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ГОДИШЕН ОТЧЕТ  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

“ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА 

ОБЩИНА ДРЯНОВО МАНДАТ 2015-2019 Г.” 

ЗА 2017 Г. 

Настоящият  Годишен отчет е изготвен на база Програма за управление на 

кмета на Община Дряново за мандат 2015-2019 г., приета с решение №110, 

протокол №11/25.04.2016г., съгласно чл. 44 (5) от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация.  

Документът е съобразен с Общинския план за развитие (2014-2020 г.), 

както и с всички законови и подзаконови нормативни документи в Република 

България. 

 

Основна цел на Програмата за управление на кмета на Община 

Дряново мандат 2015-2019 г: 

 

Постигането на интегрирано устойчиво развитие и повишаване стандарта 

на живот, чрез стабилни темпове на икономически растеж на базата на 

собствените ресурси и местен потенциал на територията.  

 

Основни приоритети: 

 

І. Подобряване жизнения стандарт на населението. 

ІІ. Изграждане и поддържане на модерна, надеждна и адекватна на 

потребностите общинска инфраструктура и опазване на околната среда. 

ІІІ. Създаване на модерна и просперираща  местна икономика. 
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Дейностите за 2017 г.  са представени по сектори, както следва: 

 

І. Подобряване жизнения стандарт на населението. 

 

Административно обслужване: 

Община Дряново е сравнително малка, но административно-

териториалното устройство включва в нейния състав 63 населени места и 

административния център град Дряново. В голямата си част те са разположени в 

силно пресечен  планински релеф, а това е предпоставка за затруднения в 

предоставянето на услуги от обществения сектор. Чрез внедряването нови ИКТ 

и  използването на възможностите на динамично развиващите се софтуерни и 

хардуерни решения на IT-сектора, на практика се подобрява не само 

административното обслужване, но и достъпа и обхвата на качествени 

електронни услуги за населението в отдалечените и малки населени места на 

общината.  

Центърът за услуги и информация на гражданите в Общинската 

администрация надгражда функциите си посредством внедрената  Единна 

интегрирана информационна система  за управление на община - “ИМЕОН”. 

“ИМЕОН” е проектиран и разработен като единна платформа за управление 

на финансовите потоци, документооборота и обслужването на населението и 

фирмите в една община. Посредством системата се автоматизира дейността на 

служителите на общината и клиентите. Предоставя се възможност за 

автоматично осчетоводяване на всички операции, както и електронни услуги за 

граждани и фирми чрез сайта на общината. 

“ИМЕОН” е реализирана чрез внедряването на най-съвременните 

технологии, като за работата се използват утвърдени и надеждни системи за 

управление на бази данни. Системата предоставя възможност за работа в реално 

време на всички потребители и офиси едновременно. Данните се съхраняват в 

централизирана база. Интерфейсът е съобразен с ергономични стандарти, 

интуитивен е, лесен за работа, хомогенен и потребителския език е български. 

В населените места от общината, където няма широколентов достъп до 

интернет, е инсталирана система за достъп до глобалната мрежа чрез сателит. С 

такава система е оборудван и специализираният мобилен център – микробус. 

Политиката по управление на Община Дряново е насочена към постигане 

на високо качество в дейността на всеки служител, при осигурени ЗБУТ, с цел 

удовлетворяване на изискванията на гражданите при предоставяне на услуги 

съобразно потребностите и очакванията на заинтересованите страни. За да 

функционира ефикасно Администрацията идентифицира и управлява множество 

http://imeon.bg/
http://imeon.bg/
https://213.16.45.6:56788/webservices/
https://213.16.45.6:56788/webservices/
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взаимосвързани дейности. Всяка дейност, която използва ресурси и се 

управлява, за да бъде възможно превръщането на входните елементи в изходни 

елементи, може да бъде разглеждана като процес. Именно прилагането на 

“процесния подход” е в основата на системите за управление на качеството. 

Община Дряново е сертифицирана по система за управление на качеството в 

съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, 

OHSAS 18001:2007.  

 

ГРАО: 

За поддържане на НБД “Население” ежедневно се извършва актуализация 

в базата от служителите на ГРАО. Тя включва обработка на Актуализационни 

съобщения (АС), които съдържат данни за промяна на даден показател за едно 

лице и неговите роднини.  

Във връзка с попълване на данни в НБД “Население” се извършват  сверки 

на хартиен Личен регистрационен картон на живи физически лица с електронен 

Личен регистрационен картон (ЛРК) в НБД „Население“.  

 

Прозрачно управление: 

През 2017 г. Община Дряново се ръководеше от  принципите на 

прозрачност и откритост посредством различни канали за осигуряване на 

информация. Дейностите, извършвани от Администрацията периодично се 

популяризираха в местни, регионални и национални печатни издания и 

електронни медии. Вече се затвърди общинският вестник „Промяна“, който се 

разпространява в града и всички населени места с идеята до гражданите да 

достигат актуални новини. В него е обособена и специална страница на 

английски език, предназначена за англоговорящата общност на територията на 

Общината. 

През настоящата година бе възстановено напълно излъчването на 

Общинско кабелно радио на територията на града. Това се оказа бавен и труден 

процес, тъй като наличната мрежа бе напълно унищожена. През 2018 г. предстои 

пускане на сигнал в малките населени места.  

    Информационната секция “Открито управление” на официалния сайт на 

Общината предлага структурирана информация за финанси, документи, 

обществени поръчки, проекти и програми, търгове и конкурси, обяви и 

съобщения и др. Секцията периодично се актуализира.  

Израз на прозрачността при управлението на публичните ресурси са и 

проведените открити обсъждания през годината по разнородни 

общественозначими проблеми. 
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Приемни на кмета в Общинска администрация: 

Общият брой на гражданите, посетили приемния ден на кмета на община 

Дряново през 2017 г. е 150. От тях: 

- по социални въпроси -  61  

- за работа - 7 

- лични – 56   

- други - 26 

Вече е практика организирането на изнесени приемни за възрастни и хора 

с двигателни увреждания на първи етаж в сградата на Aдминистрацията.  

Монтирани са парапети за улесняване на достъпа.  

 

Приемни на кмета в малките населени места и града: 

 Общият брой на гражданите, посетили приемните на кмета в малките 

населени места в началото на 2017 г. е 192. Срещи бяха организирани в селата 

Царева Ливада, Гостилица, Янтра, Скалско, Караиванца, Маноя, Косарка, 

Соколово, Зая, Ганчовец, Керека, Туркинча, Длъгня, Големи Българени, 

Славейково, Денчевци. Основните въпроси, които бяха поставени засягаха 

инфраструктура, ВИК и опазване на обществения ред. До края на годината 

значителна част от проблемите бяха отстранени от Общинска администрация. На 

значителен интерес се радва и  инициативата за срещи с гражданите в по- 

големите квартали на Дряново, по време на които се поставят текущи проблеми 

в съответния район. 

 

Избори 2017: 

Избори за Народно събрание се проведоха през 2017 година. Общинска 

администрация Дряново изпълни задълженията си съгласно изискванията на 

изборното законодателство и създаде необходимите условия за нормалното 

протичане на процеса по време на изборите.  

 

 

 

 



5 

 

Извършени административни услуги  
за периода 01. 01. 2017 г. - 31. 12. 2017 г. 

№ Наименование на услугата 
Общ брой предоставени 

услуги 

ОБА1 
Административни услуги по 
гражданска регистрация и 

актосъставяне 

  

 Възстановяване или промяна на име  0 

 Издаване на удостоверение за наследници  490 

 
Издаване на удостоверение за семейно 

положение  36 

 
Издаване на удостоверение за семейно 
положение, съпруг/а и деца 70 

 
Издаване на удостоверение за съпруг/а и 
родствени връзки 15 

 

Издаване на удостоверения за 

настойничество и попечителство (учредено 
по реда на чл. 155 от СК и по право - по 

чл. 173 от СК) 0 

 

Приемане на отчет на настойника и 

издаване на удостоверение за 

настойничество 0 

 
Издаване на удостоверение за идентичност  

на лице с различни имена 43 

 
Издаване на удостоверение за сключване 

на брак от български гражданин в чужбина 3 

 

Издаване на удостоверение за снабдяване 
на чужд гражданин с документ за 

сключване на граждански брак в 
Република България 0 

 

Издаване на удостоверение за постоянен 

адрес при вече регистриран постоянен 
адрес 97 

 

Издаване на удостоверение за постоянен 
адрес след подаване на заявление за 

заявяване или за промяна на постоянен 
адрес 59 

 

Издаване на удостоверение за промени на 

постоянен адрес, регистриран след 2000 
година 0 

 
Издаване на удостоверение за настоящ 
адрес  при вече регистриран настоящ 

адрес 90 
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Издаване на удостоверение за настоящ 

адрес след подаване на адресна карта за 
заявяване или за промяна на настоящ 

адрес 178 

 
Издаване на удостоверение за промени на 
настоящ адрес регистриран след 2000 

година 0 

 
Издаване на удостоверение за правно 

ограничение 2 

 
Издаване на удостоверение за родените от 
майката деца 39 

 
Издаване на удостоверение за раждане – 
оригинал 14 

 

Съставяне на актове за гражданско 

състояние на български граждани, които 
имат актове, съставени в чужбина  17 

 
Промяна в актовете за гражданско 
състояние  0 

 
Вписване на поправка на име в акт за 

гражданско състояние 0 

  

Издаване на удостоверение  

за раждане - дубликат  137 

 
Издаване на удостоверение за сключен 
граждански брак -  оригинал 28 

  
Издаване на удостоверение за сключен 
граждански брак - дубликат 27 

 

Издаване на препис-извлечение от акт за 

смърт - за първи път 164 

  

Издаване на препис-извлечение от акт за 

смърт за втори и следващ път 9 

 

Издаване на удостоверение за липса на 
съставен акт за гражданско състояние (акт 

за раждане, акт за смърт) 0 

 

Заверка на документи по гражданско 

състояние за чужбина  40 

 

Издаване на удостоверение за вписване в 

регистрите на населението 6 

 

Предоставяне на данни по гражданската 

регистрация на държавни органи и 
институции 15 

  

Отразяване на избор или промяна на 

режим  на имуществените отношения 
между съпрузи 1 

 Припознаване на дете 0 

 
Издаване на справки по искане на съдебни 
изпълнители 30 
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Комплектоване и проверка на документи 

към искане за установяване на българско 
гражданство 0 

  

Издаване на Извлечения от акт за 

раждане, акт за граждански брак и акт за 
смърт на основание Конвенция за издаване 

на многоезични извлечения от АГС 33 

 

Признаване на съдебни решения от 

чужбина по КМПЧ 1 

 
Заверен препис на документ 

15 

 

Издаване на удостоверение за актуално 

състояние на фирма 6 

 Нотариални заверки 185 

 Връчени призовки 261 

 Удостоверение за пенсиониране  143 

 Връчени актове 31 

    

ОБА2 
Административно-технически услуги 
Общинска собственост   

  

Издаване на удостоверение за 
картотекиране на граждани по реда на 

Закона за наемните отношения (отм.) с 
жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за 

уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищно-спестовни влогове - 

 

Издаване на удостоверение за наличие или 

липса на претенции за възстановяване на 
собствеността върху недвижими имоти  0 

  
Установяване на жилищни нужди – 
картотeкиране и издаване на 

удостоверение 2 

  
 Справки по актовите книги и издаване на 
заверени копия от документи относно 

общинска собственост 0 

  

Издаване на удостоверение за отписване на 

имот от актовите книги за имотите - 

общинска собственост, или за възстановен 
общински имот 0 

  
Издаване на удостоверение за наличие или 
липса на съставен акт за общинска 

собственост 0 

  

Удостоверение, че даден имот не е актуван 
като държавна и общинска собственост 

/КАУ/ 23 
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Разрешение за индивидуално ползване на 

мери и пасища, общинска собственост 
срещу заплащане 1 

  

Прекратяване на съсобственост върху 

недвижим имот 1 

 

Предоставяне на помещения - частна 

общинска собственост за настаняване на 
общински ръководства на политически 

партии и синдикални организации, и 
юридически лица с нестопанска цел, 

осъществяващи дейност в обществена 
полза на основание чл.14, ал.4, 5, 6 от ЗОС 0 

  

Издаване на удостоверение за наличие на 

реституционни претенции за недвижими 
имоти- общинска собственост 1 

  

Издаване на разрешение за ползване на 
общинска площ за поставяне на 

преместваем обект за търговия 27 

  
Учредяване възмездно право на ползване 
върху имоти - частна общинска собственост  0 

  

Разрешително за ползване на терен-
общинска собственост за поставяне на маси 

и столове или сервиране на открито 5 

  
Издаване на удостоверение за актуално 
състояние на НПО/КАУ/ 0 

  
Сключване на договори и анекси за наем на 
общински имоти 22 

  

Сключване на договори и анекси за наем на 

общински жилища 4 

 

Изготвяне на актове за общинска 

собственост 154 

    

ОБА3 
Административно-технически услуги 

Устройство на територията   

 
Удостоверения за идентичност на 

урегулиран поземлен имот  7 

   
Издаване на разрешения за поставяне на 
преместваеми обекти 27 

 
Издаване разрешение за изработване на 
подробни устройствени планове 2 

 

Допускане изработването на проекти за 

изменение на подробни устройствени 
планове 23 

 
Издаване скица-виза за проучване и 
проектиране 30 

 
Съгласуване на идейни инвестиционни 

проекти 0 
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Разглеждане и одобряване на 

инвестиционни проекти, по които се издава 
разрешение за строеж 26 

 Издаване на разрешение за строеж 23 

  

Издаване на разрешение за разкопаване на 

улични и тротоарни настилки и вътрешно 
квартални пространства (за строежи с 

влязло в сила разрешение за строеж) 1 

 
Издаване на разрешение за строеж без 

одобряване на инвестиционни проекти 7 

 
Разрешаване изработването на комплексен 
проект за инвестиционна инициатива 0 

 
Презаверяване на разрешение за строеж, 
което е изгубило действието си поради 

изтичане на срока 3 

 
Допускане на изменения в одобрен 
инвестиционен проект 1 

 

Осъществяване на контрол по 
строителството при откриване на 

строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво на строежа 12 

 
Приемане и удостоверяване предаването на 

екзекутивна документация 0 

 

Регистриране и въвеждане на строежи в 

експлоатация, издаване на удостоверение 
за въвеждане в експлоатация за видовете 

строежиот IV категория 1 

 

Регистриране и въвеждане на строежи в 
експлоатация, издаване на удостоверение 

за въвеждане в експлоатация за видовете 
строежи от  V категория 8 

 

Издаване на констативни протоколи и 

удостоверения за степен на завършеност на 
строежи 1 

 
Издаване на заповед за учредяване право 
на преминаване през чужди поземлени 

имоти 2 

 

