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Общинският план за развитие на община Дряново за периода 2014 - 2020 г.,  приет с Решение №471 

от Протокол №48/24.07.2014г. на Общински съвет – Дряново,  е документ за стратегическо 

планиране на устойчиво интегрирано развитие на територията на общината. 

Планът е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие, Правилника за 

прилагане на закона за регионалното развитие и Методическите указания за разработване на 

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

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

Общински планове за развитие (2014-2020) одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

В съответствие с изискванията на Методическите указания, Общинският план за развитие на 

община Дряново за 2014-2020 г. отчита заложените цели и приоритети в документите от по-високо 

йерархично равнище на национално ниво (Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022, 

Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025, Регионален план за развитие на СЦР 

за 2014-2020 г. и ОСР на Област Габрово). 

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община 

Дряново 2014 – 2020 г. за 2016 година е разработен в съответствие с изискванията на чл. 23, т. 4 от 

Закона за регионално развитие  и Правилника за неговото прилагане  

Съгласно чл. 91, ал.8 от ППЗРР, настоящият доклад съдържа:  

Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в частност промените в 

социално-икономическите условия в общината;  

Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от ОПР;  

Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана;  

Заключения.  

ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И В 

ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО -ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА  
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АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА 

ОБЩИНАТА 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  

Спрямо административно-териториалното деление на Република България, Община Дряново се 

включва в състава на Област Габрово. Разположена е в южната част на Северен централен район за 

планиране. Граничи с общините Трявна, Габрово, Севлиево и Велико Търново.  

Административният център на Общината е град Дряново. Общината се състои от 63 населени места 

— общинският център - гр. Дряново и 62 села. Общата площ на Общината е 248,5 кв.км, което е 

около 11 % от територията на Област Габрово, около 1,4 % от територията на Северен централен 

район и малко повече от 0,22 % от територията на страната. 

Административният център град Дряново отстои на 22 км от Областния център град Габрово, на 24 

км от административния център на Област Велико Търново и на 212 км от българската столица 

София. През Общината минава първокласен път Е-85, който свързва основни икономически 

центрове: Русе – Велико Търново – Габрово – Шипка – Казанлък – Стара Загора. През територията 

на Общината преминава и основната железопътна артерия, свързваща Северна и Южна България: 

Русе – Горна Оряховица – Дъбово – Стара Загора – Подкова. Най-близкото летище се намира на 40 

км. разстояние в град Горна Оряховица. 

Община Дряново е разположена на площ от 248,5 км2, което е близо 0,22 % от територията на 

страната. От общата й площ близо 60% е заета от земеделски територии, 32% - от горски територии, 

6% - от водни площи, 1% са териториите, заети за транспорт и инфраструктура и едва 0,6 % - от 

населени места и урбанизирани територии. 

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИКОНОМИКАТА  

Благоприятното местоположение на Община Дряново обуславя нейното многоотраслово 

икономическо развитие.  

Икономическото развитие на Общината се характеризира със слаба динамика, което е положителен 

индикатор за цялостното ú развитие, но въпреки това то е по-слабо в сравнение със средните 

показатели за областта и страната. 

В Общината преобладават предимно малки и микро предприятия и фирми, свързани с областта на 

преработвателната промишленост, търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети. 

В Община Дряново развиват дейност предприятия от почти всички отрасли на икономиката, 

съответно:  

Производство на металообработващи инструменти 

Вагоностроене 

Производство на трансформатори 
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Производство на радиатори и бойлери 

Производство на каучукови изделия 

Производство на пластмасови изделия 

Металолеене 

Дървообработване/ мебели 

Строителство 

Текстил и конфекция 

Хранително вкусова промишленост 

Производство на електроенергия 

 

ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Дряново е най-малката по територия и брой на населението сред съседните общини. През 2017 

година продължава тенденцията за намаляване и застаряване на населението на Община Дряново. 

Към 31.12.2017 г., населението в Общината  възлиза на 9633 жители.  

Броят на младите хора и на хората в трудоспособна възраст в Община Дряново през последните 

години намалява. Тенденцията е  възрастовата структура на населението да продължи да се 

влошава, като броят на хората в над трудоспособна възраст да нарасне за сметка на тези в 

трудоспособна възраст.  

Изводът, който се налага е, че населението на Община Дряново бележи трайна, но все още слаба 

тенденция на застаряване. Икономически активните лица все още заемат значителен дял във 

възрастовата структура на населението.  

 

БЕЗРАБОТИЦА  

Броят на регистрираните безработни в Община Дряново към месец декември 2016 г. е 281 души или  

7.08  %.. 

 

ФИНАНСИ 

Бюджетът на Община Дряново към 31 декември 2017 г. е в размер на 9 253 555 лв., а изпълнението 

8 620 163  му е  лв. /93.16%/. През периода са постъпили данъчни приходи в размер на 549565  лв. 

/104.24%/, което е с 143376 лв. по-малко от предходната година и неданъчни приходи - 1 130 249 

/94,92%/ лв. Постъпленията от собствени приходи са с 374540 лв. по-малко  спрямо 2016 г. 

Субсидията от Централния бюджет е в размер на 6 756 262 лв. и заема 65,85 % от общият бюджет. 
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Просрочените вземания са в размер на 787 870 лв., от които публични общински вземания (местни 

данъци и такси) - 760 695лв. Просрочените задължения към доставчици са в размер на 100522 лв. 

Техният размер е намалял с близо 40 000лв. 

Общото изпълнение на разходите за отчетния период е в размер на 8 620 163 лв., което е в посока 

увеличение спрямо същият период на 2016 г. Това се дължи на увеличените единни разходни 

стандарти за делегираните от държавата дейности. Най-много средства са изразходвани за функция 

“Социално осигуряване и грижи” -  /26,39%/, следват функциите “Образование”-  /23,55%/, 

“Жилищно строителство и БКС” -  /18,85%/, “Общи държавни служби” -  /12,55 %/, “Отбрана и 

сигурност” - 87594 лв.,“Икономически дейности и услуги” - 194617 лв. /5%/, “Здравеопазване” - 

243570 лв. /3%/. Извършените капиталови разходи са на обща стойност752 079лв. 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. 

IІI. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ОТ 

OБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

 

Общинският план за развитие на Дряново интегрира в значителна степен стратегическата рамка на 

ЕС за икономическо, социално и териториално сближаване и регионално развитие след 2013 г., 

основаващо се на общия стремеж за интелигентен икономически растеж чрез технологично 

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

използване на “зелени” технологии и енергии и постигане на социална интеграция и социално 

включване. 

Общинският план за развитие на Община Дряново представлява съчетание на визия, пет 

стратегически цели, десет приоритетни области, 24 специфични цели и прилежащите им мерки. 

Формулираните предложения за развитие отчитат законодателната и стратегическата рамка на 

регионалното развитие в европейското и националното пространство. 

 

ВИЗИЯ:  

  

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

качество на живота, съхранила културно-историческото, духовното и природното си наследство, с 

изградена и поддържана техническа и бизнес инфраструктура, осигурила условия за устойчив 

растеж, конкурентоспособна икономика, селско стопанство, туризъм и услуги. 

 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.  
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Основен източник за набиране на информация за нуждите на наблюдението и контрола по 

изпълнение на Общинския план за развитие на Община Дряново 2014 - 2020 г. е Програмата за 

реализация на Общински план за развитие на Община Дряново 2014 - 2020 г. С програмата за 

реализация на Общинския план за развитие се конкретизират мерки за развитие, проекти / дейности 

за тяхното изпълнение, финансов ресурс, звена за изпълнение. 

За постигането на главната стратегическа цел в ОПР са заложени 5 стратегически цели, 10 

приоритета, 24 специфични цели и прилежащите им мерки, насочени към развитие на икономиката, 

туризма, техническата инфраструктура, намаляване на бедността, опазване на околната среда, 

стимулиране на междуобщинското сътрудничество и повишаване капацитета на общинската 

администрация. Към всеки един приоритет са заложени мерки за постигане на поставените цели.   

 

В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на мерките, предвидени в 

Програмата за реализация на Общински план за развитие на Община Дряново 2014 - 2020 г.  

за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. Следвана е структурата на плана - приоритети и 

специфични цели, като резултатите за изпълнението на конкретните мерки и цели са въз 

основа на информацията, предоставена от дирекциите в Община Дряново, външни 

институции и организации.  

 

ГЛАВНА  ЦЕЛ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО 2014 - 2020 Г.   

Постигането на интегрирано устойчиво развитие и повишаване стандарта на живот, чрез 

стабилни темпове на икономически растеж на основата на собствените ресурси и местен 

потенциал на територията.на труда и приложение на иновации в икономиката“.     

Малките и средните предприятия (МСП) и земеделските стопанства са основни целеви групи на 

политиките за конкурентоспособност и устойчиво развитие. 

