
                                                                                                                      

 
 

 
ОБЩИНА   ДРЯНОВО 

 

 
ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО  

ЗА 2020 Г.  

ПО СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  

НА ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА 

/Разгледан в 28-мото заседание на ОбС-Дряново, проведено на 28.01.2021г, при 

приемане на Плана за младежта за 2021г/ 
 

        Отчетът за изпълнение на Общински план за младежта на Община Дряново е 

изготвен на база приоритети и специфични цели, в съответствие със Закона за 

младежта и Националната стратегия за младежта. 

        Отчетът осигурява публичност и прозрачност на изпълнението на дейностите в 

Общинския план за младежта за 2020 г., както и на дейността на партниращи 

общински институции и организации. Процесът по наблюдение, оценка и 

обобщаване на информацията, цели да подпомогне общинската администрация и 

заинтересованите страни в изпълнението на общинските политики, както и да 

улесни определянето на целите за следващия период. Годишният отчет е изготвен на 

базата на събрана, обработена и обобщена информация от всички участници, в 

процеса на реализиране на младежките дейности в общината.  

Поради пандемията и сложната епидемичната обстановка, част заложените в 

плана дейности не бяха осъществени. 

 

Приоритет 1. Насърчаване на икономическата активност и кариерно 

развитие на младите хора  

 
 Дуално обучение ВСК "Кентавър" - ПГИ "Рачо Стоянов" 

В ПГИ „Рачо Стоянов“ - Дряново продължава обучение по дуална форма по 

специалността „Машини и системи с ЦПУ“. Обучението се провежда в рамките на 

успешно стартиралия австрийски проект „Дуално обучение в България“, под надслов 

„Готов ли си да „изучиш" практиката?“ Учениците от 8а и 9а клас, специалност 

„Машини и системи с ЦПУ” от ПГИ „Р. Стоянов” обучавани в дуална форма /чрез 

работа в реална работна среда/ всяка седмица в четвъртък и петък провеждат 

учебни часове в учебния център на „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД. Под 

ръководството на специалист - обучение и развитие в предприятието, те усвояват 

начални знания в областта на бъдещата им професия. Обучението им се наблюдава 

лично от директор – производство, който следи индивидуалните постижения на 

учениците и дава насоки за професионалното им израстване. 
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Управителят на „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД г-жа Мариана Печеян се 

интересува персонално и от успеха на учениците в училище / в частност по 

математика и физика / и по професионалната им подготовка. В навечерието на 

коледните празници, тя връчи стипендии на учениците от 8а и 9а клас, според 

техния успех.  

От началото на учебната година 2020/2021 в дуалното обучение се включиха 

вагонен завод „Интерком“ АД и фирма „Троймаш“ ООД, които провеждат практическо 

обучение. Във връзка с дуалното обучение училището участва в проект „Проект за 

дуалната система на обучение“ по който проект ученици от 8, 9 и 10 клас през месец 

ноември проведоха пробно стажуване.  

 
 Община Дряново ежегодно връчва Общинска стипендия „Архимандрит Максим 

Райкович” за ученици и студенти от Дряново с отличен успех. За учебната 

2020/2021 г. носители на стипендията са Касандра Пламенова Недялкова и Виктория 

Пламенова Недялкова – ученички в СУ „Максим Райкович и Ивайло Николаев Иванов 

- студент в Технически университет, гр. Габрово. Общо 8 бяха кандидатите за 

общинската стипендия, като в общински съвет постъпиха документи от шест 

кандидати за стипендията за ученици и от двама кандидати за студентска стипендия.  

 

 По традиция, в почетната книга „Дарования и постижения на Дряново“ бяха 

вписани имената на всички ученици, спортисти, читалищни дейци и преподаватели, 

които със своя труд и извоювани награди са допринесли за издигане авторитета на 

нашия град.  