Издаване на заповед за учредяване на 
право 

на прокарване на отклонения от общи 
мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура през чужди имоти 0 

 
Издаване заповед за осигуряване достъп в 

недвижими имоти 0 

  

Освидетелстване на сгради и издаване на 
заповед за премахване /поправяне или 

заздравяване/ на строежи, негодни за 
използване или застрашени от 

самосрутване 0 
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Издаване на удостоверения, че  

обособените дялове или части отговарят на 
одобрени за това инвестиционни проекти за 

извършване на доброволна делба 3 

 
Издаване на удостоверение за търпимост на 
строеж  22 

 
Вписване в регистъра на технически 
паспорт на строеж на основание чл. 176 от 

ЗУТ 14 

 
Вписване в регистъра на технически 
паспорт на строеж на основание чл. 19 от 

Наредба №5 1 

 Издаване на скици за недвижими имоти 193 

 Попълване/поправка на кадастрален план 6 

 
Заверка на копие на документ  
от технически архив  4 

  

Издаване на разрешително за водовземане 

от води, включително от язовири и 
микроязовири и минерални води - публична 

общинска собственост, както и от находища 
на минерални води - изключителна 

държавна собственост, които са 
предоставени безвъзмездно за управление 

и ползване от общините 0 

 

Издаване на разрешително за ползване на 
водни обекти - публична общинска 

собственост, с изключение на 
разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от 

Закона за водите 1 

  

Изменение и или продължаване на срока на 

действие на разрешително за водовземане 
и/или ползване на повърхностен воден 

обект 0 

 

Издаване на удостоверение за нанасяне на 
новоизградени сгради в действащия 

кадастрален план по чл.54а от ЗКИР, във 
връзка с чл.175 от ЗУТ 3 

 
Удостоверение за административен адрес 

на поземлени имоти 8 

  

Разглеждане и съгласуване от общински 

експертен съвет на проектна документация 
за ПУП 30 

   

Смяна на титуляра в издадено разрешение 

за строеж 1 

   

Приемане и одобряване на проект за 

подробен устройствен план на основание 
чл.129 15 
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Съгласуване и одобряване на 

инвестиционните проекти и издаване на 
разрешение за строеж на основание чл. 148 0 

  

Отреждане на терен за застрояване на 

гаражна клетка 0 

   

Извършване на оценка на съответствие на 

инвестиционния проект със съществените 
изисквания към строежите по чл. 142, ал.4,  

ал. 5 и ал.6, т.1 от ЗУТ 0 

   

Издаване на виза за проектиране, съгласно  
чл. 12, ал.3 и чл. 59, ал.2 от 

ЗУТ/земеделски земи/ 7 

 

Презаверяване на виза за проектиране, 

съгласно чл. 12, ал.3 и чл. 59, ал.2 от ЗУТ/ 

земеделски земи/ 0 

 
Презаверяване на виза, от издаването на 

която са изтекли 6 месеца 2 

 

Удостоверение за факти и обстоятелства по 

териториално и селищно устройство - за 

отстояние по Закона на хазарта 0 

    

ОБА5 
Административни услуги  

Контрол по строителството  

 

 Проверка за установяване на 

съответствието на строежа с издадените 
строителни книжа и за това, че подробният 

устройствен план е приложен по отношение 
на застрояването  7 

    

ОБА6 
Административни услуги  
Кадастър   

 
Презаверяване на скица, от издаването на 

която са изтекли 6 месеца 23 

  

Вписване на сграда (вход) в регистъра на 

етажната собственост и на промени във 
вписаните данни и обстоятелства 0 

 

Издаване на удостоверения за факти и 

обстоятелства по териториалното и 
селищното устройство 28 

 
Справки (устни и писмени) от 
кадастралната карта и кадастралните 

регистри 0 

    

ОБА7 
Административни услуги  
Реклама  

 
Издаване на разрешение за поставяне на 
рекламно-информационни елементи 4 
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Съгласуване и одобряване на 

инвестиционни проекти за поставяне на 
преместваеми обекти и рекламно-

информационни елементи 0 

    

ОБА8 
Административни услуги  
Селско стопанство и екология  

 
Регистрация на собственици на пчели и 

пчелни семейства  0 

  
Измерване, кубиране и маркиране на 

дървесина, добита извън горския фонд 54 

 

Издаване на разрешение за отсичане и 

изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя 

в селскостопанските земи 108 

  
Издаване на свидетелство за собственост 

при продажба на едър рогат добитък 0 

  Регистрация на домашно куче 34 

 

Изплащане на средно годишно рентно 

плащане 56 

    

ОБА9 
Административни услуги  
Зелена система  

  

Издаване на разрешение за отсичане на 

над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 
декар  22 

  
Маркиране на дървесина, добита извън 

горските територии 907 

  

Издаване на превозен билет за 

транспортиране на добита дървесина извън 
горските територии  192 

  

Издаване на разрешително за достъп до 

горски територии 4 

    

ОБА10 
Административни услуги  
Земеползване  

  

Приемане и обработване на искания и 

жалби,  свързани с възстановяване на 
собствеността върху земи в и извън 

границите на урбанизираните територии 2 

    

ОБА11 
Административни услуги  

Търговия, туризъм, транспорт 
 

 
Издаване на разрешение за таксиметров 
превоз на пътници 1 

  
Регистрация на пътни превозни средства с 
животинска тяга  34 
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Категоризация на заведения за хранене и 

развлечение 3 

 
Категоризация на средства за подслон и 

места за настаняване 2 

 

Вписване на промени в обстоятелствата за 
категоризирани средства за подслон или 

места за настаняване и издаване на 
удостоверение 1 

 

Вписване на промени в обстоятелствата за 

категоризирани заведения за хранене и 
развлечения и издаване на удостоверение 5 

  
Издаване на удостоверение за категория на 
туристически обект - дубликат  0 

  

Справка - декларация на брой реализирани 

нощувки 480 

    

ОБА12 
Административни услуги  
Транспорт   

  

Издаване на карта за безплатно паркиране 

на МПС, обслужващи хора с уврeждания и 
използване на улеснения  при паркиране 67 

  
Издаване на комплект стикери към 
разрешение за таксиметрова дейност 1 

    

ОБА13 
Административни услуги  
Местни данъци и такси   

  
Издаване на копие от подадена данъчна 
декларация 1 

  

Издаване на удостоверение за данъчна 

оценка на недвижимо имот и незавършено 
строителство 730 

  
Издаване на препис от документ за платен 
данък върху превозни средства 181 

  
Издаване на удостоверение за дължим и 

платен данък върху наследство 1 

  
Приемане и обработване на декларации за 

облагане с годишен патентния данък 99 

  
Предоставяне на данъчно-осигурителна 
информация 232 

  
Издаване на удостоверение за наличие или 
липса на задължения по Закона за местните 

данъци и такси 164 

  
Издаване на удостоверение за данъчна 
оценка на право на строеж 1 

  
Издаване на удостоверение за данъчна 
оценка на право на ползване 3 

  
Издаване на удостоверение за декларирани 

данни 213 
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Приемане и обработване на декларации 

за придобити имоти 666 

  

Приемане и обработване на декларации за 

облагане с годишен данък върху 

притежавано МПС 755 

 
Приемане и обработване на декларации за 

облагане с Туристически данък 26 

  

Приемане и обработване на декларации за 

освобождаване на такса за сметосъбиране, 

сметоизвозване и за обезвреждане на 
битови отпадъци 729 

  
Приемане и обработване на декларации за 
определяне на такса за битови отпадъци 

според количеството 49 

  Съобщения дължим данък 12416 

  Актове ТБО и ДНИ 860 

  Актове за патент 1 

  Покани доброволно плащане 11 

  Проверки/искания ДОПК/разсрочвания 12 

  Ревизионни актове 0 

  
Предадени за принудително събиране - 
НАП/ЧСИ 0 

  Жалби ДОПК 3 

  Фишове 0 

  Актове за административно нарушение  0 

 Наказателни постановления 0 

 

 

Финанси: 

Бюджетът на Община Дряново към 31 декември 2017 г. е в размер на 9 258 

555 лв., а изпълнението му е 8 625 163 лв. /93,16%/. През периода са 

постъпили данъчни приходи в размер на 549565лв. /104,84%/, което е с 

143379лв. по-малко от предходната година и неданъчни приходи – 1 130 249 лв. 

Постъпленията от собствени приходи са с 307300 лв. по-малко спрямо 2016 г. 

Субсидията от Централния бюджет е в размер на 6 756 262 лв. и заема 73% от 

общият бюджет. През тази бюджетна година Община Дряново получи с 

742343лв. повече субсидии от Републиканския бюджет. Просрочените вземания 

са в размер на 846 239 лв., от които публични общински вземания (местни 

данъци и такси) – 818 467 лв. Намален е размерът на несъбраните вземания  с 

84 438 лв. Просрочените задължения към доставчици са в размер на 100 522 лв. 

Техният размер е намалял с 40 164 лв. 
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Общото изпълнение на разходите за отчетния период е в размер на 

8 625 163 лв., което е с 921176 лв. повече спрямо същият период на 2016 г. Това 

се дължи на допълнително предоставените средства от Републиканския бюджет 

за финансиране на капиталови разходи. Най-много средства са изразходвани за 

функция “Социално осигуряване и грижи” – 2 274 707лв. /27 %/, следват 

функциите “Образование”- 2 030 359лв. /24 %/, “Жилищно строителство и БКС” 

– 1 623 285лв. /20 %/, “Дейности по почивно, културно и религиозно дело” – 666 

156лв. /8 %/, “Общи държавни служби” – 1 082 549лв. /12 %/, “Отбрана и 

сигурност” – 411391лв. /2 %/, “Икономически дейности и услуги” – 246398 лв. 

/3 %/, “Здравеопазване” – 290318 лв. /4%/. Извършените капиталови разходи 

са на обща стойност 729 790 лв., а текущи ремонти за 310 600 лв. 

През 2017 г. Община Дряново не е сключвала договори за кредит с 

финансови институции за финансиране на спечелени проекти по Оперативните 

програми. Всички дейности по проектите са реализирани със средства от 

Управляващите органи по Оперативните програми и заем от общинския бюджет. 

 

Образование: 

След оптимизиране на мрежата от детски и учебни заведения, в началото 

на учебната 2014/2015 г. на територията на общината функционират: една ДГ 

„Детелина“, разположена в 3 бази, едно средищно СУ „Максим Райкович“ и една 

ПГИ „Рачо Стоянов“. 

Всички учебни заведения участваха активно при кандидатстване по 

обявените за 2017 г.  Национални програми на МОН. Съвместно с общината е 

взето участие по следните програми: Национална програма „За по-пълно 

обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”, мярка 

„Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, 

децата от подготвителните класове в училище и учениците от І-ІV клас” и 

„Оптимизация на училищната мрежа”, мярка „Изплащане обезщетения на 

персонала”.     

Проведени са 3 заседания на Експертно-консултативната комисия и е 

осигурено еднократно финансово поощрение на 33 ученици с изявени дарби, в 

размер на 2 900 лв.,  съгласно Правилника за стимулиране на деца с изявени 

дарби в община Дряново. Същият е актуализиран и утвърден на заседание на 

комисията през м. март 2017 г. 

Издадени са Заповеди за получаване на финансовите средства, уведомени 

са родителите и читалищата, от които са постъпили исканията и са отразени в 

Дневника за записване на децата с изявени дарби, на които е предоставена 

специална закрила.  

 Проведени са 2 заседания на Общинския съвет за тристранно 

сътрудничество, на които са дискутирани предложенията на училищата за 
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държавен план-прием за учебната 2017/2018 г., обсъдена е Общинската 

стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община 

Дряново (2018–2019 г.). Същата е приета от Общински съвет – Решение № 

372/22.12.2017 г. /Протокол № 48/ 

Проведена е системна работа по задържане на ученици, подлежащи на 

задължително училищно обучение, периодични срещи с родители на учениците 

от малцинствените групи, с цел свеждане до минимум на безпричинните 

отсъствия.  

Във връзка с чл.4, ал.1 от Механизма за съвместна работа на институциите 

по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Решение № 373 на МС 

от 5 юли 2017 г., е издадена е Заповед на Кмета на Общината за определяне на  

районите на компетентност на екипа за обхват на децата и учениците в 

задължителна предучилищна и училищна възраст. Със Заповед на Началника на 

РУО – Габрово са определени съставите на екипите за обхват за всяка от 

общините, както и областен координатор и ръководители на екипите за всяка 

община. Извършени са посещения по домовете на децата и учениците от 

членовете на екипа за обхват и са съставени протоколи. 

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

учебна 2017/2018 г. по специалността: „Машини и системи с ЦПУ“. Обучението 

ще се провежда в рамките на успешно стартиралия австрийски проект „Дуално 

обучение в България“, под надслов „Готов ли си да „изучиш" практиката?“ 

Работейки в реална работна среда, обучаваните ще могат да използват 

модерната техника на предприятието. Положено бе началото на едно 

сътрудничество, при което учениците получават по-големи шансове като 

квалифицирани специалисти, а благодарение на добрия международен имидж 

на фирмата, учениците ще имат възможността да станат конкурентоспособни 

във всички страни от ЕС. 

В началото на учебната 2017/2018 година стартира обучение по китайски 

език в СУ „Максим Райкович“, град Дряново. С подкрепата на Община Дряново, 

с помощта на  ръководството на училището бяха сформирани две групи от 

ученици от 5 до 12 клас, които изучават китайски език като извънкласна форма 

на обучение, заедно с тяхната преподавателка госпожица Цуи Тинг. Тя е 

преподавател по китайски език към институт „Конфуций“ към ВТУ „Св. Св. Кирил 

и Методий“. 

На 06.11.2017 год. в учителската стая на СУ „Максим Райкович“ се проведе 

открит урок по китайски език. На него присъстваха господин Лон - Декан към 

институт „Конфуций“, преподаватели по китайски език към институт 

„Конфуций“, преподаватели от СУ „Максим Райкович“, родители и ученици. 

Преподавателите по китайски език представиха културата, традициите и 

обичаите на Китайската народна република. Представено бе цялостното 

изкуство на Китай, рисунки, кулинарни изделия и традиционния китайски чай. 
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Учениците, преподавателите и родителите имаха възможност да се потопят в 

интересния и загадъчен свят на китайския народ, да научат за живота и бита на 

Китай. Радостно е, че дряновските деца имат възможност да обогатят своята 

култура изучавайки китайски език. Партньорството ни с преподаватели от 

институт „Конфуций“ обогатява и разнообразява учебния процес в СУ „Максим 

Райкович“, град Дряново. 

В изпълнение на чл. 55 от Общински колективен трудов договор за отрасъл 

„Средно образование“ на тържествено заседание на Общински съвет за 

празниците на града, бяха връчени награди на педагози за принос в развитието 

на образованието в Общината – с педагогически стаж над 30 г. на територията 

на Общината и използвани права за пенсиониране. По случай 24 май бяха 

наградени   педагози за постигнати високи национални и международни награди 

– лични или на техни ученици. 

