 / 
30.10.2009 
г. 

139 616,00 

 

Не е одобрен 

 
Бенефициент 

61.  
"Учим и творим днес, за да 
успеем утре" 

Интеграция 
на децата и 
учениците от 
етническите 
малцинства 

BG051РО00
1-
4.1.03/0003
/ 06.11.2009 
г. 

323 255,10 

 

Не е одобрен 

 
Бенефициент 

62.  
“Доброволчеството - стимул и 
възможност за личностно 
развитие” 

Програма 
"Младежта в 
действие 2007 
- 2013" 

01.02.2011 
г. 

36 323,67 

 
Не е одобрен Бенефициент 
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63.  
"Подмяна тротоари и бордюри 
на ул. „Шипка” - град Дряново" 
-  Мярка 322 

„Програма за 
развитие на 
селските 
райони 2007-
2013” 

07/322/000
37 / 
03.11.2008 
г. 

802 243,69 Не е одобрен Бенефициент 

Няма решение 

64.  
"Ромската жена - за права, 
солидарност и паритет" 

Програма 
"Ромски 
инициативи 
на институт 
"Отворено 
общество" 

RWE 
30.06.10.26/
30.06.2010 
г. 

9 980 $ 

 

Няма 
решение 

 

Бенефициент 

65.  

"Усъвършенствана интернет 
визия и електронни услуги в 
полза на гражданите и 
бизнеса" 

Оперативна 
програма 
"Администрат
ивен 
капацитет", 
Приоритетна 
ос III 
"Качествено 
администрати
вно 
обслужване и 
развитие на 
електронното 
управление", 
подприоритет 
3.1. 
"Подобряване 
на 
обслужването 
на 
гражданите и 
бизнеса, в 
това число 
чрез развитие 
на 
електронното 
управление" 

А10-31-
5/11.11.201
0 г. 

111127,5 
Няма 
решение 
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66.  

„Възстановяване на зелен пояс 
и изграждане на 
ботаническата алея в кв. 
„Южен”, гр. Дряново” 

Предприятие 
за управление 
на дейностите 
по опазване 
на околната 
среда 

21.02.2014 
г. 

9941,90 

 

Няма 
решение 

 

Бенефициент 

67.  

"Възстановяване зона за отдих  
при мост на Колю Фичето и  
духовникова чешма -  
 град Дряново" 

Предприятие 
за управление 
на дейностите 
по опазване 
на околната 
среда 

21.02.2014 
г. 

9984,66 

 

Няма 
решение 

 

Бенефициент 

68.  
“Обособяване на зала за 
възстановяване в ДВПР - с. 
Радовци” 

Фонд 
"Социална 
закрила на 
МТСП 

08-
538/05.02.2
013 г. 

21 600,00 
Няма 
решение 

Бенефициент 

69.  
„Възстановяване на зона за 
отдих „Ракетата” – град 
Дряново" 

Предприятие 
за управление 
на дейностите 
по опазване 
на околната 
среда 

21.02.2014 
г. 

9990,91 

Няма 
решение 

 

Бенефициент 

70.  
„Възстановяване на зона за 
отдих „д-р Върбан Генчев” – 
село Царева ливада" 

Предприятие 
за управление 
на дейностите 
по опазване 
на околната 
среда 

21.02.2014 
г. 

9965,66 

 

Няма 
решение 

 

Бенефициент 
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