Стратегическата цел 1 съдържа два приоритета и осем специфични цели. Мерките, включени в тях, 

се очаква да допринесат за постигането на по-висок икономически растеж, за намаляване на 

безработицата, както и за нарастване на инвестициите в дълготрайните материални активи, на 

преките инвестиции и повишаване на производителността. 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1.1.   

„Развитие на мсп, подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и 

повишаване качеството на човешкия ресурс, базирано на щадящо/екологосъобразно 

ползване на собствените ресурси“  

 

Специфична цел  1.1.1. Повишаване конкурентоспособността на МСП в Общината, чрез 

технологично обновяване и развитие на предприемаческите умения. 
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Мярка 1.1.1.2.  Обновление и усъвършенстване на технологиите с цел подобряване на 

производителността и повишаване на ефективността  на използваните ресурси. 

Изграждане на нови малки и средни предприятия, базирани на иновативни технологии и 

услуги. 

През 2017 г. на територията на Община Дряново регистрирано ново малко предприятия – КОНДРА 

БЪЛГАРИЯ ООД. 

Технологична модернизация на съществуващи Малки и средни предприятия. 

През 2017 г. ЕТ „Боряна – Съба Христова“ направи инвестиции за увеличаване на оптичната 

капацитета интернет на крайните потребители в града. 

Мярка 1.1.1.3.     Реклама и маркетинг на местните производства и местните марки. 

1.1.1.3.1.  Регистриране и утвърждаване на местни производствени и селскостопански 

марки. 

Специфична цел 1.1.3. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на туристически атракции. 

Мярка 1.1.3.1.  Изграждане и обновяване на туристическата инфраструктура и предоставяне на 

нови туристически услуги. 

1.1.3.1.1.Развитие на поклонническия, спортния, фестивалния, културно-историческия, 

селския, екологичния и друг вид туризъм. 

В община Дряново има действащи църкви с местно и регионално значение. Църквата „Св. Никола“, 

построена от майстор Колю Фичето, е един от утвърдените туристически обекти в града, а 

Дряновският манастир е основен център с туристическа атрактивност в региона.  

През 2017 г., с финансиране по ОП „Развитие на селските райони“, започна ремонт на градските 

църкви в Дряново. До края на 2017 г. бяха основно ремонтирани и обновени църквите „Въведение 

Богородично“ и църква „Св. Троица“. През 2018 г. предстои да бъде ремонтирана и реставрирана 

църквата „Св. Никола“, в центъра на град Дряново. 

През 2017 г., започна и изграждане на църква в най-голямото село в общината – с. Царева ливада, 

със средства, предоставени от Държавния бюджет. 

Благодарение на реализирани проекти с държавно и европейско финансиране, както и реализирани 

дейности от инвестиционната програма на Община Дряново, по-големите села в общината са 

облагородени. 

1.1.3.1.3. Създаване и обновяване на места за настаняване и заведения за обществено хранене 

в общината. 



Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на  Общински план за развитие на община Дряново 2014 – 2020 г. 

 
 

стр. 8 

 

Категоризираните средства за подслон и места за настаняване в община Дряново към 31 декември 

2017 г. са 46, а общият капацитет на легловата база е 945 места. Според вида на местата за 

настаняване, броят на обектите е както следва: 

Хотели – 3 бр. ; 

Семейни хотели –  4 бр.  

Къщи за гости – 29 бр. 

Самостоятелни стаи за гости – 6 бр.  

Почивни станции – 2 бр.  

Туристическа хижа – 1 бр. 

Туристическа спалня – 1 бр. 

 

Отразените нощувки за 2017 г. в община Дряново са 25 397. 

Общо отчетени нощувки за 2017 г. по населени места: 

Дряново – 5881 

Дряновски манастир – 8766 

Други населени места в общината - 5823 

и отделно за: 

Хижа „Бачо Киро” (освободени от туристически данък по ЗТ) – 3426 

Туристическа спалня „Стринава” (освободени от туристически данък по ЗТ) – 1501 

 1.1.3.1.7.  Благоустрояване на пещера "Бачо Киро". 

Целогодишно се осъществява поддръжка и контрол на инсталацията в пещера „Бачо Киро“.  

Пещерата работи през цялата година, без почивен ден, а екскурзоводите водят статистика на 

посещенията в обекта. През 2017 г., пещера „Бачо Киро“ е имала – 42 150  посещения. 

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. 

 

1.1.3.1.8.  Изграждане на нови туристически атракции. 
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През 2017 г., в рамките на Обществен форум – Дряново бяха одобрени за изпълнение идейни 

проекти за обновяване и облагородяване на обекти и райони в община Дряново: 

„Музей  на  открито“ /поставени информационни табла и битови оръдия на труда/ – с. Гостилица; 

„Обезопасяване и поставяне на осветление и информационни табели в района на Въжена градина 

град Дряново“ – поставено е художествено осветление към скалата над сцената при Дряновски 

манастир; 

Изграждане на архитектурен парк „Камъкът вечен” – изградени 3 дървени беседки, представящи 3 

различни епохи, в района на каменния мост на Колю Фичето.; 

„Осветяване на Църква „Св. Николай“ в село Янтра“. 

През изминалата година, в Дряново бяха поставени 3 бр. арки, които се поддържат с характерно за 

сезона или за конкретно мероприятие оформление; 3 броя рекламни пана на Дряново на 

билбордовете, разположени на изходите на града; 2 броя пилони с националния трибагреник, на 

изходите на града за гр. Велико Търново и гр. Габрово. 

-        На изхода на града, в посока Габрово бе поставен мраморен блок с надпис „ДРЯНОВО“, със 

съпътстващо естетическо оформление. 

1.1.3.1.9. Изграждане на художествено осветление на туристическите обекти в гр.Дряново. 

През 2017 г. бе поставено художествено осветление на часовниковата кула в град Дряново и 

вечерно осветление на църква „Въведение Богородично“. 

Мярка 1.1.3.2.   Подобряване маркетинга и рекламата на местните туристически продукти. 

1.1.3.2.1. Утвърждаване на регионален туристически продукт съвместно с общините - Велико 

Търново и Горна Оряховица 

След финализирането на Проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на 

вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на 

националния и международен пазар”, с цел устойчивост на вече постигнатите резултати, Община 

Дряново продължи своята работа с участия на туристически изложения, разпространение на 

информационни материали, изработени по проекта; взаимодействие при реализиране на съвместни 

кампании; създаване на нови инициативи за диверсифициране и популяризиране на туристическите 

атракции; предоставяне на разработените вече пакети на туроператорите за остойностяване и 

предлагане.  

1.1.3.2.2.   Утвърждаване на община Дряново като устойчива туристическа дестинация 

- През 2017 г. бяха реализирани общи дейности за реклама и маркетинг на Регион Габрово – Трявна 

– Севлиево - Дряново, целящи създаването на една обща маркетингова рамка и привличането на 

туристи към региона.  

Национално движение „Традиция” участва в честванията 
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на Априлската епопея при Дряновския манастир от 1876 г., като участниците разиграха възстановка 

на епичната битка в манастира. 

 

Камарата на българските строители бе основен партньор на Община Дряново 

в провеждането на Церемония по връчване на дипломите на випускниците от строителните 

училища в България.; 

    -   През април, в Дряново се проведе Вторият парад на ретро автомобили.  Около 20 коли, 

произведени през миналия век, предизвикаха интереса на дряновци и гости награда. Допълнение на 

автомобилите бяха ретро облеклата на организаторите. Облеклата са от ретро фотото на 

Исторически музей-Дряново. Маршрутът на шествието бе по направление: площад „Колю Фичето“, 

площад Ларго, Автогара Дряново и Дряновския манастир. 

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. 

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. Организатори на проявите 

бяха Община Дряново, Исторически музей, Общински комитет „Васил Левски“ и НЧ “Развитие- 

1869“.  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.  

-    Периодично в НЧ „Развитие-1869” се провеждат театрални спектакли на 

артистични състави от цялата страната. 

Рекорден брой участници (155 човека) се включиха в 71-вия традиционен 

туристически поход „По пътя на четата на Поп Харитон и Бачо Киро“. За 65-ти път организатори 

бяха СТД „Бачо Киро“ и Община Дряново, като през 2017 година се включиха и Общински комитет 

„Васил Левски“ – Дряново; ТД „Росица“ и Община Павликени; кметствата в Бяла черква, с. 

Михалци, с. Мусина и Ново село. Ръководител на похода беше Георги Цветков, председател на 

Общински комитет „Васил Левски“ - Дряново, водач Желязко Великов - Дряново, комендант Васил 

Василев – Павликени и секретар Жени Станчева – Дряново. Похода се проведе по маршрут: Бяла 

черква, Михалци, Мусина, Ново село, Пейна, Ритя, Дряновски манастир.  