На 03.05.2017 г. в Ритуалната зала на Община Дряново се проведе 

Панорама на средните училища.  

Участници в Панорамата бяха двете  средни училища на територията на 

Общината: СУ „Максим Райкович” и  ПГИ „Рачо Стоянов” . 

Целта на форума е да подпомогне професионалната ориентация на 

завършващите VІІ и VІІІ кл. ученици и да ги информира за предлаганите 

възможности за обучение по профили и специалности за учебната 2017/2018 г. 

Чрез Панорамата беше предоставена възможност на всяко учебно 

заведение да покаже постигнатите успехи и своята образователна политика в 

различни области на науката, изкуството и спорта. 

Кандидат-гимназистите, родители и гости имаха възможност да получат 

консултация по всички въпроси, които ги интересуват. 

Подобен форум се организира за трети път на територията на Община 

Дряново. 

В началото на м. май 2017 г. под  патронажа  на Камарата на строителите 

в България бе проведена и третата среща на  професионалните гимназии 

по  строителство и архитектура  под  надслов:  „Достойни  наследници  на  

майстор  Колю  Фичето“. 

На официална церемония абитуриентите от гимназиите във Велико 

Търново, Габрово, Бургас, Ловеч и Шумен получиха: сертификат  за  

квалификация, майсторско сандъче с инструменти и майсторска престилка.  

Беше представена и презентация „Нов шанс за старите строителни 

материали - камък, дърво, кирпич“. Беше положена и първа копка за полагане 

на основен камък за изграждане на архитектурен парк „Камъкът вечен“, който 

беше завършен до края на годината.  

Всички  учебни  заведения   получиха стилен знаков  плакет. 
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Изготвени са мониторингов доклад за изпълнение на Общински план за 

интегриране на ромите в Община Дряново за 2016 г. и Общински план за 

интегриране на ромите в община Дряново 2017 г., съгласно помощните насоки 

за областно планиране.  

Проведени са 2 заседания на Обществения съвет за интеграция.  

Планът обхваща 6 приоритетни области на интеграционната политика: 

образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на 

закона и недискриминация, култура и медии.  

През изтеклия период съвместно с учебните и детските заведения бяха 

реализирани различни дейности, заложени в плана и финансирани със средства 

от общинския бюджет: 

Във връзка с отбелязване 180 г. от рождението на Васил Левски, през м. 

март 2017 г. бяха обявени общински конкурси за стихотворение, разказ и есе на 

тема «Моят Левски», за рисунка и постер на тема, свързана с живота и делото 

на Левски и за декламаторско изкуство на тема «Нужен си ни и днес, Апостоле». 

За победителите бяха осигурени предметни награди. 

На 28 и 29 април 2017 г. Общественият съвет за интеграция на 

малцинствата бе на работно посещение в гр. Казанлък, в изпълнение на 

заложените дейности в Общинския план за  интегриране на ромите в Община 

Дряново за 2017 г. 

Общественият съвет е консултативен и координиращ орган, подпомагащ 

провеждането на политиката за интеграция на малцинствата на общинско ниво.  

Целта на квалификационния обмен е да се подобри работата за по-пълното 

обхващане на децата, включително и на тези от ромски произход в 

предучилищна и училищна възраст и за приобщаването им към българската 

езикова среда и осигуряване на равен старт при постъпване в училище.  

Темите в обмена бяха съсредоточени върху добрите практики по въпросите 

на интеграцията и работата в детските градини и учебните заведения в града 

домакин. 

В тази връзка бяха посетени ДГ № 15 „Звънче“ с филиал ж.к. „Изток“ , ОУ 

„Чудомир“ и Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“.  

Особено добро впечатление направи дейността на Професионалната 

гимназия и организацията на учебния процес в училището. Бяха представени 

успешни практики за работата в условията на делегираните бюджети, работа по 

проекти и новите придобивки, които превръщат училището сред най-модерните, 

отговарящи на съвременните изисквания учебни заведения. 

Представени бяха също и добри практики по обхващане на децата и 

учениците от ромски произход в предучилищна и училищна възраст. 
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Споделеният положителен опит ще допринесе за преодоляване на 

различията и предразсъдъците, подобряване работата за осигуряване на пълен 

обхват на подлежащите на задължително обучение ученици и задържането им в 

училище, както и до разширяване на компетентността на членовете на 

Обществения съвет за интеграция на малцинствата. 

На 28 и 29.04.2017 г. бе организирана двудневна екскурзия с учебна цел 

"По стъпките на Колю Фичето" за учениците от ПГИ „Рачо Стоянов“. Началото бе 

паметника на Колю Фичето и Исторически музей – Дряново. Хан „Хаджи Николи“ 

и къщата с маймунката във Велико Търново онагледиха знанията за майсторлъка 

на нашия бележит съгражданин. Уникалният мост на река Янтра впечатли 

участниците в пътуването.  

Като продължение на сърдечната атмосфера от екскурзията дойде и 4 май 

– денят за кулинарна изложба, посветена на Гергьовден. Ученици, учители и 

родители сътвориха традиционни ястия и пресъздадоха атмосферата, свързана с 

празника. Всички се включиха в танците на различните етноси и затвърдиха 

позицията на гимназията, че всички са част от една общност – приятели! 

От месец декември 2016 г. стартира участието на СУ „Максим Райкович“ по 

Проект „Всеки ученик ще бъде отличник“ към Център за междуетнически диалог 

и толерантност „Амалипе“ – гр. В.Търново. Дейностите по този проект се 

реализираха съвместно в екип с училища ОУ „Цанко Дюстабанов“ гр. Габрово и 

ОУ „Христо Ботев“ с. Добромирка. Ученици от 3-те учебни заведения посетиха 

гр. София, комплекс „Музейко“. На финала на проекта бе организирано обучение 

на Дряновски манастир за педагогическите специалисти от училищата.  

През месец декември 2016 г. в СУ „Максим Райкович“ бяха приобщени 

родители на ученици от ромски произход да участват по Проект „Нов шанс за 

успех“. В рамките на пет месеца начални учители от училището ограмотяваха 10 

възрастни граждани, предимно от етнически малцинства, по проекта.  Двама 

успешно преминаха обучението и получиха Свидетелство, а един от тях 

продължи своето обучение в самостоятелна форма. 

На 20.04.2017 г. децата от ДГ "Детелина", база "Иглика" организираха 

празник под надслов: "Гордеем се със своя роден град!". 

Тържеството се превърна във венец на гордост за малките палавници от 

миналото на родния град, гордост, че са наследници на велики личности, 

прославили града ни в България и по целия свят. 

С песни, танци и стихове на дряновски поети и с неподправена искреност, 

те оцениха своето минало, почувстваха се горди от своето настояще и заявиха 

желанието си да се устремят към бъдещето,  тук в България, а защо не и към 

света. Много родители и гости уважиха празничното събитие. Децата получиха 

много подаръци от Община Дряново и красива торта. 

На 25.04.2017 г. децата от група „Теменужка“ при ДГ „Детелина“ – Дряново 

посетиха ЕМО „Етъра“ гр. Габрово, където имаха възможност да се запознаят с 
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възрожденската архитектура и бита на старите българи. С голям интерес 

малчуганите разгледаха съоръженията  от епохата на Възраждането, 

задвижвани от вода – гайтанджийска одая, тепавица, валявица. 

Чрез действащия музей на открито, миналото става видимо и лесно за 

възприемане и разбиране, за да може да се съхрани това огромно национално 

богатство. 

Предвижда се инициативите да продължат и през следващата учебна 

година с дейности, които да станат традиционни, да провокират и насърчават 

интереса на децата да опознаят историческите и природни забележителности в 

нашия регион. 

През учебната година продължи работата и по Проект „Подкрепа за 

предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение на 

територията на община Дряново“. В резултат на изпълнение на дейност 3 – 

„Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност 

на децата от етнически малцинства и техните връстници в интеграционна 

мултикултурна среда“ от проекта са обхванати всички деца от ромски и турски 

произход. Съвместната работа на децата от различните етнически групи в 

мултикултурна среда, ще допринесе за изграждане на навици и общуване между 

тях в дух на толерантност и недискриминация. 

През 2017 г. Община Дряново подписа Споразумение за изпълнение на 

ROMACT е съвместна програма на Европейската комисия и на Съвета на Европа 

и се изпълнява в България от 2013 г. Тя цели увеличаване на капацитета на 

местните власти за разработване и прилагане на приобщаващи политики и 

планове за социалното включване на уязвими ромски общности. 

 

Култура: 

Изтеклият период беше наситен с  разнообразни културни инициативи.  

В културният  календар за 2017 г. бяха  включени дейности на всички 

културни институции на територията на общината.  

Обобщени бяха и предложенията на всички читалища за читалищна 

дейност и изготвена Годишна програма за читалищна дейност, приета с решение 

на Общински съвет  Дряново.  

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община 

Дряново през 2017 г. има за цел да обедини усилията за по-нататъшно развитие 

и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции. 

Програмата подпомага годишното планиране и финансиране на 

читалищните дейности в общината. 
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По-значимите културни събития за периода, организирани от общината са:  

 На 16.02.2017 г. в гр. Дряново, се проведе фолклорният концерт „От 

Васильовден до Баба Марта”, който представи богата програма от песни и танци, 

изпълнени от възпитаниците на Ана Борисова, обучаващи се в класа по народно 

пеене „Лазара” към Сдружение „Анна-Фолкарт” и децата от ДГ „Детелина” към 

ателие "Пей, танцувай с мен, обучаващи се по проект „Подкрепа за 

предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение на 

територията на Община Дряново’’, с ръководители Ана Борисова и Евгения 

Стоянова. 

Концертът представи песни и танци, свързани с празниците - „Василица”, 

„Трифон Зарезан” и „Баба Марта”. Организатори бяха Община Дряново, ДГ 

„Детелина“ и Сдружение „Анна-Фолкарт“; 

 Поклонение по повод 144-та годишнина от обесването на Васил 

Левски, с участието на Смесен камерен хор при НЧ „Развитие-1869“ и ученици 

от СУ „Максим Райкович“; 

 Честване на Националния празник – 3-ти март и 139 г. от 

Освобождението на България, с участието на Детска вокална група 

„Дряновойсис“ при НЧ „Развитие-1869“. На пл. "Колю Фичето" беше представена 

и историческа експозиция на открито, представяща снимкови и документални 

факти, довели българите до така желаната свобода през 1878 година. 

Експозиционните табла са изготвени със съдействието на Исторически музей - 

Дряново;  

 В периода 07 – 17 април 2017 г. бяха организирани пролетни 

празници „Пролетна магия в Дряново“, съвместно с читалищата от Общината и 

Исторически музей. Проведени бяха следните конкурси:  

- за най- красиво аранжирана великденска кошница с яйца 

- за изработване на най-красив венец за Цветница 

- за най-красива лазарка 

Празниците завършиха с Великденски концерт, с участието на колективи 

при читалищата от Общината. 

 През м. април 2017 г. Община Дряново се включи в Европейските дни 

нa хyдoжecтвeнитe зaнaяти под надслов: „Да изковем връзки“. На пл. Ларго под 

мотото „Красотата се ражда от ръцете“, бяха представени майсторски ателиета и 

демонстрации по дърворезба, иконопис и изработване на сувенири.  

В инициативата активно се включиха и училищните клубове „Млад 

родолюбец“ и „Опознай България“, които съвместно с Исторически музей – 

Дрряново изложиха експозиция „ Историята разказва“.   
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 Целта е да се популяризират изкуствата и занаятите, да се осигури 

приемственост и да се насърчи общественият интерес към тях. 

 През м. май 2017 г. бе организирано честване на 141-годишнина от 

Априлската епопея при Дряновския манастир. Проведен бе и втори младежки 

конкурс за изпълнение на възрожденска песен „Вятър ечи, Балкан стене“. 

Основната му цел е  разпалване на родолюбиви чувства и издигане на 

националното  самочувствие, както и откриване на   млади таланти в певческото 

изпълнителско изкуство. В конкурса взеха участие 63 деца и младежи,  

разпределени  в  3 възрастови  групи,  представители  на  осем  области. 

Програмата завърши с изпълнения на Мажоретен състав – Горна Оряховица и 

тържествен митинг-заря. 

 В края на м. юни 2017 г. в Лятното кино се проведе ХVI-ти 

Национален пенсионерски събор „От дума на дума, от песен на песен” на 

Ларгото. 

 ДЮТС „Балканджийче“ с ръководител Цветозар Кьоровски при НЧ 

“Развитие-1869“ представи Дряново на “Балканът пее и разказва” в гр. Гурково. 

Традиционният празник на Балканските градове “Балканът пее и разказва” е 

здрава духовна връзка между старопланинските градове Котел, Твърдица, 

Елена, Гурково, Дряново и Трявна. 

 Тържествено бе отбелязана и 180-та годишнина от рождението на 

Васил Левски. Организатори на проявите бяха Община Дряново, Исторически 

музей, Общински комитет „Васил Левски“ и НЧ“Развитие- 1869“.  Над 20 ученици 

се включиха в състезанието „Лъвски скок“ в Спортен комплекс „Локомотив“. 

Вечерта, пред паметника на Апостола, дряновски ученици рецитираха авторски 

стихове, посветени на Васил Левски, а хористите от НЧ „Развитие-1869”, под 

диригентството на Елена Назърова, изпълниха патриотични песни. Слово за 

живота и делото на Апостола изнесе Председателят на общински комитет „Васил 

Левски” - Георги Цветков. Венци и цветя поднесоха представители на Общината, 

политически партии, културни и образователни институции, фирми и граждани. 

Непосредствено след културно- музикалната програма, в Лятното кино, се състоя 

премиера на спектакъла „Покаяние”, представен от Малък драматичен театър 

„Старостолица” – Велико Търново. Кулминация на програмата, посветена на 

юбилейната 180-та годишнина от рождението на Апостола бе тържествена заря. 

  За първи път бе организиран  фестивалът „Конска сила Гостилица - 

Славейково“, където сред чудната природа, конският тропот, спорт, игри, 

конкурси, много музика и в компанията на кралицата на българския рок Милена 

Славова, всички гости и жители се насладиха на първото му издание. 