 

 

Приоритет 2. Подобряване на достъпа до информация и качествени 

услуги  

 
 За тринадесета поредна година се организираха прояви  в Седмицата на 

професионалните умения в България за периода 09-13 ноември 2020г. Ученици  

от  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“ - ДРЯНОВО,  

специалност „МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ”  /ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ/ от 

група „Професията - шанс, възможност, бъдеще“, която е част от проекта на МОН 

„Подкрепа за дуална система на обучение“, спазвайки всички  

противоепидемични мерки  при условията  на COVID19 посетиха на 05 ноември 

/четвъртък/ от 14.30 ч. „Троймаш“ ООД – Дряново, фирма- партнъор в дуалното 

обучение. Посещението е осъществено под ръководството на учителя-методик 

Калинка Дойчинова и  е част от планираните мероприятия в Седмицата на 
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професионалните умения в България ,във връзка с инициативата на МОН за 

провеждане на "Дни на отворените врати" при работодатели партньори в 

обучението. Фирма "Троймаш"- ООД с управител Красимир Пенчев е 

производител на инструментално оборудване, зъбни колела, инструменти, 

резервни части и редуктори. Учениците се запознаха с основните  видове 

производствени процеси с произвежданите изделия, с организацията на работа и  

техниката  на безопасност и хигиена на труда. Мероприятието се реализира и със 

съдействието на община Дряново, която осигури транспорт за учениците. 

 
 Ученици от ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“ - 

ДРЯНОВО, специалност „МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ” /ДУАЛНА СИСТЕМА НА 

ОБУЧЕНИЕ/ от група „Професията - шанс, възможност, бъдеще“, която е част от 

проекта на МОН „Подкрепа за дуална система на обучение“, посетиха виртуално 

на 12 ноември /четвъртък/ от 14.00 ч. фирмата-партньор „ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ 

ДИНАМИКА“ ООД ДРЯНОВО. Онлайн срещата доказа за пореден път, че фирмата 

е модерна, иновативна и използва във всяко свое действие и инициатива 

постиженията в технологиите. В Деня на отворените врати участваха 

изпълнителния директор Катя Султанова, юристонсулта Надежда Киселкова и 

инж. Мая Митева – специалист обучение и развитие. Във виртуалното 

пространство се включиха директора на ПГИ „Рачо Стоянов“ – Дряново и 

учителя-методик към училището Калинка Дойчинова. Споделената презентация 

от Катя Султанова даде възможност на учениците да се запознаят с 

технологичния ред на производството на изделията във фирмата от заготовката 

до крайния продукт. А инж. Мая Митева направи виртуална обиколка с децата, 

които разгледаха наличния машинен парк - най-съвременните металорежещи 

машини с ЦПУ, които имат високи технологични възможности за комплексно 

обработване на детайлите: пробивно-фрезови центри "HERMLE", стругово-

фрезови центри „MAZAK“, шлифовални машини CNC “OKAMOTO” и „STUDER“, пет 

осни шлифовални машини, “WALTER HELITRONIK POWER“и “MAZAK" с 

автоматизация. Цялостната организация и техническото реализиране в 

електронна среда бе осъществено от инж. Алев Юмеров – системен 

администратор. Фирма „ВСК КЕНТАВЪР – ИЗ ДИНАМИКА“ ООД ДРЯНОВО е 

предпочитан доставчик на международния пазар и най- големия поддоставчик на 

американската корпорация KENNAMETAL. Големите успехи на външния пазар на 

фирмата се дължат на управителя госпожа Марияна Печеян, съпруга и Веселин 

Кръстев и добрия работещ екип във фирмата. Ръководството на гимназията и 
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учениците изказват своята благодарност за добре проведения Ден на отворените 

врати във „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика“- Дряново. 

 

 На 19 ноември /четвъртък/ от 14.30ч. , групата „Професията - шанс, възможност, 

бъдеще“, която е част от проекта на МОН „Подкрепа за дуална система на 

обучение“, в която са включени ученици от 10а клас, специалност „МАШИНИ И 

СИСТЕМИ С ЦПУ” /ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ/ посетиха фирма „ДЖИ ТИ ЕС 

– ТЕХ“ ЕООД - Дряново. Посещението е осъществено под ръководството на 

учителя-методик инж. Калинка Дойчинова и е продължение на дейностите във 

връзка с инициативата на МОН за провеждане на "Дни на отворените врати" при 

работодатели подпомагащи обучението. Фирма „ДЖИ ТИ ЕС – ТЕХ“ ЕООД с 

управител Георги Спасов е производител на котли за водно отопление и 

извършва механична обработка на детайли от метал. .Учениците се запознаха с 

видовете технологични операции при обработката на детайли от метал и 

производството на котли за водно отопление. Изключителен интерес провокира 

демонстрацията на инж. Диана Спасова чрез лазерно рязане на детайли от 

листова стомана на машина с ЦПУ, която фирмата притежава. Това е част от 

разрасналата се дейност на фирмата и включва лазерно рязане на детайли от 

0,6мм до 25мм; лазерно маркиране на изрязаните детайли; векторизиране на 

изображения и извличане на детайли за рязане от сглобени единици на Autodesk 

INVENTOR. 