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

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. Лектори в информационния блок на форума ще бяха Зоран Йелич – Председател 

на C.R.E.A.M. Europe – PPP Alliance; Марио Монтеки – Президент на Италианска търговска камара 

в България; Франц Хубер – Експерт Туризъм и Мастерлис; Ивайло Калфин – Специален съветник 

на Комисаря по бюджет и човешки ресурси в Европейската комисия; доц. Димитър Гърдев – 

Анализатор; Валери Димитров – експерт C.R.E.A.M. Bulgaria – PPP Alliance. 

През месец декември 2017 г., на церемонията по връчване на годишните 

награди на Българския туристически съюз, Исторически музей – Дряново получи награда за най-

харесван обект сред 100-те национални туристически обекти на Бълагрия. Музеят получи специален 

плакет с почетния приз. 

През месеците юни и юли 2017 г., 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. 

1.1.3.2.3. Популяризиране на културните и природните забележителности на територията на 

общината. 

  През 2017 г. Туристически информационен център – Дряново работи в периода м. август – м. 

декември, като бе посетен от 268 туристи. Наред с българските туристи, ТИЦ - Дряново бе посетен 

и от чуждестранни туристи от Русия, Великобритания, Франция, Германия, Белгия, Израел.  

      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 
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брошура с музейните експозиции, справочници и пътеводители. Нови рекламни материали, 

изготвени през 2016 г. за продажба в туристическия център са: 6 вида магнити “Дряново”, магнитна 

книжка “Дряновски манастир”, туристическа брошура Дряново – джобен формат, с информация за 

туристическите обекти в общината. 

През 2017 г. бе създадена нова уеб платформа, обвързана с Google/Maps, 

която ще може да запознава и навигира посетителите на Дряново от всички точки на света. 

Платформата позволява публикуване на кратки информационни карета, съобщения и отбелязване 

или премахване на туристически маршрути в общината. Платформата ще бъде един модерен нов 

сайт за туризма и основния туристически продукт в община Дряново, като той ще замести 

досегашния “dryanovo.com”.  

 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. 

 

През лятото на 2017 г. Община Дряново и и Сдружение „АЙ ЛАВ БЪЛГАРИЯ“ EООД сключиха 

договор за съвместна дейност. 

Община Дряново представи местния туристически продукт на Международно 

туристическо изложение във Велико Търново. Четиринадесетото издание на туристическото 

събитие се проведе от 6-ти до 8-ми април 2017 г., в Изложбени зали „Рафаил Манолов“, под 

патронажа на кмета на община Велико Търново. Рекламни пакети с информационни материали за 

Дряново получиха министърът на туризма г-жа Стела Балтова, заместник-председателят на АБТТА  

Ирина Найденова, посланиците на Турция, Виетнам, Южна Корея, туроператори, издатели, 

рекламни агенции, преподаватели, студенти и любители, чието хоби е туризмът. 

Проведе се и участие на Община Дряново, съвместно със останалите общини в 

областта, на МЕЖДУНАРОДНОТО ТУРИСТИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ TTR в гр. Букурещ, Румъния 

/16.11 - 19.11.2017/. 

 

Специфична цел 1.1.4. Увеличаване на заетостта и устойчивите партньорства за подобряване 

на бизнес средата.   

 

Мярка 1.1.4.1. Изграждане на устойчиви партньорства с икономически,  социални и 

образователни организации. 
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1.1.4.1.1. Подобряване връзката професионално обучение-местен бизнес. Провеждане на 

стажове и практики.    

 

Мярка 1.1.4.2.     Подкрепа за мобилността и заетостта на работната сила. 

Изпълнение на проекти и програми за временна заетост. 

През 2017 г. Община Дряново изпълни следните програми за осигуряване на заетост: 

Проект „Център за интегрирани услуги” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

По проекта в Общината през 2017 г. като лични/социални асистенти и домашни помощници са 

включени 43 лица, обслужващи 75 потребители за срок до 30.06.2018 г. В центъра работи екип, 

включващ управител, социален работник, медицинска сестра, фелдшер и рехабилитатор. 

Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., 

„Приеми ме” – дейност „Приемна грижа”. По проекта  в Общинска администрация – Дряново беше 

назначен екип по приемна грижа от  2 лица за срок от 30.09.2016 година. От 01.11.2016 г. проекта 

премина във втора фаза, като услугата се управлява на областно ниво. През 2017 г. община Дряново 

осигури самостоятелен офис за екипа.    

Изпълнение на национални и регионални програми за обучение и заетост 

През 2017 г. Община Дряново изпълнява следните национални програми за осигуряване на заетост: 

Регионална програма за заетост. По програмата в Общинска администрация – Дряново бяха 

назначени 5 трайно безработни лица за срок от 6 месеца; 

Осигуряване на трудовата заетост сред младежите 

През изминала година, на територията на община Дряново са устроени 62 лица до 29 години, на 

първичния пазар. 

В изпълнение на дейностите по Европейската гаранция за младежта, през 2017 г. в ДБТ са 

регистрирани 44 младежи до 29-годишна възраст, които са информирани за възможностите за 

започване на работа по активните схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 

За тези младежи са изготвени 44 профили и портрети и са насочени към конкретни работодатели. 

33-ма от тях са започнали работа на несубсидирани бройки, а 11 са наети на субсидирани работни 

места. 

По данни на Бюро по труда – гр. Дряново, към месец 31.12.2017 г., броят на регистрираните 

безработни млади хора е 29, като за сравнение, това е с 20 души по-малко от същата дата на 

предходната година. Преобладава делът на младежите между 25 и 29 години със средно 

образование. В таблица 2 и таблица 3 е представена информация за безработните младежи по 

възрастови групи и степен на образование, както и по рискови групи. 
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Показател Степен на образование 

Възраст на регистрираните 

безработни младежи 

висше специалисти средно основно и 

по-ниско 

Общ 

брой 

до 19 години вкл. 0 0 0 0 0 

от 20 до 24 години 3 3 1 2 9 

от 25 до 29 години 4 7 4 5 20 

          

Месечното равнище на безработица в Дирекция „Бюро по труда“ – филиал Дряново, за месец 

януари 2017 г. е 8.64%, а за месец декември 2017 г. е 7.26%.        

         Информация за Проект „Нова възможност за младежка заетост“ е предоставена на 30 

работодатели на територията на община Дряново. 

Възможност за трудова реализация на младежите в Дряново са и националните и европейски 

програми за осигуряване на заетост: „Старт на кариерата”, Нови възможности за младежка заетост” 

и др. 

През изминалата година Община Дряново е осигурила заетост на общо 23 младежи на възраст до 29 

години, с различно ниво на образование, по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Схема 

„Обучения и заетост за младите хора“ и Схема „Независим живот”, НП „Старт в кариерата”, както и 

в рамките на Регионална програма за заетост и обучение на млади хора до 29 години.  

 

Програма 

Брой наети 

лица до 29 г. 

Регионална програма за заетост и обучение за млади хора 29 

години 

Обучение и заетост на младите хора 

Нови възможности за младежка заетост 

5 

 

3 

5 

ОП Развитие на човешките ресурси: 

Приеми ме 2015 

Независим живот  

 

1 

4 

НП „Старт на кариерата” 3 
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Индикатори за 

резултат 
Мярка 

Стойност 

2016 

Стойност 

2017 

Целева 

стойност 

2020 

Източник на 

информация 

ПРИОРИТЕТ 1.1.   „Развитие на МСП, подобряване на бизнес средата, насърчаване на 

инвестициите и повишаване качеството на човешкия ресурс, базирано на  

щадящо/екологосъобразно ползване на собствените ресурси“. 

 

1. 

Реконструирани и 

модернизирани 

производствени 

мощности на МСП 

брой 2 1 5 Частен бизнес 

 

2. 

Реализирани курсове 

за професионално 

обучение 

брой 
1 

 

0 

 
9 БТ 

 

3. 

Реализирани 

обучения по 

предприемачество, 

подготовка и 

управление на 

проекти 

брой 0 0 5 
Частен сектор / 

НПО 

 

4. 

Реализирани 

съвместни 

проекти/инициативи 

между общината, 

МСП и 

неправителствения 

сектор 

брой 6 0 6 Община 

5 

Регистрирани и 

популяризирани 

местни производства 

и запазени марки 

брой 1 1 3 Частен сектор 

6. Новосъздадени 

места за настаняване 

брой 

легла 
45 46 112 Община 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  1.2.  

„Развитие на конкурентноспособно селско и горско стопанство и устойчиво управление 

на природните ресурси“.  

 

Специфична цел 1.2.1. Укрепване жизнеспособността на земеделските стопанства и фермите с 

цел повишаване на конкурентоспособността на   селскостопанската дейност. 

 

Мярка  1.2.1.1. Изграждане на съвременно, иновативно селско стопанство 

1.2.1.1.1. Реконструкция и осъвременяване на земеделските стопанства. 