Намеренията на Общината са фестивалът да стане традиционен. 
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 По повод празниците на града под надслов: „В  Дряновото славно 

…..“, съвместно  с  културните  институции на  града се  реализираха различни 

мероприятия: Фото изложба „Дряново  във  фокуса  на  моя  обектив“, отслужване  

на благодарствен  молебен  за  здраве  и  благоденствие  на  миряните и  гостите  

на град Дряново, Ден  на  отворените врати“ - по  инициатива  на  кмета  на  

общината обществеността и гостите  бяха информирани  за политиките, 

дейността и  предлаганите  услуги  от  Общинска администрация,изложба 

живопис „Иконография  в  картината“ с гост - художници Милко Божков, 

Цветелина  Максимова, Росен  Кръстев; забавна  програма  „Есенен  шепот“ с  

участието  на  гост  изпълнители  от  ДК “Йовко  Йовков“ гр.  Севлиево, 

отслужване  на водосвет в социалните домове за  празника „Успение на  Свети  

Иван  Рилски“, Връчване  на  Свидетелства на изявени   деца от  общината 

вписани  в  почетната  книга  „Дарования и постижения“, Празничен  фолклорен  

концерт под  надслов  „Една  година  клас  по  народно  пеене „Лазара““  с  

участието  на: клас  по  народно  пеене „Лазара“  от  гр. Дряново  и  гр.  В. 

Търново, ДЮТС „Балканджийче“  при  НЧ“Развитие-1869“ гр. Дряново, 

Фолклорен  състав при СУ „Емилиян Станев“ гр.  Велико  Търново, кратък рецитал 

на  Ана Борисова. Празниците завършиха с Шоу програма „Завръщам  СЕ ……”  с 

гост  изпълнител Тони  Димитрова. Подгряваща  група „Дряновойсис“ при НЧ 

„Развитие-1869“. 

 В навечерието на коледните празници под мотото „Коледа – красота 

с доза вълшебство“, градът беше украсен. Бяха запалени и светлините на 

Коледната елха в Дряново. В празничната програма на Ларгото, за децата на 

града беше организирана и шоу програма, водена от неповторимия Бате Енчо. 

На 25.12.2017 г. за жителите и гостите на града бе организиран празничен 

концерт „Рождество – вечната магия“.   Коледните празници завършиха с 

празничен концерт на гласовитите млади изпълнители от Класа по народно 

пеене "Лазара", които заредиха с много настроение и коледен дух 

присъстващите  на концерта на 28-ми декември в Ритуалната зала на Община 

Дряново.  

 В навечерието на 2018 г., всички заедно  посрещнахме Новата година 

на пл. Ларгото с празнична наздравица и илюминации. 
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Обреди: 

През 2017 г. бе изградена и пусната в експлоатация хладилна камера в 

Обредния дом. Ще бъдат изградени нови пътеки и алеи в гробищния парк.  

Продължи изясняването статута на по- голяма част от гробните места. Те 

са включени в електронен регистър, който периодично се актуализира в случай 

на настъпили промени в обстоятелствата. 

Служителите на Общината организираха целогодишното поддържане на 

гробищния парк и гробните места.  Целият район беше просветляван, почистваха 

се сметищата, а отпадъците се изхвърляха на регламентираните за това места. 

Отстранени бяха отломки от огради и стари паметници. Монтирана е ограда на 

гробищния парк и 3 врати. По традиция, на Архангелова задушница, Общината 

организира общоградска панихида за починалите.  

През 2017 г. е извършено 1 погребение на безпризорен гражданин. 

 

Социални дейности: 

Политиката на Община Дряново в сферата на социалните дейности през 

2017 г. бе насочена към запазване на съществуващата широка гама от услуги и 

повишаване на тяхното качество, както и в изпълнение на Годишния план за 

развитие на социалните услуги. Общината се утвърди като доставчик на 

почасови социални услуги личен/социален асистент и домашен помощник по 

проект „Център за интегрирани услуги“, финансирани по ОП “Развитие на 

човешките ресурси” на Европейския съюз. От ноември 2016 г. социалната услуга 

“приемна грижа” по проект „Приеми ме 2015“ премина към Областно звено, като 

Община Дряново осигурява необходимите условия за предоставяне на услугата 

в общината. През 2017 година продължи изпълнението на проект Център за 

интегрирани услуги на Община Дряново, за предоставяне на почасови социални 

услуги личен/социален асистент и домашен помощник. Проектът, чрез който се 

предоставя грижа в домашна среда, за хора с увреждания и възрастни над 65-

годишна възраст, ще продължи работата с служители - лични асистенти, 

социални асистенти и домашни помощници, както и с четирима служители в 

Центъра, медицински специалисти и социални работници, до средата на 2018 г. 

През 2017 г. Общината запази традицията всички социални услуги в общността 

(държавно–делегирана дейност) да бъдат предоставяни за управление на 

външни доставчици: Защитени жилища I и II в с. Царева ливада; Защитено 

жилище в с. Гостилица; Защитено жилище за възрастни с увреждания в гр. 

Дряново; Център за обществена подкрепа; Дневен център за стари хора и Дневен 

център за деца и възрастни с увреждания. Единственото изключение е 

Преходното жилище на територията на ДВПР – с. Радовци. Общият капацитет на 

услугите от резидентен тип е 140 потребители, а общия брой на персонала -  57  
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души. През м. януари 2017 г. беше обявен конкурса за възлагане управлението 

и предоставяне на социалната услуга в общността „Център за обществена 

подкрепа“ гр. Дряново. След проведеният конкурс беше сключен договор за 

предоставяне на социалната услуга с пет годишен срок.   

През 2017 г. Комплекса за социални услуги за възрастни хора – Дряново, 

обединяващ специализираните институции: Дом за възрастни с психични 

разстройства – с. Радовци, Дом за възрастни с деменция гр. Дряново, Преходно 

жилище– с. Радовци и Домашен социален патронаж продължи да функционира. 

Непроменен и напълно зает остана капацитетът на Дом за възрастни с деменция- 

52-ма потребители и  Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци- 

110 потребители. Въпреки националната политика за деинституционализация, 

списъкът на чакащите за настаняване от цялата страна непрекъснато се 

увеличава. 

Във връзка с Постановление на Министерски съвет № 246  от 2 ноември 

2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане е направена промяна в наименованията на 

специализираните институции, предоставящи социални услуги, както следва: 

- Решение № 385, протокол № 48 от 22.12.2017 г. на Общински съвет – 

Дряново се промени наименованието на специализираната институция за 

предоставяне на социални услуги „Дом за възрастни с деменция“ в „Дом за 

пълнолетни лица с деменция“, като капацитета от 52 потребители се запазва. 

- Решение № 386, Протокол № 48 от 22.12.2017 г. на Общински съвет – 

Дряново за промяна наименованието на специализираната институция, 

предоставяща социални услуги от „Дом за възрастни с психични разстройства“ в 

„Дом за пълнолетни лица с психични разстройства“ и за променя капацитета на 

„Дом за пълнолетни лица с психични разстройства“ - с. Радовци, общ. Дряново” 

от 110 /сто и десет/ потребители на 104 /сто и четири/ потребители, считано от 

01.04.2018 г. Необходимостта от намаляване на капацитета на „Дом за възрастни 

с психични разстройства“ е заложена в „Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги на територията на община Дряново 2016-2020“. Това е 

съобразено с Национална стратегия за дългосрочна грижа и Аналитичен доклад 

на социалните услуги, държавно делегирана дейност за пълнолетни лица към 31 

май 2017 г. 

През 2017 г. не са настъпили промени в Домашния социален патронаж. 

Услугата е местна дейност и от години използва кухня-майка заедно с Дома за 

възрастни с деменция. Домашният социален патронаж е с капацитет 80 

потребители и 5 души персонал. Патронираните лица през 2017 г. наред с 

питателната храна получават и допълнителни услуги - плащане на сметки, 

пазаруване, подкрепа при попълване на документи и др. През отчетния период 

услугата е предоставяна на жителите на гр. Дряново поради липса на заявен 

интерес от жителите на малките населени места. 
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Потребителите в Дневния център за възрастни хора в Дряново, желаещи 

да получават топъл обяд, също получават услугата под формата на кетъринг от 

местен доставчик срещу заплащане на месечна такса.  

През 2017 г. община Дряново продължи изпълнението на проект „Топъл 

обяд 2016“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016 - 2019“ по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда 

за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г., като се 

осигурява ежедневно топла храна на 50 потребители. Срокът на проекта е 

30.09.2019 г. 

С Решение № 384, протокол № 48 от 22.12.2017 г. на Общински съвет 

Дряново се промени наименованието на социалната услуга в общността „Дневен 

център за деца и възрастни с увреждания“ гр. Дряново в „Дневен център за 

пълнолетни лица с увреждания“ гр. Дряново. 

През 2017 г. Община Дряново направи ново предложение за увеличаване 

на капацитета на „Защитено жилище 1 за хора с умствена изостаналост“ – с. 

Царева ливада, от 6 на 8 потребители, считано от 01.01.2018 г., което беше 

прието с Решение № 276, Протокол № 34 от 28.04.2017 г. на Общински съвет – 

Дряново.   

По отношение на „Център за обществена подкрепа“ – Дряново през 2017 г. 

не се увеличи капацитета от 15 на 25 потребители, както е заложено в „Плана 

за развитие на социалните услуги в община Дряново за 2017г.“ 

Дневен център за стари хора  

С Решение № 237, протокол № 28 от 30.01.2017 г. на Общински съвет 

Дряново се преобразува социалната услуга в общността „Дневен център за стари 

хора“ в „Дневен център за пълнолетни лица с физически увреждания“ с 

капацитет 30 потребители. През 2017 г. услугата не е преобразувана. 

През 2017 г. Общината успешно си партнира със служителите на Дирекция 

“Социално подпомагане” - изнесени работни места - гр. Дряново. През януари 

2017 г. бе разработена и съгласувана Програма за извършване на 

общественополезни дейности от лицата, имащи право на месечно социално 

подпомагане. Проведено е заседание на Междуведомствената комисия за 

изготвяне на социални оценки за обективното състояние на подходящите за 

извеждане потребители от ДВПР – с. Радовци. Органът по настойничество и по 

попечителство към община Дряново учреди три настойнически съвета и издаде 

деветнадесет Удостоверения за упражняване на настойнически права. През 2017 

г. Община Дряново подпомогна всички кампании на БЧК по раздаване на помощи 

от ЕС за нуждаещите се социално слаби лица. Подкрепени бяха и инициативите 

на пенсионерските клубове и тези на инвалида. 



27 

 

  

Здравеопазване: 

Здравеопазването на територията на община Дряново се осъществява от 2 

медицински центъра за специализирана извънболнична помощ, ЦСМП - филиал 

Дряново, 7 индивидуални лекарски практики, 8 стоматологични практики и 

медико-диагностично звено с рентген и клинична лаборатория. На територията 

на града работи и “Регионален хоспис” ЕООД - Габрово, в който община Дряново 

субсидира 1,5 бр. места за местни жители, като през миналата година бяха 

проведени 14 заседания на Комисията за настаняване и ползване услугата, с 

финансовата подкрепа на Общината. Единствената обособена структура на 

територията на общината, в която медицински и други специалисти 

осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на децата до 3-годишна 

възраст са Детски ясли - Дряново. През 2017 г. яслите са посещавани от 60 деца, 

разпределени в три групи. Общата численост на персонала е 17 души, от които 

четири медицински сестри. Броят на децата варира, както в резултат на 

целогодишния прием, така и на по-голямата заболеваемост през есенно-зимния 

сезон. Към детското заведение работи и Детска кухня с капацитет 20 места. 

Ползвателите на услугата варират между 15 и 20 в зависимост от сезона.  

Общината изпълни своите ангажименти и в сферата на училищното 

здравеопазване. Във всички училища и в детската градина са разкрити здравни 

кабинети с назначен медицински персонал, оказващ профилактично 

наблюдение, а при необходимост - и първа долекарска помощ на децата и 

учениците. 

 

Програми за заетост: 

По Националната програма “Старт в кариерата” 2017 г. бяха разкрити  

работни места за младежи до 29 г. През цялата 2017 г., на базата на сключен 

договор между Дирекция Социално подпомагане и Община Дряново, се 

изпълняваше Програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект 

на месечно социално подпомагане. В края на декември договорът беше 

преподписан за още 1 година. 

През месец септември Дирекция ”Бюро по труда”- Габрово, под патронажа 

на кмета на Община Дряново, организира и проведе Трудова борса. 

В нея взеха участие 17 фирми с икономическа дейност в търговията, 

дървообработващата промишленост, текстилното и мебелно производство, 

производството на изделия от пластмаса, сладкарство и хлебарство. 

Представителите на работодателите направиха кратка презентация на дейността 

на фирмите, информираха за условията на труд и свободните работни места към 

момента с изискванията за наемане.  
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Свободни работни места тогава заявиха „Леа Трейдинг” ООД, „А и Г 

Казакови” ООД, „Стринава”ООД, „Саксо БГ” ООД, „Юрипиън Бединг Къмпани” 

ЕАД, „Лиа” ООД. Обявени бяха нови 35 работни места за продавач- консултанти, 

сладкари, дърводелци, оператори на шевни машини. Представители на Военно 

окръжие- Габрово консултираха лицата, проявяващи интерес към заемане на 

щатни военни длъжности. 

На Трудовата борса присъстваха 72 търсещи работа лица. Те осъществиха 

пряк контакт с работодателите. Най- голям интерес беше проявен към фирми, 

обявили работни места, които не изискват квалификация. С част от търсещите 

работа лица бяха проведени индивидуални интервюта за работа и съобразно 

уменията им те получиха предложения за наемане. 

По „Регионална програма за заетост и обучение“ за периода 01.10.2016 г. 

– 31.03.2017 г. бяха наети 8 безработни лица на 4 часов работен ден. 

 

Жилищно настаняване: 

Броят на общинските жилища към 31.12.2017 г. е 17 (13 за граждани с 

установени жилищни нужди, 3 ведомствени и 1 резервно). През януари 2017 г. 

беше утвърден списък на 64 картотекирани лица, в който най-голям дял заемат 

чакащите от 4-та група - 42 лица, живеещи въз основа на свободно договаряне.  

През 2017 г. бяха проведени три заседания на Комисията за картотекиране на 

нуждаещи се от жилище граждани, на които са разгледани 5 заявления за 

установяване на жилищна нужда и картотекиране. Наемните отношения на 5 

наематели на общински жилища са прекратени, поради следните причини:  

- 1 Заявление за прекратяване на наемните отношения поради преместване 

на лицето в друго населено място; 

- 1 поради продажба на имот; 

- Във връзка с Протокол от 10.05.2017 г. и решение по Гражданско дело № 

190 по описа за 2006 г. на Дряновски районен съд, бе постигната спогодба, 

съгласно която Община Дряново губи от своя дял собствеността на 4 общински 

жилища 

- През 2017 г. в Общинска администрация е постъпила 1 молба за жилищно 

настаняване от социално слабо семейство и 4 молби за картотекиране на лица с 

жилищни нужди. Съгласно чл. 6, ал.1 и чл. 8 от Наредба за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, 

в общинско жилище е настанено едно социално слабо семейство, а за вписване 

в регистъра с лица, с установени жилищни нужди е одобрено едно лице. На 

останалите 3 лица е отказано да бъдат включени в жилищната картотека, поради 

несъответствие с изискванията на Наредбата. 
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През месец февруари 2017 г. Общински съвет - Дряново прие нова 

„Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за 

настаняване под наем в общински жилища“. Актуализацията на местната 

нормативна уредба, свързана с жилищните условия, бе направена с оглед 

постигане на съответствие с националната законова рамка, промяна на 

нормативите за площ за настаняване в общински жилища, съответстващи на 

площите в жилищния фонд, с който Община Дряново разполага, както и с оглед 

създаване на гъвкав механизъм за контрол и проверка на всички, картотекирани 

и настанени лица. 