 В ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РАЧО СТОЯНОВ“ – ДРЯНОВО по „Национална 

програма изграждане на училищната STEM среда“ беше направена  класна стая 

за креативни дигитални създатели с работилница на стойност 57 хиляди лева.    

 

 

Приоритет 3. Повишаване на гражданската активност 

 
Всяка година, в последната сряда на месец февруари е известна като Ден за борба с 

тормоза в училище. Познат е също и като „Ден на розовата фланелка". На този ден 

участниците носят розово, за да символизират своята позиция и неприемане на 

тормоза в училище. 

През 2020 г. и двете училища в град Дряново се включиха в кампанията. В Средно 

училище „Максим Райкович“ бяха раздадени стикери „Не на тормоза, но не за ден“, а 

в Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“ представиха постери, 

презентация, споделиха думи, които смятат за най-подходящи, когато искат да 

вдъхнат кураж на някого. Ученици и от двете учебни заведения носеха розови 

mailto:dryanovo@dryanovo.bg
http://www.dryanovo.bg/


 

 

                                              5                          5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19 

ISO 9001:2015                                                                                            тел: 0676/7 29 62, факс: 0676/7 43 03 

№ QMS 070716-03                                                                                       e-mail: dryanovo@dryanovo.bg 

OHSAS 18001:2007                                                                                      www.dryanovo.bg  
№ OHS 070716-04 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

тениски с надписи „Не на агресията“, осигурени от Местната комисия за борба с 

противообществените прояви към Община Дряново.  

Денят се отбелязва от 2007 г. като протест срещу инцидент в едно канадско 

училище, при който е осъществен тормоз върху ученик дошъл на откриването на 

учебната година с розово поло. На следващия ден двама негови съученици решават 

да купят и разпространят 50 розови тениски в подкрепа на тормозения съученик. 

През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия обявява последната сряда на 

февруари за ден срещу тормоза в училище. Скоро инициативата се подема от хиляди 

училища по целия свят, а в България се отбелязва от 2012 г. 

 

Приоритет 4. Насърчаване на здравословния начин на живот 

 
 Професионална гимназия по икономика "Рачо Стоянов" - Дряново се включи в 

Националната кампания, по повод Международния ден без тютюнопушене. 

Учениците от 10а клас подготвиха постер със знака „Стоп на цигарите“ и надписи 

"Ден без цигари и цигарен дим", а най-малките осмокласници се подредиха с 

изрисуваните букви "Не на цигарите" пред входа на училището. Всички ученици 

през целия ден носеха лентички с надписите: " не на цигарите" , "спри цигарите" 

"кажи не на цигарите", "пази здравето си", "откажи цигарите". 

 

 Бяха проведени два похода на територията на община Дряново, в които взеха 

участие много младежи. Първият се проведе на  22 септември по случай Деня на 

Независимостта. С почти 40 участници, от които половината на възраст между 15 

и 29 години. Те изминаха около 28 км по екопътеката Дряново - Боженци – 

Трявна. За желаещите да участват бе осигурен безплатен транспорт (и маски) от 

града до манастира и от Трявна до Дряново. Начело на похода бе планинският 

водач Желязко Великов. Вечерта походниците бяха приветствани от кмета 

Трифон Панчев по време на тържеството Дряново - 112 г. от провъзгласяване на 

Независимостта.  Преходът е част от кампанията "НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 

2020", чиято цел е да насърчава по-активният и здравословен начин на живот.  