През 2016 г. на територията на Община Дряново е проведена среща със земеделските стопани във 

връзка със стартиране на кампанията по регистрацията на заявленията за подпомагане,свързани с 

регистриране на правните основания и географското очертаване на заявените земеделски земи в 

ИСАК .  

В периода от 1 март до 31 май 2016г. е проведена кампания с цел предоставяне на информация на 

ползвателите на земеделски земи и животновъдите за условията и реда за подаване на заявления по 

схеми и мерки за директни плащания. 

в средствата за 

подслон 

7. 

Изградени и 

обновени обекти на 

туристическата 

инфраструктура 

брой 2 4 6 Община 

8. 

Проведени 

маркетингови и 

рекламни кампании 

за популяризиране 

на туризма 

брой 3 2 4 
 

Общината 
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През 2016 г. Териториален областен офис – Габрово към Националната служба за съвети в 

земеделието проведе, на територията на община Дряново, 6 приемни на земеделски стопани.  По 

време на изнесените приемни земеделските стопани получиха актуална информация и съвети в 

областта на земеделието и развитието на селските райони, включително и за възможностите за 

финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни 

плащания и националните схеми за подпомагане.  

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

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

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

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

1.2.1.1.4. Намаляване замърсяванията от земеделието и животноводството. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

1.2.1.1.6. Развитие на  говедовъдството, овцевъдството, козевъдството, свиневъдството, 

птицевъдството и пчеларството и др. 

През 2017 г. на територията на Община Дряново са регистрирани: 

2084 броя говеда /в това число 1234 броя крави/; 

2515 броя овце / в това число 2234 броя майки/; 

581 броя кози / в това число 509 броя майки/; 

44 броя биволи / в това число 39 броя женски/; 

77 броя свине / в това число 8 броя майки/; 

5.5 хил. броя птици; 

600 броя зайци 

На територията на Община Дряново през 2017 г. са регистрирани 1200  пчелни семейства. 

През 2017 г. продължава работата по изграждането на ферма за отглеждане на кози с инвеститор 

„БГС” ЕООД, село Градежница, област Ловеч. Обектът, предмет на инвестиционното предложение, 

представлява ферма за отглеждане на кози – 8 броя сгради (5 броя обори, доилна зала, битова сграда 

за две домакинства, сеновал, изгребна яма, торова площадка) с обща застроена площ 3800 м2 – ново 

строителство. Предвижда се отглеждане на 1000 броя кози, като в края на годината пристигнаха 

първите 200 броя. 

1.2.1.1.5. Изграждане на инфраструктура обслужваща рибовъдството в реките и 

водоемите. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 
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Мярка  1.2.1.2.   Създаване на работни места и генериране на  растеж. 

1.2.1.2.2. Повишаване квалификацията и преквалификация на заетите в селското 

стопанство. 

По време на Кампанията директни плащания, през 2017 г. Общинска служба земеделие – Дряново  

оказва съдействие на бенефициенти при попълване на заявления, идентифициране на ползваните 

площи и заявяване на животни за подпомагане.  

През 2017 г. Териториален областен офис – Габрово към Националната служба за съвети в 

земеделието проведе, на територията на община Дряново, 6 приемни на земеделски стопани.  По 

време на изнесените приемни земеделските стопани получиха актуална информация и съвети в 

областта на земеделието и развитието на селските райони, включително и за възможностите за 

финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни 

плащания и националните схеми за подпомагане.  

 

Специфична цел 1.2.2. Реализиране на програми за екологично земеделие и животновъдство. 

 

Мярка 1.2.2.1.   Стимулиране развитието на биодинамичното земеделие и животновъдство. 

1.2.2.1.1. Насърчаване на производството  на био продукти 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

1.2.2.1.2.  Изграждане на съвременни биоферми и биопроизводства. 

През 2017 г. завърши първия етап от изграждането на биоферма за отглеждане на кози. В края на 

2017 година бяха доставени 208 бр. животни от породата кафява алпийска коза. 

1.2.2.1.3. Производство и използване на биоторове в земеделието. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

Мярка 1.2.2.2.     Развитие на хранително-вкусовата промишленост и преработката на 

биопродукти. 

1.2.2.2.2. Преработка на зеленчуци и плодове включително и диворастящи плодове. 

На територията на Община Дряново, в землището на село Славейково е изграден и функционира 

Цех  за сушене на плодове, с капацитет 1 т. на ден сушени плодове от 4 тона пресни плодове. Цех за 

сушене на плодове е собственост на  „ИНЕКС АГРО” ООД . 

1.2.2.2.3.   Преработка на мляко и производство на биологични млечни продукти. 

През 2016 г. не са реализирани инвестиционни намерение в сферата. 
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Специфична цел 1.2.3. Изграждане на устойчиво и конкурентно горско стопанство. 

 

Мярка  1.2.3.1.  Създаване на условия за развитие на съвременно, балансирано и  

природосъобразно горско стопанство. 

1.2.3.1.2.  Залесяване на непригодните за земеделие земи. 

През 2016 г. не са реализирани инвестиционни намерение в сферата. 

Мярка  1.2.3.2.      Устойчиво управление на горите и горския фонд. 

1.2.3.2.1.   Актуализиране на лесоустройствен план 

Община Дряново има изготвен и утвърден лесоустройствен проект от 17.03.2011 год. Същият е със 

срок 10 години. 

1.2.3.2.2.  Провеждане на отгледни, санитарни и възобновителни сечи. 

През 2017 г. не са реализирани инвестиционни намерение в сферата. 

1.2.3.2.3.     Възобновяване и залесяване на горския фонд с местни дървесни видове. 

През 2017 г. не са реализирани инвестиционни намерение в сферата. 

 

Специфична цел 1.2.4. Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните  климатични  

промени и вредителите. 

 

Мярка  1.2.4.1.   Наблюдение, превенция и борба с пожарите.   

През 2017 г. не са реализирани инвестиционни намерение в сферата. 

1.2.4.1.2. Изграждане на противопожарни депа, минерализовани ивици 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

Мярка 1.2.4.2.   Борба с ерозията, наводненията, неблагоприятните климатични изменения и   

вредителите. 

1.2.4.2.2 Системна организация на борбата с вредителите по горите. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

1.2.4.2.3 Предприемане на мерки за укрепване на нарушените терени. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 
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1.2.4.2.4.  Текущо почистване на проблемни места по речните корита и деретата,     извън 

урбанизираните зони. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

 

 
Индикатори за 

резултат 
Мярка 

Стойност 

2016 

Стойност 

2017 

Целева 

стойност 

2020 

Източник на 

информация 

ПРИОРИТЕТ 1.2. „Развитие на конкурентноспособно селско и горско стопанство и 

устойчиво управление на природните ресурси“ 

 

1. 

Изпълнени мерки за 

реконструкция на 

земеделски 

стопанства, вкл. 

Мерки за ресурсна 

ефективност и 

намаляване на 

замърсяванията 

брой 0 0 7 ОДЗ 

 

2. 

Земеделски стопани 

с нови производства 

(калифорнийски 

червеи, охлюви, 

нови сортове и 

видове) 

брой 0 1 6 ОДЗ 

 

3. 

Засети трайни 

насаждения, 

включително 

залесителни 

мероприятия 

дка 0 0 194 ОДЗ 

4.  

Създадени 

биоферми и 

биопроизводства, 

вкл. Преработка на 

земеделска 

продукция 

брой 0 1 10 ОДЗ 

5. Нови говеда брой 2045 2156 162 ОДЗ 
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Стр

атегическата цел е свързана с изграждането и реконструкцията на техническата инфраструктура и 

създаването на оптимални условия за развитие на икономиката, за подобряване на достъпа до 

пазари, за ограничаване на замърсяването на околната среда.  Тя обхваща два приоритета и пет 

специфични цели. 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2.1 .  

„Подобряване на базисната инфраструктура и достъпността на територията“  

 

Специфична цел 2.1.1. Изграждане, рехабилитация и поддържане на пътната и уличните 

инфраструктури в общината. 

 

Мярка     2.1.1.2.  Изграждане и рехабилитация на общинската пътна инфраструктура и 

привеждането й в съответствие с европейските изисквания. 

2.1.1.2.1. Основен ремонт и рехабилитация на участъци от общинска пътна мрежа. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

2.1.1.2.2. Текущ ремонт на общинска пътна мрежа. 

През 2017 г. е извършен текущ ремонт на следните пътища от общинската пътна мрежа: 

Ремонт път GAB 3118 / ІІІ - 609, Трявна - Царева ливада / - Куманите 

Ремонт път GAB 3122 / ІІІ - 609, Трявна - Дряново / Царева ливада - Граница общ. ( Дряново - 

Габрово ) - Донино - / ІІІ - 5524 / 

Регистрирани през 

2016 г. 

6. 

Нови овце 

Регистрирани през 

2016 г. 