 

Младежки дейности: 

В началото на 2017 г. бе приет “Общински план за младежта”, целящ 

създаването на възможности за пълноценно развитие на младите хора, 

изграждане на активна гражданска позиция у тях и включването им в процеса 

на вземане на решения. Планът бе разработен на база планирани инициативи на 

Община Дряново, МКБППМН, Български младежки червен кръст, отдел “Закрила 

на детето”, училища и читалища в общината.  

 Община Дряново, Клуб "Дебати" и МКБППМН организираха тренинг с  

интерактивни игри за младежи от Дряново. Обучение на тема "Програма Дебати 

- занимателна и интелектуална игра" преминаха учениците от IX-ти до XII-ти 

клас при СУ "Максим Райкович". Мероприятието се проведе на 4-ти и 5-ти 

февруари 2017 г. в хижа "Бачо Киро", Дряновски манастир. Основна група на 

тренинга бяха ученици членове на Клуб „Дебати” към дряновското средищно 

училище. В рамките на тренинга, учениците разработиха теми, свързани със 

собствените им проблеми: взаимоотношения родители-деца, обучението в 

училище, приятелството, тормоза над деца, любовта и др. Организирани бяха 

два дебата, формат „Карл Попър” /трима срещу трима/.     

 Младежките работници от ИМКА - Габрово проведоха тренинг-

обучение на ученици от Дряново. На 3 май, в Консултативния кабинет се проведе 

информационна обучителна среща, на тема “Младите хора на Дряново – 

МОГАТ!“, организирана от Община Дряново и Информационно-консултантски 

център (МИКЦ) – Габрово. 

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

по специалността „Машини и системи с ЦПУ“, в партньорство с ВСК „Кентавър - 

ИЗ Динамика. Обучението се провежда в рамките на успешно стартиралия 

австрийски проект „Дуално обучение в България“, под надслов „Готов ли си да 

„изучиш" практиката?“ Работейки в реална работна среда, обучаваните ще могат 

да използват модерната техника на предприятието. Положено бе началото на 

сътрудничество, при което учениците получават по-големи шансове като 

квалифицирани специалисти. 
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 Община Дряново ежегодно дава Общинска стипендия „Архимандрит 

Максим Райкович” за ученици от Дряново с отличен успех, като продължава и 

еднократното финансово подпомагане на деца с изявени дарби от общинските 

училища, заели от първо до трето място в национални и международни конкурси, 

в сферата на науката и изкуствата, В рамките на Общинска програма за закрила 

на детето за 2017 г. 

 За поредна година, Община Дряново се включи в националната 

инициатива "Мениджър за един ден". Четири възпитанички на ПГИ "Рачо 

Стоянов" заеха ръководните позиции в местната общинска администрация.  

 Община Дряново взе участие в Десета национална младежка среща в 

Горна Оряховица „МЛАДИТЕ – АКТИВНИ ГРАЖДАНИ”, в периода 23 - 26.02.2017 

г. По време на срещата ученици, учители, представители на НПО и на местните 

власти в региона, обсъдиха конкретни действия, свързани с предоставените 

от ЕС възможности за развитие и активност на младежкия граждански сектор 

с  евродепутата Мария Габриел, която откри срещата дистанционно.  

 По покана на РСО - Централна Стара планина, представители на 

Общинска администрация участваха в работна среща за създаване на 

Регионална мрежа от общински консултативни съвети по въпросите на младежта 

и в заключителна конференция по проект „Общо бъдеще чрез образование за 

развитие”, на 6-ти и 7-ми октомври 2017 г., в Тетевен и Рибарица. 

 Седмица за правата на децата – на 17.11.2017 г. -  ден против 

сексуалното насилие – по темата е представена презентация; по инициатива на 

учениците от ученическия парламент и с подкрепата на Община Дряново, се 

проведе конкурс за рисунка на тема „Правата на децата“ – 21.11.2017 г. 

 Във връзка с председателството на България на Съвета на ЕС, 

Областна администрация – Габрово и Областен информационен център – Габрово  

организира информационни мероприятия за младите хора в общините Трявна и 

Дряново. Изборът на младежка аудитория, която да участва в тези събития, бе 

направен, тъй като развитието на младите хора е един от четирите основни 

приоритета, върху които е насочен фокусът на българското председателство.  

 На 13 май 2017 г., в Дряновския манастир се проведе Вторият 

младежки конкурс за изпълнение на възрожденска песен „Вятър ечи, Балкан 

стене“. Над 100 участници от цялата страна бяха оценявани от професионално 

жури, а на лауреатите в 3 възрастови категории Община Дряново осигури 

парични и материални награди. 

 През 2017 г., към читалищата в общината, традиционно бяха 

организирани летни и коледни 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 
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към дряновските народни читалища. 

 Слънчево настроение и гергьовски вкусотии белязаха инициативите 

на ПГИ „Рачо Стоянов“, в изпълнение на Общинския план за интеграция ученици 

и учители от Професионална гимназия по икономика "Рачо Стоянов" – Дряново. 

Те проведоха двудневна екскурзия, с учебна цел "По стъпките на Колю Фичето". 

Продължение на празничната атмосфера бе 4 май – денят за кулинарна изложба, 

посветена на Гергьовден. Ученици, учители и родители сътвориха традиционни 

ястия. 

 По инициатива на ИМКА – Габрово, на 11.10.2017 г. се проведе играта 

„Опознай и избери“, в която се включиха три отбора от Дряново – един от СУ 

„Максим Райкович“, и два отбора от ПГИ „Рачо Стоянов“. Участниците трябваше 

да открият 10 обекта в град Габрово, като се ориентират по карта.  

 МОГА Дряново, с финансовата подкрепа на община Дряново, 

изготвиха стикери за опазване на околната среда, под надслов „Освежи 

бъдещето – изхвърляй отпадъците винаги в кошчето“. Членовете на 

организацията размножиха и разлепиха стикерите на различни места в гр. 

Дряново. 

 По повод традиционните есенни празници на гр. Дряново, се проведе 

Общински фотоконкурс за младежи „Дряново във фокуса на моя обектив“. 

Всички фотографии, които участниците подадоха, бяха изложени във 

фотоизложба на пешеходната зона в Дряново. Според регламента на конкурса, 

участниците бяха оценени в две възрастови групи – 10 – 16 и 16 – 29 години.  

 С турнир по стрийтбол Община Дряново отбеляза Международния ден 

на младите хора. Над 50 спортисти и почитатели на спорта се събраха, за турнира 

по стрийтбол, който се проведе на 14 август, на баскетболното игрище в Спортен 

комплекс „Локомотив“ – гр. Дряново. Община Дряново, Местната комисия за 

борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и Областен 

информационен център – Габрово организираха спортното мероприятие, по 

случай Международния ден на младежта. 

 Община Дряново и Общински комитет "Васил Левски" организираха 

общински конкурси, посветени на 180-та годишнина от рождението на Апостола. 

Юбилейната годишнина от рождението на Васил Левски бе отбелязана в Дряново 

с различни тематични конкурси, посветени на Апостола. В проявите участваха 

над 130 деца и младежи от Дряново. Над 20 деца се включиха в състезанието 

„Лъвски скок“ в Спортен комплекс „Локомотив“, на 18-ти юли 2017 г.. Вечерта, 

пред паметника на Апостола, дряновски ученици рецитираха авторски стихове, 

посветени на Васил Левски, а хористите от НЧ „Развитие-1869”, изпълниха 

патриотични песни. Общо в 3-те конкурса, участие взеха 84 деца и ученици от 

Дряново. 

 По случай Международния ден на доброволеца, 5 декември, ИМКА 
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Габрово, за 18-ти пореден път, организира Церемония по награждаване на 

доброволци и доброволчески проекти от област Габрово. Екипът на Кристина 

Крумова, Ивета Димитрова и Аврора Славова, ученички в СУ „Максим Райкович“ 

спечели приза „Най-активен доброволец в училище“. 

 За втори път в гр. Дряново се проведе среща на професионалните 

гимназии по строителство и архитектура – 5 май 2017. Събитието включи 

презентационен панел и официална церемония по връчване на дипломите на 

зрелостниците от строителните училища в страната. 

 През месец май 2017 г., Община Дряново откри процедура по 

набиране на кандидатури за членство в Съвета на децата - консултативен орган 

към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. В ОбА бе 

извършен подбор сред кандидатите, съгласно зададените критерии и се изготви 

предложение до Съвета. През месец октомври стана ясно, че Аврора Славова от 

СУ "Максим Райкович" ще представлява област Габрово в Съвета на децата, през 

следващите две години.  

 Ден на Европа – по проект на РСО „Централна Стара планина“ и 

Сметна палата – Габрово. Участниците бяха приветствани от Галина Михнева – 

ръководител на „Европа директно“ Габрово, а след това започна  парад на 

знамената на страните-членки на ЕС. След това децата и младежите се 

състезаваха в пленер за рисунки  „Европа в моите очи“. След приключването 

професионалното жури трябваше да оцени творбите на 68 участници в три 

възрастови групи. Победителите получиха награди от „Европа директно“ 

Габрово“ и община Дряново.  

 Заместник-кметът на община Дряново откри Първата международна 

младежка среща за хора със зрителни увреждания. В рамките на 3 дни, от 20-ти 

до 22-ри септември, Почивна станция „Поп Харитон“ бе домакин на младежки 

делегации от седем страни, които дискутираха проблемите и възможностите за 

реализация на незрящите млади хора. Младежите от България, Турция, Гърция, 

Македония, Сърбия, Молдова и Румъния споделиха практики и опит и обсъдиха 

нормативната уредба в балканските страни, касаеща хората с увреждания.  

 По случай традиционните есенни празници на град Дряново, гости на 

общината и участници в културната програма бяха танцьорите от фолклорен 

ансамбъл от побратимения на Дряново - град Радовиш, Македония; 

 Учениците в СУ "Максим Райкович" изучават китайски език. 24-

годишната Цуи Тинг преподава китайски език на децата от СУ „Максим Райкович“ 

в Дряново, през настоящата 2017/2018 учебна година. Тя пристигна в България 

през септември 2017 г., като част от групата млади преподаватели от Китай, 

които са в страната ни по споразумение между Великотърновския Център 

„Конфуций“ и Пекинския университет. С подкрепата на Община Дряново и с 

помощта на  ръководството на училището бяха сформирани две групи ученици 
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от 5 до 12 клас, които изучават китайски език като извънкласна форма на 

обучение. На 06.11.2017 г. в СУ „Максим Райкович“ се проведе открит урок по 

китайски език, в присъствието на господин Лон - Декан към институт 

„Конфуций“, кмета на община Дряново инж. Мирослав Семов, преподаватели по 

китайски език към институт „Конфуций“, преподаватели от СУ „Максим 

Райкович“, родители и ученици. 

 На 10.03.17, в Ритуалната зала на Община Дряново се проведе среща 

с детския психиатър д-р Веселин Христов, като бяха засегнати теми за 

домашното насилие, семейните проблеми на самотните родители у нас и др. 

 „За поведението на децата са виновни родителите“ бе темата на 

тренинга, проведен в ИМКА – Габрово, на 28.02.17. Участие взеха 16 ученици от 

9-ти до 11-ти клас от двете дряновски училища. 

 По традиция Община Дряново прави дарителска кампания за 

събиране на средства и подаръци за деца сираци и полусираци – жители на 

общината. През 2017 г. в кампанията „Подари усмивка за Рождество“ се отзоваха 

8 спонсори – фирми и частни дарители от Дряново. В рамките на празнична 

програма, на 20 деца и ученици до 18 години бяха раздадени парични суми и 

луксозни коледни пакети с лакомства. 

 През 2017 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.  

 По покана на Община Дряново и МКБППМН, на 19-ти септември 2017 

г., в големия салон на НЧ "Развитие-1869", бе представен спектакълът 

„Спасителят” от Театрална формация "Улична банда" - София, с автор Валентин 

Балабанов. Театралната постановка е създадена в рамките на образователна 

програма "Анти дрога", със съдействието на Национален център по наркомании 

и с подкрепата на МОН. Насочена е към младежката аудитория и има 

педагогическа и превантивна цел.  

 

Общинска програма за закрила на детето: 

Общинската програма за закрила на детето за 2017 г. е съобразена с 

потребностите на децата и семействата, живущи на територията на община 

Дряново и цели: 

♦ Създаване на условия за социално включване на децата  
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♦ Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и 

училищно образование на всички деца  

♦ Повишаване на здравната култура на децата и създаване на възможност за 

изява и поощряване на децата с изявени дарби 

В нейното изготвяне и изпълнение активно участваха Община Дряново, 

Дирекция “Социално подпомагане” (Отдел “Закрила на детето” - Севлиево), 

МКБППМН, РУ на МВР - Дряново, РИО - Габрово, РЗИ - Габрово, училищни 

ръководства и доставчиците на социални услуги за деца на територията на 

общината. 

През 2017 г. бяха проведени консултативно-превантивни дейности в 

подкрепа на децата и техните семейства, оказана методическа помощ на 

приемните семейства, както и групова и индивидуална работа с учениците  от 

ВУИ “Св. Св. Кирил и Методий” - с. Керека и потребителите на Дневния център 

за деца и възрастни с увреждания.  

С цел подобряване здравето на децата бе проведена информационна 

кампания относно хранителни разстройства, анорексия и булимия. Община 

Дряново, съвместно с МКБППМН, организира спортни празници по случай деня 

на младежта на 14 август 2017 г. и отбеляза с Детски празник 1-ви юни. 

През 2017 г. детските градини и училищата в Дряново  осигуриха 

подкрепяща среда за включване на деца със специални образователни 

потребности в образователния процес. Проведени бяха кампании и тренинги за 

превенция на насилието и противообществените прояви във всички училища, 

както и индивидуална работа с деца, жертва на насилие. 

Един от основните приоритети в Програмата за закрила на детето за 2017 

г. бе осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби. С решение 

на Експертно-консултативната комисия към Общината беше осигурено 

еднократно финансово поощрение на ученици с изявени дарби, в размер на 2 

000 лв., съгласно Правилника за стимулиране на деца с изявени дарби в община 

Дряново. 