Почти 200 души взеха участие във втория поход, именуван "В царството на 

дивите циклами" (Дряново - Кръста - Чуката - Св. Марина), който се проведе на 

11 октомври. Той беше част от програмата за Празника на град Дряново и втори 

поход от плана за популяризиране на пешеходните маршрути в общината. Идеята 

беше харесана от местното Туристическо Дружество, което чрез Българския 

Туристически съюз включи похода в списъка с Националните походи на България 

за 2021 г. 

mailto:dryanovo@dryanovo.bg
http://www.dryanovo.bg/


 

 

                                              6                          5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19 

ISO 9001:2015                                                                                            тел: 0676/7 29 62, факс: 0676/7 43 03 

№ QMS 070716-03                                                                                       e-mail: dryanovo@dryanovo.bg 

OHSAS 18001:2007                                                                                      www.dryanovo.bg  
№ OHS 070716-04 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 На територията на Община Дряново с по – малко прояви заради пандемията 

развиват дейност 6 спортни клуба: 

1. Спортен клуб по ориентиране "Бачо Киро-94"; 

2. Клуб по лека атлетика "Локомотив" – Дряново; 

3. Футболен клуб "Локомотив-1927" – Дряново; 

4. Тенис клуб „Кристи” – Дряново; 

5. Спортен клуб на хора с увреждания „Успех - Дряново”; 

6. Футболен клуб „Боруна“ – с. Царева ливада. 

 

СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 През 2020 г. Община Дряново бе организатор и партньор на следните спортни 

мероприятия, проведени на територията на общината: 

 
- На 18 и 19 февруари в Спортна зала - Дряново се проведе Общински кръг на 

ученическите игри за учебната 2019/2020 година. 

- Учениците от ПГИ "Рачо Стоянов" и СУ "Максим Райкович" премериха сили в два 

спорта - волейбол и тенис на маса. След динамичната среща по волейбол, с 

резултат 25/14 в първи гейм и 26/24 във втори, учениците от ПГИ се класираха 

за областния кръг, където не премерят сили с отборите от Габрово, Севлиево и 

Трявна. Срещите по тенис на маса се проведоха съгласно правилата и младежите 

се състезаваха индивидуално един срещу друг, В изиграните геймове победители 

бяха отново юношите на ПГИ "Рачо Стоянов". 

- Великденски детски футболен турнир, част от националния календар на БФС за 

деца, се проведе през месец септември; 

- Ученически игри 2019/2020;   

- - 51-ви лекоатлетически крос „Колю Фичето“; 

- На 11 юли село Гостилица беше домакин на състезанието по спортно 

ориентиране за Купа Дряново, а на 12 юли прие и Купа Габрово. Общо 420 

участника премериха сили на новата карта. За призовите места бяха осигурени 

купи и медали, а в някои от възрастовите групи - и парични награди.  

 

Приоритет 5. Развитие на младежкото доброволчество   

 
 През годината се проведоха редица прояви на доброволците от областната 

структура на БМЧК Габрово 

-  Участие на ученици от Дряново  като доброволци на обучение в гр. Габрово, 

организирано от БМЧК – Габрово; 
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- През ноември 2020 г. – АнтиСПИН кампания не се проведе заради усложнената 

епидемична обстановка; 

 

Приоритет 6: Развитие на младите хора в малките населени места и 

селските райони 

 
 18 септември Община Дряново се включи в ежегодната кампания „Европейска 

седмица на мобилността“.  

Проведе се състезание по майсторско управление на велосипеди и тротинетки, 

като всички участници получиха награди. Справилите се най-бързо и без грешки 

бяха наградени лично от кмета Трифон Панчев.  

Експерт от Районно пътно управление – Дряново изнесе беседа, запознавайки 

децата с най-важните правила за безопасно придвижване. След това децата 

участваха във викторина, в която демонстрираха своите знания за пътните знаци. 

В 17:00 ч. започна велошествие към кв. Цинга, което привлече вниманието на 

мнозина жители на града.  

През последните години кампанията „Европейска седмица на мобилността“ се 

радва на все по-голям интерес, като в нея се включват над 2 500 града, сред 

които и от много български общини. Всяко издание е насочено към определена 

тема свързана с устойчивата мобилност, като през 2020 г. тема е „Чиста 

мобилност за всички“, под мотото „Избери как да се придвижиш". 

В основата на инициативата е заложен принципа за насърчаване на устойчива 

градска мобилност, водеща до намаляване на замърсяването на въздуха, 

шумовото замърсяване, задръстванията, пътно-транспортните произшествия и 

здравословните проблеми. 

 

 По повод традиционните есенни празници на града, в Дряново се проведоха 

редица културни прояви, в които участваха младежи от Дряново.   