брой 2080 2660 233 ОДЗ 

7. 

Нови пчелни 

семейства 

Регистрирани през 

2016 г. 

хил.бр. 720 броя 1220 592 ОДЗ 

8. 
Въведени мерки за 

опазване на горите 

 

брой 
1 0 3 ОДЗГ 
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Ремонт път GAB 3138 / GAB2117, Радовци - Малки Станчовци / - Дурча 

 

Мярка 2.1.1.3.   Изграждане и рехабилитация на вътрешно-уличната мрежа, паркинги и 

паркоместа. 

2.1.1.3.1. Изграждане на нова вътрешна улична мрежа в общината. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

2.1.1.3.2. Реконструкция / рехабилитация на вътрешна улична мрежа в общината.   

През 2017 г. са рехабилитирани следните улици в община Дряново: 

ул. над ж.к. „Успех“ 

паркинг зад Общинска администрация 

ремонт на ул. Горнич 

задблоково пространство на блок „Бор“ 

ремонт на улица в село Ганчовец 

ремонт на улица към читалище в село Зая 

ремонт на път за село Крънча 

ремонт на улица към стадион в село Царева ливада 

ремонт път към Гробищен парк в гр. Дряново 

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

През 2017 г. не са извършвани строителни дейности в квартала.  

 

Специфична цел  2.1.2. Обновяване на водоснабдителната инфраструктура и услуги. 

 

Мярка  2.1.2.1.   Изграждане и реконструкция на ВИК мрежа, ПСОВ и  пречиствателни станции   

за питейна вода. 

2.1.2.1.1. Реконструкция на вътрешна и външна водопроводна  мрежа в населените места. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

2.1.2.1.2. Рехабилитация на главен водопровод. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 
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2.1.2.1.3. Рехабилитация на водопроводната и канализационната мрежа при 

възстановяване на уличните настилки на територията на общината. 

През 2017 г. има извършени частични ремонти на водопроводна мрежа в град Дряново. 

2.1.2.1.4. Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в Дряново. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

2.1.2.1.5. Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води и канализационни 

системи на територията на общината.   

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

Мярка 2.1.2.2. Изграждане на водоизточници и санитарно-охранителни зони около 

водоизточниците. 

2.1.2.2.1. Изграждане на канали за отвеждане на скатни води. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

2.1.2.2.2. Изграждане на санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-

битово водоподаване. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

2.1.2.2.3. Проучване и проектиране допълнителни резервни водоизточници. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

 

Мярка 2.1.2.3. Регулиране на речните корита в близост до урбанизираните територии с цел 

намаляване на опасностите от наводнения.   

2.1.2.3.1. Почистване коритата и укрепване на бреговете на реките:  Дряновска, Янтра и 

техните притоци на територията на общината. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

2.1.2.3.2. Корекция на речно корито на река Дряновска. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

Специфична цел  2.1.3. Обновяване и осъвременяване на съобщителната мрежа и 

специализираните инфраструктури. 

 

Мярка 2.1.3.1.   Модернизация на телекомуникационната мрежа на територията на общината. 

2.1.3.1.1. Изграждане на Широколентов Интернет на територията на общината. 
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През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

2.1.3.1.2. Цялостно покритие на територията от сигнала на мобилните оператори. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

2.1.3.1.3. Изграждане на система за видео наблюдение в гр.Дряново и на възлови участъци 

в населените места на общината. 

През 2017 г. са монтирани камери за видеонаблюдение в района на спортна зала Дряново и на 

подлез към ж. п. гара Дряново. 

 

Мярка 2.1.3.2. Специализирани инфраструктури 

2.1.3.2.2. Разширяване и благоустрояване на гробищните паркове в общината. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

2.1.3.2.3. Ремонт на църковните храмове. 

През 2017 г.започна основен ренонт на 3те храма в гр. Дряново. Финансирането става чрез 

Програма за развитие на селските райони, а бенефициени са църковните настоятелства. 

2.1.3.2.4. Изграждане на временен приют за бездомните кучета. 

През 2017 г. на територията на Община Дряново е село Глушка функционира обект за настаняване 

на безстопанствени животни. 

2.1.3.2.5. Изграждане на нови детски площадки в кварталите на Дряново и в селата. 

През 2017 г. са изградени две нови детски площадки, финансирани от Националната кампания „За 

чиста околна среда – 2017 г.“, съответно в: 

Детска площадка  в село Гостилица 

Детска площадка до Вагонен завод в град Дряново 

 Индикатори за резултат Мярка 

Стойнос

т 

2016 

Стойнос

т 

2017 

Целева 

стойност 

2020 

Източник на 

информация 

ПРИОРИТЕТ 2.1. Подобряване на базисната инфраструктура и достъпността на 

територията. 

1. 
Рехабилитиран път ІІІ-609  

град Дряново - град Трявна 

 

км 
0 0 17 Агенция "ПИ" 
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2. 

Реконструиран път град 

Севлиево - град Дряново 

(през село Скалско) 

 

км 
0 0 35 Агенция "ПИ" 

3. 
Рехабилитиран път  ІІІ-609  

град Дряново - с.Буря 

 

км 
0 0 15 Агенция "ПИ" 

4. 

Изграден пешеходен надлез 

на главен път I в района на 

ж.к. "Успех" 

брой 0 0 1 Агенция "ПИ" 

5. 
Рехабилитирани общински 

пътища 

 

км 
2.200 1.100 10 Община 

6. 
Изградени и 

рехабилитирани улици 

 

км 
1.150 1.450 12 Община 

7. 
Изграден ж.п. прелез 

гр.Дряново - ул. А. Кънчев 
брой 0 0 1 Община 

8. Изградени паркинги брой 0 1 2 Община 

9. 

Изпълнени проекти за 

благоустрояване на 

градската среда (площади, 

инфраструктура в жилищни 

квартали и др.) 

 

брой 
2 0 5 Община 

10. 
Реконструирана ВиК мрежа 

и главни проводи 
Км 0.700 0.750 7 Община 

11. Изградена ПСОВ – Дряново брой 0 0 1 Община 

12. 

Изградени пречиствателни 

съоръжения в населените 

места 

брой 0 0 1 Община 

13. 

Изпълнени проекти за 

опазване на 

водоизточниците 

брой 0 0 3 Община 

14. 

Изпълнени проекти за 

подобряване на 

телекомуникациите 

брой 0 0 3 Община 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2 .2.   

„Подобряване устройството на територията и ефективността на енергийни те мрежи, веи 

и сградния фонд“.  

 

Специфична цел  2.2.1. Повишаване на енергийната ефективност, чрез изграждане на 

алтернативни енергийни източници и обновяване на енергийната инфраструктура. 

 

Мярка 2.2.1.1. Изграждане и обновяване на електропреносната мрежа. 

Поддръжка и реконструкция на електропреносната система на територията на общината. 

През 2017 г. на територията на Община Дряново е извършена следното: 

Рехабилитация на стара въздушна мрежа и изтегляне на нова такава – 2271 м.; 

Доставка и подмяна на крепежни елементи (арматура, стержен, държач, рогатки) –  127 броя; 

Доставка и подмяна на АМ, ЧП, дросел, стартер клеми, контактори и предпазители – 542 броя 

Доставка и монтаж на стълбове – 10 броя; 

Доставка и монтаж на нови улични тела – 38 броя; 

Смяна на изгорели лампи – 653 броя; 

Доставка и монтаж на нов LED прожектор – 13 броя; 

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД през 2017 г. продължи работа по изпълнение на работна програма на 

територията на община Дряново е извършено следното: 

Подмяна на въздушна мрежа  с усукан проводник  

Подмяна на железобетонни стълбове от мрежа ниско напрежение  

Инспекция на трафопостове на територията на община Дряново. 

Мярка 2.2.1.2. Изграждане и експлоатация на енергийната инфраструктура и на 

алтернативните източници на енергия. 

2.2.1.2.1. Експлоатация и разширяване на съществуващите фотоволтаични паркове. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

2.2.1.2.2. Изграждане на малки ВЕЦ и реконструкция на съществуващи  съоръжения. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

       



Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на  Общински план за развитие на община Дряново 2014 – 2020 г. 

 
 

стр. 27 

 

Мярка 2.2.1.3.   Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд. 

2.2.1.3.1.   Внедряване на мерки за енергийна ефективност на обществените сгради. 

През 2017 г. на територията на Община Дряново се реализира проект „Ремонт покрив и фасади на 

административната сграда на Кметство село Царева ливада“ финансиран по Проект „Красива 

България“, Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“. 

Постигната е основната цел на проекта: осигуряване на енергоефективна експлоатация на сграда с 

административни функции чрез полагане на топлоизолация на фасадите при запазване на 

съществуващите архитектурни елементи и подмяна на дограмата. 