Във връзка с изпълнението на подписаното Споразумение за 

сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на 

органите за закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или риск 

от насилие при кризисна интервенция, са проведени 4 срещи на 

мултидисциплинарния екип, включващ представители на Дирекция “Социално 

подпомагане”, Община Дряново и РУ - Дряново.  

Функционирането на “Дежурните звена” на работа по горещи случаи в 

извънработно време, в почивни и празнични дни се координираше чрез график 

на дежурните служители от всяка институция.  
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Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни 

и непълнолетни: 

През 2017 г. в състава на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните участваха 13 

души, сред които щатен секретар, педагози – членове на училищните комисии 

за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 2-ма 

юристи, психолог, психиатър, инспектор ДПС, служител на Отдел “Закрила на 

детето”. В консултативния кабинет за превенция през 2017 г. работиха 3 

обществени възпитатели.  

За 2017 година са постъпили 24 преписки от Районна прокуратура. 

Образувани и разгледани са 11 възпитателни дела, изпратени по компетентност 

4 преписки, отложени за разглеждане за началото на 2017 г.  6 преписки.  

Най-ефективните мерки, наложени от Комисията, са поставяне под 

възпитателен надзор и задължаване за участие в програми за преодоляване на 

отклоненията в поведението, които  се провеждат от обществените възпитатели 

в Консултативния кабинет за социална превенция.  

В изпълнение на своите социално-превантивни функции, МКБППМН 

реализира редица дейности и беше партньор в организирането и провеждането 

на мероприятия, заложени в плана на комисията за детето и плана за младежки 

дейности. През 2017 г. бяха организирани следните мероприятия:  

♦ Инициативи и кампании за превенция употребата на упойващи вещества 

алкохол, тютюневи изделия, СПИН, превенция на насилието в училище 

♦ Тренинги за ученици 

♦ Училище за родители  

♦ Спортни инициативи 

♦ Летни инициативи за осмисляне на свободното време 

От 8 г., като помощен орган към Комисията, функционира “Консултативен 

кабинет за социална превенция”. Оборудван е с компютър, интернет и зала за 

игри. Посещават го деца с наложена възпитателна мярка и всички, които имат 

нужда да споделят проблемите си, да потърсят помощ и прекарат приятно 

свободното си време. В кабинета по график работят четирима обществени 

възпитатели. Той се използва като място за провеждане на тренингите и 

обученията на Комисията, както и за провеждане на всички по-мащабни 

инициативи. 

На територията на общината е едно от четирите възпитателни училища-

интернати в страната - ВУИ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Керека. Включването 
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на учениците от училището в разнообразни дейности допринася за тяхната 

ресоциализация и изграждане на положителни модели за поведение.  

 За 2017 г. в МКБППМН са получени 9 /девет/ преписки от Районна 

прокуратура по отношение на малолетни или непълнолетни, настанени във ВУИ 

«Св. Св. Кирил и Методий» - с. Керека, общ. Дряново. Спрямо извършителите на 

противообществени прояви и престъпления са образувани и разгледани 

възпитателни дела и постановени решения за налагане на възпитателни мерки 

по ЗБППМН – чл. 13, ал. 1 , т. 3 и т. 5.  

На 23.01.2017 г. Местната комисия проведе работна среща с директора на 

ВУИ и социален работник, /работещ в училището по проект на МОН „Подкрепа 

за равен достъп и личностно развитие“ по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 дейност 6 „Подготовка за 

въвеждане на алтернативни модели за работа с ученици с девиантно поведение, 

настанени във ВУИ и СПИ и за реформиране на организацията и 

функционирането на ВУИ и СПИ“/ за организиране на съвместни дейности по 

осмисляне свободното време на учениците от училището. По този начин за 2017 

г. учениците, настанени във ВУИ се включиха във всички инициативи на 

комисията. Взеха участие в организираните работилници. Посещаваха два пъти 

месечно фитнес, играха тенис на маса и футбол в спортната зала.  

През м. март 2017 година комисията закупи за 15 деца, настанени във ВУИ 

– с. Керека, избраните от тях дрехи и обувки. Всяко дете имаше определен 

бюджет, в който да се побере. 

По време на ваканции в училището остават деца, поради нежелание от 

страна на родителите им да ги приемат или са деца от домове. През лятната 

ваканция на 2017 г. в училището останаха 3 ученика. Учениците посетиха 

няколкократно басейн на стадион „Локомотив“, Спортна зала – Дряново за 

тренировки във фитнеса и игри на тенис на маса.  

За периода септември – декември 2017 г. учениците от ВУИ посетиха 

организираните мероприятия за празниците на град Дряново, коледни празници 

и Спортна зала – Дряново. 

На 19 декември 2017 г. Местната комисия подготви подаръци за 

настанените там ученици и представители посетиха коледното тържество в 

училището. 

По проект на МОН „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 

дейност 6 „Подготовка за въвеждане на алтернативни модели за работа с 

ученици с девиантно поведение, настанени във ВУИ и СПИ и за реформиране на 

организацията и функционирането на ВУИ и СПИ“ секретаря на МКБППМН се 

включи в изградената партньорска мрежа на общинско ниво. За м. ноември и 

декември 2017 г. всяка сряда от 13.30 ч. посещаваше училището със подготвени 

теми и занимания за работа с подрастващите – „Конвенция за правата на детето. 
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Зная ли своите права?“, „Общуване и взаимоотношения между подрастващите“, 

„Детската агресия“, „Коледни и новогодишни празници“, „Познавам ли себе си и 

другите около мен? Начини за общуване“. Учениците обсъдиха филма „Всичко е 

любов“ за живота на децата в такъв вид институция.  

 

Спорт: 

Развитието на масовия спорт бе сред основните приоритети и през 2017 г. 

На територията на общината развиваха дейност следните клубове: 

♦ Спортен клуб по ориентиране “Бачо Киро-94”; 

♦ Клуб по лека атлетика “Локомотив” - Дряново; 

♦ Футболен клуб “Локомотив-1927” - Дряново; 

♦ Тенис клуб “Кристи” - Дряново; 

♦ ФК „Боруна“ – Царева ливада 

♦ Спортен клуб на хора с увреждания “Успех - Дряново” 

През изминалата година община Дряново осигури 40 хил. лв. от 

собствените си приходи за развитието на спорта, които бяха предоставени под 

формата на субсидия за тренировъчна дейност и за организирането на 

традиционни за града турнири.  

Спортните клубове ползваха безвъзмездно наличните бази.  

Всички учебни заведения и ЦДГ изпълниха проекти за провеждане на 

физическо възпитание и спорт  в извънкласни форми на обучение.  

През 2017 г. Община Дряново бе организатор и партньор и домакин на 

десетки спортни мероприятия: 

- От 3-ти до 9-ти юли 2017 г., в град Дряново се проведе второ издание на 

Детска футболна академия Милан джуниър камп, за момичета и момчета от 5 до 
17 години. През изминалата година Община Дряново бе домакин, а ФК 

„Локомотив-1927“ – организатор на проекта „Милан джуниър камп“. По време на 
седемдневната спортна академия, Дряново се превърна в място за незабравими 

футболни изживявания. 

- Детски футболен  турнир за Купата на Община Дряново за деца, родени 

след 01.01. 2006г. – 16 – 17.01.2017 г.- Спортна зала; 

- 2 бр. турнири – АФЛ – деца – Спортна зала; 

- Турнир по футбол деца, родени след 2007 г., за Купата на община Дряново 

- Турнир – АФЛ – девойки - Спортна зала; 

- Ученически игри 2016/2017 – областно първенство по волейбол; 

- Ученически игри 2016/2017 – областно първенство по футбол 
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- Футболен турнир за деца за Купата на Общ. Дряново – Стадион 

„Републиканец“ - Царева ливада; 

- Национален Турнир на писта по лека атлетика; 

- Ученически игри – зонално ниво - футбол;                                     

- Детски футболен турнир за купата на Община Дряново за деца, родени  

след 01.01.2006 година – ст.  Царева ливада; 

- Турнир по футбол за девойки девойки АФЛ; 

- Регионален турнир по тенис на корт до 10 г.; 

- Нац. турнир по ориентиране - Купа „Дряново“ 2017; 

- Регионален турнир по тенис на корт до 12 г.; 

- Фестивал по футбол за девойки до 12 години – стадион ,,Локомотив“; 

- Детски футболен турнир за купата на Община Дряново за деца родени след 

01.01.2009 година – СК. ,,Локомотив“; 

- Детски футболен турнир за купата на Община Дряново за деца, родени 

след 01.01.2008 година  –   стадион  Царева ливада; 

- Турнир по футбол за девойки до 17 години  -  СК,,Локомотив“; 

- 48-ми лекоатлетически крос „Колю Фичето“; 

- Турнир по футбол за девойки до 15 години  -  СК,,Локомотив“; 

- Контролна среща между националните отбори по футбол за девойки – 
Турция – България – СК „Локомотив“. 

- Великденски футболен турнир, организиран от Община Дряново и ФК 
„Локомотив-1927“;  

- Коледен футболен турнир, организиран от Община Дряново и ФК 

„Локомотив-1927“  

На 20 декември, по традиция се проведе 47-та церемония по награждаване 

на 10-те най-добри спортисти на Дряново за 2017 г. Изборът на най-добрите в 

спорта и треньор на годината бе направен от комисия, в която участваха 

представители на Общинска администрация, Общински съвет – Дряново и 

председатели на всички действащите спортни клубове в Дряново. 

Всички спортни клубове участваха активно в състезанията от държавния 

спортен календар. 

 

Туризъм: 

- През месец април 2017 г., Община Дряново бе участник в Семинар на тема 

„Културен туризъм в селските райони – предизвикателства и успешни 

практики“, представени от международната организация „Europetour”. 

- Асоциацията на общините със селища и територии с културно-историческо 

наследство проведе работната среща на неправителствената организация 
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бе открита от заместник-кмета на старопрестолния град Ганчо 

Карабаджаков. По време на форума бе приета програмата за дейността на 

Асоциацията. В състава на организацията влизат общините Велико 

Търново, Горна Оряховица, Елена, Дряново, Трявна, Банско, Балчик, 

Несебър, Силистра. 

- На 16 юни 2017 г., специалната награда "Най-просперираща община 2017" 

бе присъдена на кмета на община Дряново – инж. Мирослав Семов. 

Национална годишна среща на Асоциацията се състоя в Разлог, а над 150 

души, между които областни управители, заместник-областни управители, 

кметове, заместник-кметове, председатели на общински съвети, общински 

съветници, членове, партньори и приятели на сдружението, участваха в 

конференцията и съпровождащата я церемония, на която се раздадоха 

третите Национални награди на АБГР. 

- През месец юли бе сключено споразумение между общините Габрово, 

Дряново, Трявна и Севлиево за разпределяне на средствата за общ 

туристически продукт. Дейностите по разходване на средствата са 

разписани в Споразумението. 

- Конференция на международно ниво събра представители на бизнеса и 

неправителствения сектор в Ритуалната зала на Община Дряново, на 6-ти 

юли 2017 г. Събитието бе насочено към българския пазар, с представяне 

на успешни бизнес модели от Европа и водещи брандове в България, 

Италия и Германия. В рамките на мероприятието бяха представени 

възможности за коопериране в сферата на туризма, екологията, леката 

промишленост, лекторите акцентираха върху очакваните приоритети при 

разкриване и изпълнение на мерките по Оперативните програми на 

Европейския съюз, като бяха набелязани актуалните тенденции и опорни 

точки  в развитието на българската икономика и мястото на България на 

геополитическата карта на Европа.  

- През месеците юни и юли Община Дряново организира два безплатни 

концерта на открито за жителите и гостите на община Дряново. Концертът 

през месец юни се проведе с участието на две български рок банди, а на 

концерта през месец юли, зрителите се насладиха на изпълненията на 

фолклорни формации от Колумбия, Чили и остров Мавриций. 

- До всички хотелиери  и ресторантьори, развиващи дейност на територията 

на общината, които трябва да потвъърдят категорията на своите обекти, са 

изпратени уведомителни писма. Повечето от тях вече са направили 

постъпки за прекатегоризиране. 

- Извършена е реставрация на фуги по паметник „Майка България“ и 

новоизписване на букви. 

- Почистване и кастрене на екопътеки и туристически маршрути /СТД „Бачо 

Киро“/. 
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- През 2017 г. бяха поставени табели, обозначаващи реките в община 

Дряново.  

- Изработен е план за поставянето на указателни табели на улиците в гр. 

Дряново; предстои доставка и монтаж; за същите улици ще бъдат 

поставени информационни табели за имената, които носят. 

- В гр. Дряново са поставени 3 бр. арки, които се поддържат с характерно за 

сезона или за конкретно мероприятие оформление. 

- Поставени са 3 броя рекламни пана на Дряново на билбордовете, 

разположени на изходите на града. 

- Поставени са 2 броя пилони с националния трибагреник, на изходите на 

града за гр. Велико Търново и гр. Габрово. 

- През 2017 г. Община Дряново, съвместно с Общински комитет „Васил 

Левски“ и дряновските културни и образователни институции, проведе 

редица мероприятия, посветени на 180-та годишнина от рождението на 

Васил Левски. 

- За втора поредна година се проведе и парад за ретро автомобили в гр. 

Дряново.  

- Състоя се честване на 141-та годишнина от Априлската епопея при 

Дряновски манастир, като се проведе второто издание на Национален 

младежки конкурс за възрожденска песен „Вятър ечи, Балкан стене“. 

- За втора поредна година, Дряново отпразнува традиционните християнски 

празници Лазаровден Цветница и Великден. Под мотото „Пролетна магия в 

Дряново“, преминаха конкурсите за най-красив венец за Цветница, най-

добре аранжирана кошница с яйца и най-красива лазарка, в които се 

включиха индивидуални и колективни участници от образователни и 

културни институции в общината.  

- Направен е основен ремонт на трите градски храма - "Св.Троица", 

"Въведение Богородично" и "Св. Никола". Реконструкцията им, както и 

изграждането на храм в Царева ливада, се осъществява с европейско 

финансиране, по проект към Министерство на земеделието. 

- Отпечатани са 100 бр. карта с турист. обекти в Дряново; 100 бр. карта на 

обектите в Дряновски манастир и Защитена зона „Дряновски манастир; 100 

бр. листовки с местата за настаняване в община Дряново. 

- През месец април бе поръчан рекламен ролбанер на Дряново. 

- Община Дряново участва с рекламно-информационно каре в печатното 

издание за туризъм „България е земен рай“ със рекламно-информационна 

статия, представяща културния календар на Община Дряново за 2017 г. 

/брой 91, 2017 г./. 
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- Община Дряново участва в тазгодишно издание на „Пътен атлас България“, 

двуезично издание, което се разпространява в големите вериги 

бензиностанции и книжарници в страната. 