 

Приоритет 7: Развитие на междукултурния и международния диалог 

 
Община Дряново подпомогна 22 деца с изявени дарби в сферата на изкуството и 

науката. 

На 15.07.2020 г. в сградата на Община Дряново се проведе заседание на експертно-

консултативната комисия, назначена със Заповед № 364/07.07.2020 г. на Кмета на 

община Дряново, в изпълнение на чл.18 от Наредбата за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Според него деца, класирани на 
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призови места в международни и национални конкурси през изминалата учебна 

година, получават еднократна финансова подкрепа – 100 лв за първо място, 80 лв 

за второ и 60 лв. за трето.  

След подробно разглеждане на постъпилите искания за еднократно финансово 

подпомагане на 22 деца с изявени дарби, заедно с приложените към тях документи, 

Комисията взе следните решения с които кмета на община Дряново да отпусне 

еднократно финансово поощрение, съгласно Правилника за стимулиране на деца с 

изявени дарби в община Дряново към Общинската програма за закрила на детето за 

2020 г. на следните ученици, класирани на първо, второ и трето място в 

международни конкурси и на първо място в национални конкурси 

 

На 23 юли група ученици посети музей "Археология и Възраждане" в Дряновския 

манастир и пещера "Бачо Киро". Децата научиха интересни факти за историята на 

своя роден край - още от времето, когато тук са се заселили първите Хомо сапиенс в 

Европа, а след това са живели траки, римляни и дори племена като куманите, които 

били съюзници на българските царе от династията на Асеневци. Учениците посетиха 

и паметника-костница, посветен на загиналите тук въстаници от четата на поп 

Харитон и Бачо Киро по време на Априлското въстание. 

Инициативата е част от дейността на Местната комисия за борба с 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Децата бяха придружени 

от четирима обществени възпитатели. 

 

 През 2020 г. към читалищата в общината традиционно бяха организирани 

летни работилници, тематични конкурси за изработване на картички, сувенири, 

рисунки, фотоконкурси и пр. Всички културни програми по отбелязването на 

национални и местни празници, бяха проведени с участието на ученици от 

училищата в гр. Дряново, както и певчески и танцови ансамбли към дряновските 

народни читалища. 

 

Приоритет 8: Превенция на социалното изключване на млади хора в 

неравностойно положение. 

 

 В община Дряново има 5 национални програми по заетост, в които бяха 

включени младежи в неравностойно положение от ромски произход. По 

оперативна програма „Наука и образование“ – проект „Заедно в различието“ е са 

разкрити две работни места от които има 1 младеж. В механизъм „Лична помощ“ 
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за предоставяне на услугата личен асистент са разкрити работни места за 

младежи. По регионална програма за заетост е назначен още един младеж. 

 

 През годината в Дряново са проведени инициативи от годишния план на Съвета 

на децата: сред учениците е разпространена анкета за олекотената раница; 

проведени са мероприятия за Деня на дигиталната грамотност, Седмица на 

здравословното хранене, Седмица на толерантността, както и инициативата 

„Безопасно и здравословно лято. Събитията включват прожекции на 

специализирани филми и презентации, предоставени от ДАЗД, дискусии, лекции, 

консултации с професионалисти. 

 
 По традиция Община Дряново прави дарителска кампания за събиране на 

средства и подаръци за деца сираци и полусираци – жители на общината. През 2020 

г. в кампанията „Дари добрина“ се отзоваха 8 спонсори – фирми и частни дарители 

от Дряново. В резултат на това на 29 деца и ученици до 18 години бяха раздадени 

парични суми и коледни пакети с храни и напитки. 

 

Приоритет 9: Повишаване ролята на младите хора в превенцията на 

престъпността. 

 

 През 2020 г. Местната комисия за борба с противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните изпълни дейности и задачи за организиране и 

координиране на социално-превантивната дейност на територията на община 

Дряново, организира инициативи и кампании, водещи до повишаване 

информираността на подрастващите, повишаване чувството на отговорност и 

превенция на агресията и насилието.  

 

 

Община Дряново и Местната комисия за борба с противообществени прояви на 

малолетни и непълнолетни ще продължават да организират и да провокират младите 

хора с нови и интересни инициативи, с цел превенция на зависимостите. 
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