2.2.1.3.2. Внедряване на мерки за енергийна ефективност на  жилищни сгради. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

Община Дряново няма сключени тристранни договори за целево финансиране за обновяване на 

сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

Сдруженията на собствениците на  територията на Община Дряново /12 броя/ имат сключени 

договори само с Общината. Досиетата на Сдруженията са изпратени до Председателя на 

Управителния съвет и Изпълнителния директор на Българската банка за развитие за разглеждане. 

Съгласно Писмо с изх. №90 – 05 – 636/05.07.2017 г. на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, Община Дряново преустанови приема на заявления за интерес и финансова 

помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до 

приключване изпълнението на сключените договори за целево финансиране.   

 

Специфична цел 2.2.2. Осигуряване на актуални кадастрални карти и устройствени планове. 

 

Мярка 2.2.2.1.    Планиране устройството на територията.   

2.2.2.1.1. Изработване и одобряване на устройствените, кадастралните и    регулационните 

планове за населените места на общината. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

2.2.2.1.2.   Изработване на Общ устройствен план. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

2.2.2.1.3. Изграждане на Общински пазар за промишлени стоки, зеленчуци и   плодове. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

. 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  3.1.   

„Обновяване на инфраструктурните мрежи и услуги обезпечаващи по -висок стандарт на 

живота и разширяващи възможностите за по -добро образование, социални грижи, спорт 

и опазване на културното и духовното наследство“.   

 

Специфична цел 3.1.1. Подобряване на достъпа и повишаване качеството на образованието и 

обучението.    

 

 
Индикатори за 

резултат 
Мярка 

Стойност 

2016 

Стойност 

2017 

Целева 

стойност 

2020 

Източник на 

информация 

ПРИОРИТЕТ 2.2. „Подобряване устройството на територията и ефективността на 

енергийните мрежи, ВЕИ и сградния фонд“. 

1

. 

Въведено 

енергоефективно 

улично осветление  

брой 0 0 1 Община 

2

. 

Изпълнени проекти в 

областта на 

енергийната и 

ресурсна 

ефективност, 

използване на ВЕИ 

брой 0 1 6 

Частен сектор 

Община (за 

общ. сгради) 

3

.  

Изработен Общ 

устройствен план 
брой 0 0 1 Община 

4

. 

Изработени и 

одобрени 

кадастрални и 

устройствени 

планове за 

населените места 

брой 0 0 4 Община 
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Мярка 3.1.1.1.  Обновяване на образователната инфраструктура   

3.1.1.1.1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградния фонд на училища, 

детски градини и детски ясли 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

3.1.1.1.2. Реновиране на сградния фонд и прилежащата инфраструктура на училища, 

детски градини и детски ясли 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

 

Мярка 3.1.1.2. Подобряване достъпа до образование и учене през целия живот.   

3.1.1.2.1. Подобряване на материално-техническата база на образователната 

инфраструктура 

През 2016 започна изпълнение на проект по ОП Наука и образование за интелигентен 

растеж, BG05M2OP001-3.001 - ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И 

ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, който продължи и през 2017 

година. 

3.1.1.2.2. Организиране на обучения за учение през целия живот 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

 

Специфична цел 3.1.2. Подобрено качество и достъпност до културните услуги и устойчива 

грижа за културното и духовното наследство. 

 

Мярка 3.1.2.1.  Съхраняване, укрепване, развитие и популяризиране на културно-

историческото и духовното наследство. 

3.1.2.1.3. Проучване, възстановяване, съхраняване и укрепване на традиционни празници, 

обичаи и занаяти. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

3.1.2.1.4. Изграждане на общински културен център с изложбени пространства и 

експозиционни зали в сградата на Дряновското класно училище. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

3.1.2.1.5. Ремонт и реставрация на паметници на културата от национално и местно 

значение.   
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През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

3.1.2.1.6. Реставрация и археологически проучвания  на  крепостите "Дискодуратера", 

"Боруна" и "Стринава",  римските пътища и др. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

 

Мярка 3.1.2.2. Културни празници и културни събития в общината. 

3.1.2.2.1. Утвърждаване на националните културни прояви: Поезия и песен на Балкана", 

"Балканът пее и разказва", Национален събор на пенсионерите "От дума на дума, от песен на 

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

с.Царева ливада. 

По - значимите културни събития за периода, организирани от общината са:  

03.03.2017 г.  

ЧЕСТВАНЕ НА 139-ТА ГОДИШНИНА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

11.03.2017 г. 

ТЪРЖЕСТВЕНО ПОСРЕЩАНЕ НА ЛОВЦИТЕ, СЛЕД ЛОВНИЯ СЕЗОН – ШЕСТВИЕ СЪС 

ЗНАМЕНАТА НА ЛОВНИТЕ ДРУЖИНИ, НАГРАЖДАВАНЕ НА НАЙ-ДОБРЕ 

ПРЕДСТАВИЛИТЕ СЕ ЛОВЦИ И РИБАРИ, ПРЕЗ ОТМИНАЛИЯ ЛОВЕН СЕЗОН, МУЗИКАЛНА 

ПРОГРАМА 

18.03.2017 г.  

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ОРИЕНТИРАНЕ „КУПА ДРЯНОВО“ – ДВУДНЕВНО 

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 

19.03.2017 г. 

2-РИ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНО ПЪРВЕНСТВО ПО ГИМКХАНА – АВТОМОБИЛНО РАЛИ 

07. - 08.04.2017 г.  

ЛАЗАРОВДЕН И ЦВЕТНИЦА – ВЪЗСТАНОВКА НА ОБИЧАИ, ТЕМАТИЧНИ КОНКУРСИ ЗА 

НАЙ-КРАСИВА ЛАЗАРКА И НАЙ-КРАСИВ ВЕЛИКДЕНСКИ ВЕНЕЦ, МУЗИКАЛНА 

ПРОГРАМА 

08 – 12.04.2017 г. 

ВЕЛИКДЕНСКИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР 

15. – 16.04.2017 г.  

ВЕЛИКДЕН – КОНЦЕРТ НА САМОДЕЙНИ СЪСТАВИ; КОНКУРС ЗА ВЕЛИКДЕНСКА 

КОШНИЦА 

22.04.2016 г.  

ВТОРИ ПАРАД ЗА РЕТРО АВТОМОБИЛИ В ДРЯНОВО – ШЕСТВИЕ И ПАРАД НА 

КЛАСИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ, ИЗЛОЖБА ГРАФИКИ „ЛАУРИН И КЛЕМЕНТ“, ДЕФИЛЕ С 
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РЕТРО КОСТЮМИ ОТ ЕТНОГРАФСКАТА КОЛЕКЦИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – 

ДРЯНОВО, ВРЪЧВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА НА УЧАСТНИЦИТЕ 

23.04.2017 Г. 

10-ТИ ТУРНИР ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА НА ПИСТА  - НАЦИОНАЛЕН ТУРНИР 

28.04.2017 г.  

НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА СТРОИТЕЛИТЕ В ГРАДА НА МАЙСТОР КОЛЮ ФИЧЕТО, 

ОРГАНИЗИРАНА В ПАРТНЬОРСТВО С КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ: 

- 1-ВИ ПАНЕЛ ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПРЕДСТВЯНИЯ В РИТУАЛНА ЗАЛА ПРИ ОБЩИНА 

ДРЯНОВО 

- ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОСВЕЩАВАНЕ В ЗАНАЯТА НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ СТРОИТЕЛНИТЕ 

ГИМНАЗИИ В БЪЛГАРИЯ 

- ПРИВЕТСТВИЯ И КУЛТУРНА ПРОГРАМА 

28-29.04.2017 г. 

ТРАДИЦИОНЕН ТУРНИР ПО ШАХМАТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, ПОСВЕТЕН НА 141 

ГОДИНИ ОТ АПРИЛСКАТА ЕПОПЕЯ ПРИ ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР 

01-07.05.2017 г.  И  05.05.2017 г. 

ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МЛАДЕЖТА И ДЕНЯ НА ЕВРОПА – ПАРАД 

НА ЗНАМЕНАТА, КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА“; ЗАСЯВАНЕ НА 

ЦВЕТНА ЛЕХА С ФЛАГОВЕТЕ НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

12. – 13.05.2017 г.  

 141 ГОДИНИ АПРИЛСКА ЕПОПЕЯ ПРИ ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР: 

   - НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ВЪЗРОЖДЕНСКА ПЕСЕН „ВЯТЪР ЕЧИ, 

БАЛКАН СТЕНЕ“ 

   - ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД „ПО ПЪТЯ НА ЧЕТАТА НА БАЧО КИРО И ПОП ХАРИТОН“ 

   - ВЪЗСТАНОВКА НА БИТКАТА ПРИ ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР 

   - ТЪРЖЕСТВЕНА ЗАРЯ-ПРОВЕРКА 

01.06.2017 г. – 1-ВИ ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО – ПРАЗНИЧНА ДЕТСКА 

ПРОГРАМА 

04.06.2017 г. – СЪСТЕЗАНИЕ ПО КАНАДСКА БОРБА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

17.06.2017 г.  

НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ПЕНСИОНЕРИТЕ – „ОТ ДУМА НА ДУМА, ОТ ПЕСЕН НА ПЕСЕН“ 

23. – 24.06.2017 г.  

РАЛИ СПРИНТ ДРЯНОВО 2017 – ОРГАНИЗИРАНО В ПАРТНЬОРСТВО С АСК „АРА 

МОТОСПОРТ“ И БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ 

М. ЮНИ 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕАТРАЛНАТА ПОСТАНОВКА „СПАСИТЕЛЯТ“,  С  ТЕМАТИКА, 
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НАСОЧЕНА КЪМ ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТТА ОТ НАРКОМАНИИТЕ И ДИСКУСИЯ С 

АКТЬОРА ИВАЙЛО ЗАХАРИЕВ – ОРГАНИЗАТОРИ – ОБЩИНА ДРЯНОВО И МКБППМН 

12.08.2017 г. 

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА – СЪСТЕЗАНИЕ ПО СТРИЙТБОЛ, С 

ОРГАНИЗАТОРИ ОБЩИНА ДРЯНОВО И ОИЦ - ГАБРОВО 

16. – 22.10.2017  г.  

ТРАДИЦИОННИ ЕСЕННИ ПРАЗНИЦИ НА ГРАД ДРЯНОВО: 

       - НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ПОЕЗИЯ И ПЕСЕН НА БАЛКАНА“ 

       - НАГРАДА ЗА ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО „РАЧО СТОЯНОВ“ 

       - ПРОВЕЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА КОЛАЖ ОТ ФОТОГРАФИИ НА ТЕМА 

„ДРЯНОВО В НЯКОЛКО  КАДЪРА“ 

       - КОНЦЕРТИ 

       - ЕСЕНЕН ПАНАИР В ГР. ДРЯНОВО 

20.10.2017 Г. 

48-МИ НАЦИОНАЛЕН ШОСЕЕН ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ ПРОБЕГ „КОЛЮ ФИЧЕТО“ 

01.12.2017 г.  

ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАПАЛВАНЕ НА КОЛЕДНИТЕ СВЕТЛИНИ В ГРАД ДРЯНОВО 

01.02.2017 Г. – 31.12.2017 г. 

ЮБИЛЕЙНО ЧЕСТВАНЕ НА 180-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

/ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ, С УЧАСТИЕТО НА ОК „ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ“, ОБЩИНА ДРЯНОВО, ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДРЯНОВО, УЧИЛИЩА И 

ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО/: 

КОНКУРС ЗА ЕСЕ; 

КОНКУРС ЗА РИСУНКА; 

КОНКУРС ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ: 

КУЛТУРНА ПРОГРАМА – РЕЦИТАЛ НА 19.02.2017 Г.; 

КУЛТУРНА ПРОГРАМА С ТЪРЖЕСТВЕНА ЗАРЯ И ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА „Разкаяние“ 

16 - 19.12.2017 г. 

КОЛЕДЕН ДЕТСКИ ФУТБОЛЕН ТУРНИР    

    

3.1.2.2.2. Утвърждаване на традиционните културни и духовни празници в културния 

календар на общината и обогатяване с нови събития. 

Културният календар на Община Дряново през 2017 година беше изпълнен с многобройни събития, 

в които активно участваха всички културни и образователни институции.  

През изминалата година бе продължена традицията за отбелязване на националните празници и 

чествания, съвместно с читалищата от общината. Годината беше наситена с концерти, изложби, 
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творчески вечери с български автори, театрални постановки, спечелени конкурси в сферата на 

музикалното, танцовото, изобразителното изкуство и много други.  

Годишните програми на читалищата в Дряново, Царева ливада, Гостилица, Ганчовец, Зая, Туркинча 

и Длъгня допринесоха за осигуряването на по-широк достъп до култура, за участие в творчески 

дейности и в културния живот на населените места на хора от всички възрасти и социални групи от 

населението, за комуникация и информираност, за насърчаване на културното многообразие, както 

и за приемственост между поколенията.  

 Активно присъствие в обществения културен живот  имаше и Историческият музей със своята 

културно-просветна и научно-изследователска дейност и фондова работа.  

 

 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3 .2.  

 
Индикатори за 

резултат 
Мярка 

Стойност 

2016 

Стойност 

2017 

Целева 

стойност 

2020 

Източник на 

информация 

ПРИОРИТЕТ 3.1. „Обновяване на инфраструктурните мрежи и услуги обезпечаващи по-

висок стандарт на живота и разширяващи възможностите за по-добро образование, 

социални грижи, спорт и опазване на културното и духовното наследство“. 

 

1. 

Образователни, 

културни и духовни 

институции с 

подобрена 

материално-

техническа база 

брой 1 3 5 

Община 

Културни и 

религиозни 

институции 

 

2. 

Ремонтирани и 

реставрирани обекти 

на недвижимото 

културно и духовно 

наследство 

брой 4 1 2 

Община 

Културни и 

религиозни 

институции 

 

3. 

Изпълнени културни и 

духовни празници и 

събития  

брой 11 22 75 

Община 

Културни и 

религиозни 

институции 
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"Полагане на целенасочени усилия за подобряване здравето, благополучието и 

качеството на живот на местното население".  

 

Специфична цел 3.2.1.  Повишаване качеството и ефективността на здравните и социалните 

услуги и обновяване на материалната база.    

 

Мярка  3.2.1.1.  Намаляване на бедността и социалното включване и интеграция на групите в 

неравностойно положение.   

3.2.1.1.1. Предоставяне на съществуващи и разкриване на нови социални услуги в 

общността /защитени жилища, дневни центрове, преходно жилище, ЦОП и др./. 

Социалните услуги на територията на община Дряново се развиват във връзка с приетата през м. 

април 2016 г. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Дряново (2016 – 

2020) - Решение № 95, протокол № 11 от 25.04.2016 г. 

С Решение № 96, протокол № 11 от 25.04.2016 г.  е приет План за развитие на социалните услуги за 

2017 г. 

 

На територията на община Дряново са базирани следните социални услуги: 

Специализирани   институции: 

Дом за възрастни с деменция -  гр. Дряново 

 Специализирана институция за възрастни хора с деменция, предоставяща социални услуги 

извън семейна среда, с капацитет - 52 места и 30 души щатен персонал. Институцията се намира в 

гр. Дряново.  

 Потребителите, които се настаняват в ДВД гр. Дряново са хора, страдащи от деменция и 

болест на Алцхаймер. Това са лица, които не са в състояние сами да организират и задоволяват 

своите потребности. 

Решение № 385, протокол № 48 от 22.12.2017 г. на Общински съвет Дряново се промени 

наименованието на специализираната институция в „Дом за пълнолетни лица с деменция“. 

Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци 

 Специализирана институция за възрастни хора с психични разстройства, предоставяща 

социални услуги извън семейна среда, с капацитет 110 места и 58 души щатен персонал.  

Институцията се намира в с. Радовци - на 15 км от гр. Дряново и на 33 км от областния център  

Габрово.  
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 Потребителите, които се настаняват в ДВПР с. Радовци са жени с психични разстройства. 

Това са лица, които не са в състояние сами да организират и задоволяват своите потребности. 

Решение № 386, протокол № 48 от 22.12.2017 г. на Общински съвет Дряново се промени 

наименованието на специализираната институция в „Дом за пълнолетни лица с психични 

разстройства“. 

Социални услуги в общността: 

Център за обществена подкрепа -  гр. Дряново 

 Центърът за обществена подкрепа е разкрит през 2009 г. като държавно делегирана дейност, 

с капацитет 15 места и 5 бр. щатен персонал. персоналът се състои от подготвени за услугата 

специалисти. Доставчик на услугата е Народно читалище „Развитие 1869” - гр. Дряново.  Екипът на 

центъра работи по конкретни случаи на деца, насочени с направления от ОЗД /Д”СП” Севлиево. 

Приоритетно работи с ученици от Възпитателно училище интернат „Св. Св. Кирил и Методий” - с. 

Керека. ЦОП предоставя комплекс от услуги в общността в различни направления за подкрепа на 

семейството, отглеждане на децата в семейна среда и превантивна работа на ниво семейство, 

училище и общност. Към него работи и логопед, осигуряващ подкрепяща среда на деца в ЦДГ 

“Детелина” гр. Дряново.  

      Продължава процеса на набиране и консултиране на приемни семейства/осиновители/ на 

територията на Община Дряново.  

Броят на потребителите преминали през социалните услуги на ЦОП през 2016 г. е 104 лица.  