- Подадена е информация и снимков материал за туристическите обекти  и 

културно-историческото наследство на Дряново, за публикуване в Алманах 

на българските общини. 

- Бе създадена нова уеб платформа, обвързана с Google/Maps, която ще 

може да запознава и навигира посетителите на Дряново от всички точки на 

света.  

- Туристическо дружество "Бачо Киро" и Исторически музей - Дряново имат 

свои сайтове, в които представят своята дейност. Всички туристически 

обекти, категоризирани по Закона за туризма, всички културно-

исторически обекти и атракции и  всички паметници, разположени на 

територията на община Дряново, са регистрирани в онлайн базирана 

система на Министерство на туризма и са публикувани на потребителския 

сайт на Министерството. 

 

И през отминалата година дряновските обекти с основна туристическа 

атрактивност бяха експозициите на Исторически музей Дряново и Пещера „Бачо 

Киро“. Посещаемостта на обектите има ръст, в сравнение с предходната година: 

Постоянните експозиции към музея са посетени от общо 13 090 туристи, от които 

245 чужденци: Експозиция „Археология и Възраждане“ – 3950; Експозиция 

„Градски бит от края на XIX и началото на XX век – 950; Експозиция „Икони и 

църковна дърворезба“ – 670; Експозиция „Колю Фичето – живот и творчество“ – 

7520. Общият брой посещения на музейните експозиции е 11 406. Посещенията 

на пещера „Бачо Киро“ през 2017 г. са общо 42 150, като 32 900 са от българи, 

а 9250 – от чуждестранни туристи. През изминалата година Туристическо 

дружество „Бачо Киро“ организира и проведе три юбилейни чествания: 50 

години пещерен клуб „Стринава“; 80 години благоустроена пещера „Бачо Киро“; 

80 години пещерно движение в гр. Дряново. 

 

През 2017 г. Община Дряново разполагаше с 45 категоризирани места за 

настаняване. Общата леглова база от 945, разпределена в хотели, семейни 

хотела, къщи за гости, стаи за гости, почивни станции, туристическа хижа, 

туристическа спалня. 

Общо отчетените нощувки до 31.12.2017 г. са 24 014. 

Проведени са три заседания на Консултативния съвет по туризъм.  

Експертите от общинска администрация, работещи в сферата на туризма, 

поддържаха непрекъснати контакти с представителите на туристическия бранш 

в общината, като им даваха необходимите разяснения относно промените в 
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нормативните документи, воденето на отчетност, процедурите по категоризация 

и прекатегоризация на туристическите обекти.  

Системно се подаваше информация и се изготвяха документи, изисквани 

от министерствата, във връзка с културата и туризма в общината, приемаха се и 

се обработваха ежемесечните справки-декларации и копия на регистри за 

нощувки. 

Провеждането на събори, фестивали, концерти, семинари, чествания и др. 

събития, както в общинския център, така и в малките населени места, 

допринесоха за популяризирането на Дряново като целогодишна туристическа 

дестинация.  

Модернизирането на спортната база в Дряново и Царева ливада, 

изграждането на мултифункционални игрища, лекоатлетическа писта, спортна 

зала, както и наличието на тенис-кортове благоприятстват развитието на 

спортния туризъм. През 2017 г. Община Дряново взе самостоятелно участие в  

Международна туристическа борса “Културен Туризъм” в гр. Велико Търново и в 

Международното туристическо изложение в Букурещ, Румъния TTR Bucharest. 

През 2017 г. Туристически информационен център – Дряново бе посетен от 

268 туристи, като най-голям процент е отчетен в периода юли – септември.  

В Туристически информационен център-Дряново се предоставяше 

информация за места за настаняване и заведения за хранене и развлечения; 

обекти с културно-историческа значимост; природни дадености, туристически 

маршрути и атракции на територията на общината; НПО, административни и 

бизнес структури; разписание на обществения транспорт.  

На повечето посетители бяха раздадени безплатни рекламни материали: 

списъци с културни, туристически и веломаршрути, карта на града, списък на 

местата за настаняване, информационна брошура с музейните експозиции, 

справочници и пътеводители. Нови рекламни материали, изготвени през 2017 г. 

за продажба в туристическия център са: 10 вида магнити “Дряново”, магнитна 

книжка “Дряновски манастир”, декоративни чинийки с щампа „Дряново“. 

Периодично, собственици и управители на места за настаняване и 

заведения за хранене предоставяха визитки, рекламни брошури и 

промоционални пакети на своите обекти, намиращи се на територията на 

общината. Рекламните материали бяха успешно промотирани и раздавани на 

туристически борси и форуми. 
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ІІ. Изграждане и поддържане на модерна, надеждна и адекватна на 

потребностите общинска инфраструктура и опазване на околната среда. 

Инвестиционна дейност: 

Списък на обекти, изпълнени през 2017 г. с целева субсидия и собствени 

бюджетни средства: 

№ Наименование на обекта 

Стойност 

в лв. с 

ДДС 

1 2 3 

  І. Финансиране с целева субсидия в размер на 621 700 лв.   

1 Подлез към ж.п. гара 58 000 

2 Улица над ж.к. Успех 28 500 

3 Паркинг зад общинска администрация 59 600 

4 Ремонт сграда на кметство с. Царева ливада - КБ 51 170 

5 Проектиране водопровод село Янтра 12 000 

6 Ремонт на улица Горнич 18 500 

7 Задблоково пространство на блок Бор 26 100 

8 Ремонт на улица в село Ганчовец 36 106 

9 Улица към читалище в село Зая 13 300 

10 Подпорна стена ул."Васил Левски" 15 500 

11 Ремонт на път за село Крънча 20 000 

12 Ремонт на път за село Кумани 25 000 

13 Ремонт на път за село Донино 32 894 

14 Ремонт на път за село Дурча 35 000 

15 Ремонт на улица към стадион село Царева ливада 69 000 

16 
Изграждане на тротоар от ул. Железничарска към ул. Димитър 

Крусев 
24 750 

17 Проектиране улица Шипка  16 000 

18 Проектиране на градски пазар 13 500 

19 Ремонт път към гробищен парк - Дряново 23 000 

20 Бетонов коридор стадион Локомотив гр. Дряново 18 330 

20 Изграждане на подпорни стени кв. Априлци  8 661 

21 Хидроизолация на покрив обект лавка СУ Максим Райкович 4 589 

  621 700 

  

ІІ. Капиталови разходи, финансирани от приходи по § 40-00  - 

постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер 

на 97 629  лв. 

1 
Ремонт път GAB 1115 / І - 5 / Дряново - кв. Цинга - Дряновски 

манастир 
308 599 

1 Навес гробищен парк с.Скалско 9 691 
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2 ПУП гробищен парк Дряново 18 000 

3 Изграждане тротоар на ул."Янко Дряновец" 3 400 

4 Ремонт на мост с.Царева ливада 4 700 

5 Бетонов коридор стадион Локомотив Дряново 2 511 

6 Проектиране на ВиК с. Геша 6 789 

7 Изграждане на тротоар към кв.Изгрев 4 150 

8 Ремонт тротоар ул.Арх.П.Койчев 2 832 

9 Ремонт тротоар ул. Марко Марчевски 2 200 

10 Изграждане автобусна спирка с.Гостилица 1 150 

11 Основен ремонт баскетболно игрище СУ М.Райкович 3 606 

12 Придобиване на земя/ под сграда поликлиника гр.Дряново/ 23 100 

13 Проектиране на улица Шипка  3 080 

14 Проектиране на ВИК улица Шипка  9 720 

15 Проектиране на сграда Лечебница 2 700 

  97 629 

  
ІII. Капиталови разходи, финансирани от собствени приходи и 

преходни остатъци от 2016 г. размер на 32 750 лв. 

1 Изграждане подпорна стена на главен път I-5 4 100 

2 Ремонт на околоблоково пространство на ул."Гурко" № 4 4 850 

3 Изграждане на тротоар към кв.Изгрев 5 600 

4 Проектиране сграда кметство Царева ливада 5 600 

5 Макет исторически музей 3 500 

6 Стерилизатор ДГ Детелина  5 000 

7 Проектиране сграда Лечебница 4 100 

  32 750 

 

 
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 752 079 

 

 

Извършени текущи ремонти през 2017 г.  

№ Наименование на обекта 

Усвоени 

средства с 

ДДС в лв. 

1 Разширение улично осветление ж.к. Априлци  2175 

2 Възстановяване ограда на ул. Поп Харитон гр. Дряново 424 

3 Поставяне бордюри на улица в село Скалско  4066 

4 Ремонт на информационни пана 539 

5 Ремонт уличен стълб ж.к. Априлци 179 

6 Текущ ремонт и заземяване водопроводна инсталация стадион в 

село Царева ливада 

863 

7 Ремонт вътрешна канализация на помещение ул. Шипка 585 
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8 Почистване и засипване дупки улични настилки гр. Дряново 459 

9 Направа и монтаж метални решетки сграда ул. Рачо Стоянов“ 909 

10 Текущи ремонти на СУ Максим Райкович 585 

11 Монтиране рекламни пана стадион гр. Дряново 118 

12 Ремонт мост село Царева ливада 4670 

13 Захранване поливна система от река и ремонт резервоар на 

стадион село Царева ливада 

7954 

14 Ремонт сачак на лавка на СУ Максим Райкович 2517 

15 Изграждане на нова алея Гробищен парк 3651 

16 Направа два СтБ. фундаменти – демонтаж, преместване и 

монтаж на два броя билбордове в кв. Априлци гр. Дряново 

2397 

17 Изработка и монтаж стойки за сандъчета 1193 

18 Направа СтБ. фундаменти за полагане гранитен блок и пилон 6890 

19 Изкърпване улична настилка на територията на община 

Дряново 

7196 

20 Ремонт на тротоар на ул. Георги Измирлиев 6742 

21 Ремонт покрив и фасади на сграда на кметство село Царева 

ливада – допълнителни СРР 

12200 

22 Текущи ремонти на улични съоръжения и сгради община 

Дряново 

901 

23 Текущи ремонти кметство Гостилица 1590 

24 Ремонт настилка от каменни плочи на ул. Пенчо Черковски 364 

25 Текущи ремонти село Царева ливада 5299 

26 СРР на територията на община Дряново 6926 

27 Ремонт архив на дирекция АСОС 4496 

28 Текущ ремонт Читалище Развитие 11078 

29 Доставка и монтаж табели и тръбни стойки община Дряново 4239 

30 Ремонт първи етаж общинска сграда ул. Шипка 65 2767 

31 Ремонт камера Гробищен парк 2400 

32 Частичен ремонт кметство Българени 13649 

33 Направа настилка от базалтови плочи село Радовци 956 

34 Ремонтни дейности в Културен дом ж.к. Успех  190 

35 Текущ ремонт улични съоръжения гр. Дряново 723 

36 Текущ ремонт водопровод село Каломен община Дряново 1583 

37 Направа и монтаж метални решетки сграда Рачо Стоянов гр. 

Дряново 

827 
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38 Направа и монтаж отводнителни скари по улици гр. Дряново 565 

39 Ремонт ограда Гробищен парк гр. Дряново 13000 

40 Ремонт на околоблоково пространство на ул. Гурко 4, гр. 

Дряново 

4807 

41 Текущ ремонт хоризонтална и вертикална маркировка  634 

42 Извършване на транспортна и товаро – разтоварна работа в 

община Дряново 

405 

43 Текущ ремонт сгради общинска собственост в община Дряново 1015 

44 Изработка дъски за пейки 523 

45 Текущ ремонт пейки и детски съоръжения в парковете – гр. 

Дряново 

9730 

46 Инжектиране дувар с циментов разтвор СУ Максим Райкович гр. 

Дряново 

111 

47 Текущ ремонт тротоар ул. Поп Харитон 18 гр. Дряново 980 

48 Товарене и разтоварване на метални табла на камион 127 

49 Текущ ремонт хоризонтална и вертикална маркировка 2562 

50 Текущ ремонт брави на врати сгради общинска собственост 37 

51 Настилка тротоари от бетон ул. Гурко 7, гр. Дряново 2021 

52 Текущи ремонти на стадион, гр. Дряново 418 

53 Ремонт и монтаж ел. стълбове на Лятно кино и ул. Гурко и при 

западния вход на гр. Дряново 

668 

54 Отводняване около монумент при западния вход на гр. Дряново 1568 

55 Текущ ремонт на язовир село Царева ливада, община Дряново 1388 

56 Разширяване стар път село Скалско – село Славейково, община 

Дряново 

665 

57 Изкърпване настилка път село Крачунка, община Дряново 405 

58 Ремонт покрив общинска сграда ул. Столетов 24, гр. Дряново 10098 

59 Текущ ремонт настилка около блока на ул. Гурко 10, гр. 

Дряново 

1482 

60 Текущ ремонт стъпала спортна зала, гр. Дряново 4910 

61 Кабел до болницата – полагане и възстановяване на тротоара 

гр. Дряново 

1716 

62 Направа украса за 24 май в града 1267 

63 Ремонт футболни врати 2 бр. на стадион село Царева ливада 254 

64 Транжор за спортна зала гр. Дряново 174 

65 Почистване парка и чешмата на Ракетата 253 

66 Ремонт паважна настилка ул. Шипка 1604 
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67 Почистване и извършени ремонтни дейности на Дряновски 

манастир 

3540 

68 Закачване на портрети и ремонт брава в община Дряново 69 

69 Почистване каменни чешми – 2 бр.  1562 

70 Натоварване цигли на камион и разтоварване село Гвоздейка, 

община Дряново 

119 

71 Демонтаж покрива на картата на България, гр. Дряново 264 

72 Освежаване кабинет в блок Бихов, гр. Дряново 423 

73 Събаряне и извозване на отпадъци на изгоряла къща в село 

Зая, община Дряново 

3810 

74 Направа украса за Великден в община Дряново 1219 

75 Ремонт ВиК инсталация тоалетни и съблекални стадион гр. 

Дряново – смяна батерия, ремонт мека връзка моноблок 

106 

76 Възстановяване стена на гробищата в село Ганчовец 3181 

77 Направа ограждения на къща Рая на ул. Шипка, гр. Дряново 387 

78 Ремонт водопровод рентген, гр. Дряново 253 

79 Подмяна врата на общинска сграда на ул. Шипка 65, гр. 

Дряново 

619 

80 Ремонти в блок Бихов; гр. Дряново – почистване на складово 

помещение, ремонт на ВиК инсталацията и монтиране на бюра и 

столове 

689 

81 Хоризонтална и вертикална маркировка  231 

82 Направа навес на гробищен парк село Скалско, община 

Дряново 

9141 

 ОБЩО ТЕКУЩИ РЕМОНТИ С ДДС:  213300 

 

 

    Екология: 

С цел по– ефективно управление на твърдите битовите отпадъци е 

разработен Морфологичен анализ и оценка на състава на генерираните, на 

територията на РСУО - Регион Севлиево, твърди битови отпадъци. 

През 2017 г. Община Дряново отново се включи в Националната  кампания 

на BTV Media Group „Да изчистим България заедно!“. Доброволци и служители от 

институции се включиха в инициативата, в резултат на което събраните 

отпадъци бяха извозени до Регионалното депо в Севлиево.  

През 2017 г. Общинска администрация – Дряново организира две кампании 

за почистване територията на Общината. 
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През 2017 г. Община Дряново и „Екоколект“ АД обявиха конкурс за 

изработване на коледна картичка от  екологични (рециклирани) и/или 

отпадъчни материали. В рамките на конкурса, деца от I – VIII клас изработиха  

близо 100 картички. 

През отчетния период (2017 г.) на територията на община Дряново са 

регистрирани и пререгистрирани 36 бр. домашни кучета и са заловени, 

обезпаразитени, кастрирани и ваксинация срещу бяс  57 кучета. Част от тях са 

осиновени, а останалите са върнати по местата на залавяне. 

На територията на РСУО – Регион Севлиево се изгради Сепарираща 

инсталация за битови отпадъци – регион Севлиево, обслужваща общините 

Севлиево, Дряново и Сухиндол.  

На нея вече се приема за сепариране смесен  битов  отпадък от общините 

Севлиево, Дряново и Сухиндол, отделяне на рециклируеми отпадъчни материали 

(стъкло, метали, пластмаси, хартия и картон), както и производство на RDF-

гориво от отпадъци. 

На територията на Община Дряново стартира проект „Закриване и 

рекултивация на старо депо за ТБО в местност „Градище”, в землището на град 

Дряново”.   

Дейностите по проекта са следните: 

- Оформяне на ново тяло, чрез предепониране на наличните отпадъци вкл. и 

допълнителните количества замърсени земни маси от почистването на 

освободените от отпадъци площи; 

- Изграждане на опорна дига и армонасипна стена; 

- Оформяне на обслужващата рекултивацията инфраструктура; 

- Повърхностно отводняване на площадката на депото и защита на депото от 

повърхностни води; 

- Изграждане на газ – дренажна система; 

- Запечатване тялото на депото с горен изолиращ екран; 

- Техническа рекултивация на почистените от отпадъците терени (извън 

тялото на депото); 

- Затревяване на 28,3 дка и залесяване на 11 дка площ. 

През 2017 г. са проведени три обработки на тревните площи срещу бълхи 

и кърлежи и две дезинфекции на открити пясъчници и детски съоръжения на 

откритите детски площадки. 
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Във връзка с предприемане на необходимите действия по прилагане 

разпоредбите на Раздел II „Задължения на органите на местното 

самоуправление, физическите и юридическите лица“  (собственици, съответно 

ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни) от Закона 

за ветеринарномедицинската дейност, Община Дряново организира 

информационно – уведомителни кампании с цел информиране на собственици, 

съответно ползвателите на животновъдни обекти за техните задължения 

съгласно разпоредбите на Закона.  

 

Енергийна ефективност: 

По „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради“ са сключени договори между Община Дряново и 12 бр. 

сдружения на собствениците. През 2016 г. общината е подала 12 бр. искания за 

сключване на тристранни договори за целево финансиране за обновяване на 12-

те сградите по програмата до Българска Банка за Развитие АД. През изминалата 

2017 година няма движение по отношение финансиране на подадените жилищни 

сгради. 

Изготвен е План за енергийна ефективност на община Дряново за периода 

2015-2017 година. 

   

 

Сметосъбиране, сметоизвозване и зимно поддържане: 

 Изпълнението на услугата “Зимно поддържане, снегопочистване и 

опесъчаване на уличната мрежа в населените места с организирано 

сметоизвозване и на общинска пътна мрежа на територията на община Дряново 

за експлоатационни сезони 2013/2014 г.; 2014/2015 г.; 2015/2016 г. 2016/2017 

г.; 2017/2018 г.” се изпълнява от “Консорциум ДЕМ-2013-2018”. За 2017 г. то 

възлиза на обща стойност от 161 308 лв. с ДДС. Услугата за извършване на 

“Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на ТБО и почистване на 

териториите за обществено ползване в населените места на Община Дряново” за 

периода от ноември 2014 до ноември 2017 г. е възложена за изпълнение на 

“Астон Сервиз” ООД – София. 

От ноември 2017 г. вече функционира ОП “Чисто Дряново“. То е 

второстепенен разпоредител с бюджетни средства и осъществява своята дейност 

на бюджетна издръжка.  Общинското предприятие се създава за осъществяване 

на следните дейности: 
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- организира и контролира сметосъбирането, сметоизвозването и 

депонирането на твърди битови отпадъци от населените места на община 

Дряново; 

- организира почистване на инфраструктурата и териториите за 

обществено ползване в населените места; 

- контролира разделното събиране на отпадъците; 

- извършва измиване на улични платна, площади, алеи, паркове  и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено  ползване; 

- ликвидира незаконни сметища,почиства отпадъци, изхвърлени на 

неразрешени за това места; 

- стопанисва съдовете /общинска собственост/ за съхраняване на битови, 

строителни отпадъци и  пепел вкл. поддръжка, ремонти, почистване и 

дезинфекция на съдовете за съхраняване на битови и строителни отпадъци; 

- почиства канали и септични ями. 

Общинското предприятие разполага с 15 щатни бройки, като директорът се 

назначава от кмета, след решение на Общинския съвет. 

 

ІІІ. Създаване на модерна и просперираща  местна икономика. 

Управление на общинската собственост: 

Изготвена е Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска 

собственост в община Дряново за 2017 год. 

Съставени са актове за общинска собственост - 154 броя 

Процедури и преписки по продажба на движими и недвижими вещи и имоти 

общинска собственост: 

1 УПИ V -8 от кв.2 – 2449 кв.м. Жилищна сграда /ветеринарна лечебница/ - 

105,00 кв.м. – масивна – построена 1947 год. Стопанска сграда – 72,00 

кв.м. – 1-ет. Паянтова, построена 1947 год. находяща се в с.Ганчовец, 

община Дряново, АОС №1229/17.02.2009 год. – имота е продаден на 

Карън Мари Уитингтън – 20500.00 лева без ДДС 

2 ПИ с идентификатор 23947.501.9768 по КККР на град Дряново за който е 

отреден УПИ V от кв.9 по регулационния план на града, с площ 5000 кв.м, 

урбанизирана територия, начин на трайно ползване – за друг вид 

производствен, складов обект, заедно с построената в него сграда с 

идентификатор 23947.501.9768.1 по КККР на град Дряново, община 

Дряново с площ 359 кв.м /складова база/, АОС №2303 от 29.07.2015г. за 
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публична общинска собственост – имота е продаден на „ТМЛК“ ООД – град 

Габрово – 82 501.00 лева без ДДС 

3 Поземлен имот с ид. 23947.501.1269 с площ 490 кв.м, урбанизирана 

територия, ниско застрояване до 10м, заедно с построените в имота: 

Жилищна сграда – еднофамилна с ид. 23947.501.1269.1 – 61 кв.м, 2ет.; 

Постройка на допълващо застрояване с ид. 23947.501.1269.2 – 33 кв.м, 1 

ет.; Друг вид сграда за обитаване с ид. 23947.501.1269.3 – 8 кв.м, 1 ет., 

находящ се на ул. Поп Харитон №5, гр. Дряново, АОС №2830/22.12.2016г. 

– имота е преобразуван и продаден на „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика“ 

ЕООД – град Дряново – 25 600.00 лева без ДДС 

4 709/2660 идеални части от УПИ II-164 от кв.10 по плана на с. Гостилица, 

община Дряново – имота е продаден на „ДЕ БЪРГО“ ЕООД, гр. София – 

2900,00 лв без ДДС 

5 ПИ с идентификатор 23947.501.293 по КККР на гр. Дряново площ 409 кв. 

м  – продаден на Митко Нешков Мандичев – 6230,00 без ДДС 

 

Общински имоти, предоставени под наем: 

№ Извършени дейности количество 

1. Сключени договори за наем на общински имоти 22 бр. 

2. Сключени договори и анекси за общински жилища 0 бр. 

3. Сключен договор за концесия 0 бр. 

4. Сключени анекси към договори за наем 1 бр. 

5. Прекратени договори за наем   3 бр. 

6. Издадени Разрешителни за ползване на терен – 

общинска собственост, за поставяне на маси, столове 

или сервиране на открито, пред заведения за хранене 

и развлечения 

 

 

5 бр. 

7. Издадени Разрешителни за ползване на терен – 

общинска собственост, за поставяне на преместваеми 

обекти за търговия /павилиони/ 

 

 

     27 бр. 

8. Сключване на договори за безвъзмездно право на 

ползване на общински имоти 

 

2 бр. 

 

Справки за начислени наеми за периода 

от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

Наеми от общински площи /общо/: 21 759,36 лв 

Наеми от общински помещения /общо/: 32 908,44 лв 

Наем от реклама: 3325,89 лв 

Наем помещения заети от партии и организации:  777,60 лв 
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Наем площи Дряновски манастир:  1 591,49 лв 

Наем на лекарски кабинети в Поликлиниката 8 872,66 лв 

Начислени наеми от общински имоти – жилища  12 515,04 лв 

 

Селско стопанство: 

♦ Сключени договори с регистрирани земеделски производители на територията 

на общината - 56 нови договора.  

♦ Сключен договор за аренда със земеделски производител  за създаване на 

овощна градина за срок от 25 г. – 3 броя анекс и 3 броя договори за 10 г. 

♦ Изготвяне на 93 бр. становища за изплащане на рентите от “бели петна” на 

техните собственици. 

                

Проекти: 

Обществен форум 

 Успешно, вече втора година, работи Обществен форум- Дряново. Това е 

една от формите за организация  на гражданско  общество за по-активно 

участие в местното самоуправление,  подход за въвличане на различни 

обществени групи във вземане на важни за общността решения, място за обмен 

на идеи и предложения, свързани с бъдещо развитие и  изграждане на 

партньорство между институциите. Най- значимият резултат от 

съществуването  на Обществен форум е утвърждаване на демократично начало 

във формиране и в реализация на местните политики и организиране  на 

широка  обществена  дискусия по  важни  проблеми. 

Основните задачи на Форума са: 

● Привличане на всички заинтересовани страни и представители на местната 
власт и институциите 

● Формиране на предложения за решаване на значими проблеми 

● Отправяне на препоръки към съответните институции 

● Обсъждане на идеи за проекти 

● Създаване на критерии за оценка на проекти 

● Създаване на дарителски фонд към обществен форум 

• Запознаване с решения и становища на органи и институции 

● Включване на възможно най-голям брой граждани в общите и в тематични 
публични обсъждания, изслушване, обобщаване и консенсусно приемане на 

предложения 
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● Мултиплициране на една добра практика за демократично обсъждане и 

ефективно решаване на значими за местната общност проблеми на най-ниско 
ниво 

През 2017 година Община Дряново финансира инвестиционни идейни 
предложения на конкурсен принцип по инициатива на Обществен форум.  

 

„МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ 

Община Дряново кандидатства по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 

дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР с краен 

срок за кандидатстване - 11.12.2015 г. Проектът е на стойност 47 815,75 лева. 

На 17.08.2016 г. беше подписано договор на БФП за горепосочената стойност. 

Община Дряново участва в местно партньорство на територията на общините 

Дряново и Трявна като водеща организация при реализацията на проекта. 

Изпълнението му приключва на 17.02.2017 г. В резултат, след провеждането на 

редица мероприятия и консултации със заинтересованите страни, е  разработена 

Стратегия за местно развитие, основана на подхода Водено от общностите местно 

развитие (ВОМР). Реализирането на стратегията за Водено от общностите местно 

развитие се осъществява от Местна инициативна група в съответствие с 

изискванията на Наредба № 22 от 14. 12. 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2. 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие”. С Решение № 202 от 31.10.2016 г. Общински съвет Дряново одобри 

участието на община Дряново с всички населени места като учредител на 

юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза 

„МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“. Кметът на Община Дряново 

инж. Мирослав Семов беше избран за член и председател на Управителния съвет 

на МИГ.  

През 2017 г. вече е одобрена е „Местна инициативна група „Дряново- 

Трявна- в сърцето на Балкана“ 

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г. приключи с оценката на стратегиите за Водено от 

общностите местно развитие, подадени в рамките на втората процедура за прием 

на стратегии по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 ВОМР. В съответствие с 

изискванията Постановление № 161 на Министерския съвет проверката за 

административно съответствие и допустимост и техническа оценка на 

постъпилите заявления за одобрение се извърши от Комитет за подбор, в който 

взеха участие представители на всички управляващи органи, осигурили 

финансиране по процедурата.  

Повече от 7,3 милиона лева ще влязат в двете общини и ще се разпределят 

за местния бизнес, НПО, култура, туризъм. 
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„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малки по мащаби инфраструктура“ 

През 2017 г. Община Дряново подписа договори за финансиране на два от 

подготвените 3 проекта, с които кандидатства по Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 г., по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 

инфраструктура“: 

1. Проект „Рехабилитация и реконструкция на участъци от общински 

пътища GAB3120 и GAB2117 в община Дряново“ - обект 1: „Рехабилитация и 

реконструкция на общински път GAB3120 от Републикански път ІІІ - 609 до 

общински път  GAB3121“ и обект 2: „Рехабилитация и реконструкция на 

общински път GAB2117 от Републикански път ІІІ – 609 до Граница общ. (Дряново 

- Трявна )” – сума на разходите 5 863 910,00 лева. 

 2. „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на СУ „Максим 

Райкович“, гр. Дряново, община Дряново“ – сума на разходите 1 200 560,00 

лева.  

Очаква се подписване на договор за финансиране и за третия проект: 

„Реконструкция и рехабилитация на улици в град Дряново” – сума на разходите 

1 950 000,00 лева. 
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ПРОТОКОЛ 

№50 

гр. Дряново, 26.02.2018 год. 

 

ОТНОСНО: 14. Годишен отчет за 2017г на Кмета на община Дряново за изпълнение на 

програмата за управление за мандат 2015-2019 (вх.№0700-20/20.02.2018г) 

Вносител: инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново. 

………………………………………… 

РЕШЕНИЕ №426 

Във връзка с чл.44 ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – Дряново приема Годишния отчет за изпълнение на 

Програмата за управление на кмета на община Дряново мандат 2015-2019г за 2017г. 

………………………………………… 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/ 

Председател на Общински съвет – Дряново 

 

ПРЕСЛАВА ДЕМИРЕВА /П/    ЦВЕТАН ЙОРДАНОВ /П/ 

Зам.председател     Зам.председател 

на Общински съвет – Дряново   на Общински съвет – Дряново 

 

 

Водил протокола: /п/ 

Радослава Вълкова 

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО 

 