С Решение № 125, протокол от 30.06.2016 г. на Общински съвет Дряново се променя капацитета на 

„Център за обществена подкрепа“ от 15 на 25 потребители, считано от 01.01.2017 г. и са направени 

необходимите постъпления до РДСП – Габрово. През 2017 г. капацитета не е увеличен. 

Дневен център за деца и възрастни с увреждания  - гр. Дряново  

 Дневният център за деца и възрастни с увреждания е разкрит през 2005 година като 

държавно-делегирана дейност, с капацитет  50 места и 20 бр. щатен персонал.  

 Доставчик на услугата е Дружество за умствено и психически увредени лица - Дряново.      

Услугата е предназначена за деца и възрастни с различни заболявания – детска церебрална 

парализа, детски аутизъм, сензорни нарушения, епилепсия, умствена изостаналост, прогресивна 

мускулна дистрофия, глухота и слепота.  

 На всички деца в Дневен център за деца и възрастни с увреждания, са направени 

индивидуални планове, включващи цялостна оценка на състоянието им и предвиждани дейности за 

работа по: независимост в битови умения, умения за самообслужване, социално поведение, участие 

в живота на обществото, психомоторно развитие, комуникация, емоционално развитие, 

образователно развитие и умения, здравно обслужване и рехабилитация.  

 Резултатите се постигат чрез рехабилитация, трудотерапия, работа с психолог, логопед, 

специален педагог и социален педагог. Дейностите се провеждат организирано в индивидуални и 
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групови занимания. Усилията на специалистите са насочени към стимулиране на психомоторното 

развитие, формиране и утвърждаване на навици за самообслужване, изграждане на основни битови 

умения, образователно, когнитивно и емоционално-нравствено развитие. Провеждат се също и 

лечебни процедури. Усвояват се практически умения и умения за комуникация и интеграция. 

 Педагозите се занимават с образователно - възпитателните задачи на децата в ДЦДВУ и 

вграждането им в обществото. Ползващите услугите на ДЦДВУ в работата си с педагога са 

разделени на няколко групи според възрастта и степента на увреждане. Освен с всекидневните 

образователни задачи, с децата и младежите, посещаващи Дневния център се работи и върху 

усвояване на ежедневни умения и навици, правилна хигиена на храненето, сервиране, от сервиране 

на храната, обличане, събличане, личен тоалет. 

 Броят на потребителите на социалните услуги предоставяни в центъра през 2017 г. е 50. 

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

наименованието на социалната услуга в общността в „Дневен център за пълнолетни лица с 

увреждания“, считано от 01.04.2018 г. 

Дневен център за стари хора – гр. Дряново 

 Дневният център за стари хора е разкрит през 2005 година като държавно-делегирана 

дейност, с капацитет  40 места и 4 бр. щатен персонал.  

 Доставчик на социалната услуга е Дружество за социално подпомагане.  

Потребители на услугата са самотни възрастни хора, изолирани в тесния кръг на своите проблеми, 

лишени от социални контакти; лица в над трудоспособна възраст, напуснали активния живот; 

възрастни хора запазили активното си отношение. 

 Центърът предлага комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за 

цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване 

на ежедневните, здравните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от 

организация на свободното време и личните контакти. 

 Броят на потребителите на социалната услуга през 2017 година средно месечно е 45. 

С Решение № 237 от 30.01.2017 г. на Общински съвет Дряново е приета промяна на вида и 

капацитета на социалната услуга в общността в „Дневен център за пълнолетни лица с физически 

увреждания“ с капацитет 30 лица. През 2017 г. услугата не е преобразувана. 

Защитени жилища 

На територията на община Дряново са разкрити 4 защитени жилища, делегирана държавна дейност, 

както следва: 

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост  І - с. Царева ливада, с капацитет 6 места 

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост  ІІ - с. Царева ливада, с капацитет 8 места 
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 Доставчик на социалните услуги е Дружество за умствено и психически увредени лица - 

Дряново. Капацитетът на двете жилища е 14 мъже и жени и 9 души обслужващ персонал.  

 Защитеното жилище е форма на социална услуга, в която хората водят независим начин на 

живот, подпомагани от професионалисти. В първото жилище са настанени 6 жени, изведени от 

ДВПР – с. Радовци, а потребителите на второто са мъже и жени с умствена изостаналост, изведени 

от специализирани институции. 

 В защитените жилища се изготвят индивидуални планове за грижа към всеки потребител на 

социалната услуга. Изграждат се умения за интегриране в обществото на базата на наличните 

възможности на клиентите, с акцент върху социалното им възстановяване. В защитените жилища се 

организира и провежда цялостна възпитателна работа с потребителите, подпомага се физическото, 

умственото и социално - трудовото адаптиране на клиентите, провежда се обучение за елементарни 

хигиенни умения и формиране на хигиенни навици. Работи се по индивидуални планове за здравни 

грижи, като всички клиенти преминават профилактични медицински прегледи.  

С Решение № 126, протокол № 15 от 30.06.2016 г. на Общински съвет – Дряново се промени 

капацитета на „Защитено жилище I за хора с умствена изостаналост“ – с. Царева ливада, общ. 

Дряново от 6 /шест/ места на 8 /осем/ места, считано от 01.01.2017 г. Със Заповед № РД01-

1251/28.11.2016 г. на изпълнителния Директор на АСП бе отказано увеличаването на капацитета, 

поради това, че не е финансово обезпечено към момента на издаване на настоящия 

административен акт. През 2017 г. капацитета на жилището не е увеличен. Направено е ново 

предложение до Общински съвет, като с Решение № 276, протокол № 34 от 28.04.2017 г. на 

Общински съвет Дряново е увеличен капацитета на жилището на 8 потребители, считано от 

01.01.2018 г.  

Защитено жилище за хора с физически увреждания - гр. Дряново, с капацитет 8 места и 5 

щатни бр. обслужващ персонал 

 Доставчик на социалната услуга е Сдружение Дружество за социално подпомагане – 

Дряново. 

 Същността на Защитеното жилище за хора с физически увреждания - гр. Дряново е да 

създаде условия за цялостно обслужване на възрастните хора с физически увреждания, свързани с 

предоставяне на ежедневни здравни, образователни и рехабилитационни потребности, както и 

организацията на свободното време и личните контакти с цел подобряване качеството на живот и 

намаляване на социалната им изолация. 

 Потребители на услугата са пълнолетни жени и мъже с физически увреждания, които могат 

да бъдат изведени и от специализирани институции. 

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост - с. Гостилица, с капацитет 8 места и 5 

щатни бр. обслужващ персонал 

 Доставчик на социалната услуга е Сдружение “Дружество за социално подпомагане” – 

Дряново. 
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 Потребители на услугата са пълнолетни жени и мъже с лека и средна степен на умствена 

изостаналост, изведени от специализирани институции за възрастни с умствена изостаналост. 

Преходно жилище - с. Радовци –с капацитет 5 места и 4 щатни бр. персонал 

 Преходното жилище се намира на територията на ДВПР – с. Радовци и в него са настанени 5 

жени, изведени от специализираната институция. Преходното жилище е форма на социална услуга, 

в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел 

подготовка извеждането им от специализирана институция. 

Доставчик на социалната услуга е община Дряново. 

Домашен социален патронаж - гр. Дряново 

 Домашният социален патронаж е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете на 

възрастни хора и хора с увреждания. ДСП е местна дейност, финансирана от общинския бюджет, с 

капацитет 80 места и персонал 5 бр.  

 Услугата се ползва средно от 52 потребители от гр. Дряново.  

Клуб на пенсионера  

 На територията на община Дряново са разкрити и функционират 3 клуба на пенсионера, 

разположени в помещения – общинска собственост и финансирани от общинския бюджет. Единият 

от клубовете се намира в гр. Дряново, а останалите 2 – в с. Царева ливада и с. Гостилица. Клубовете 

на пенсионера предлагат социална интеграция и социално включване на своите членове. 

Клуб на инвалида  

 На територията на община Дряново е разкрит и функционира 1 клуб на инвалида, 

разположен в помещение – общинска собственост, финансиран от общинския бюджет. Същият се 

намира в с. Гостилица. Клубът на инвалида предлага консултации, информиране и обучения, 

социално подпомагане, интеграция и социално включване на своите членове – хора в пенсионна 

възраст и хора с увреждания. 

Социални услуги в общността, предоставяни по проекти и програми  

- Личен асистент 

 На 12.05.2016 г. Община Дряново подписа споразумение по проект „Център за интегрирани 

услуги“ за предоставяне на почасови социални услуги личен/социален асистент и домашен 

помощник. По проекта през 2017 г. са обхванати 75 потребители, осигурена почасова трудова 

ангажираност е осигурена на 43 лични/ социални асистенти и домашни помощници.  

- Приемна грижа 

 Социалната услуга в общността приемна грижа се изпълнява от Община Дряново в рамките 

на проект «Приеми ме 2015» по ОП «Развитие на човешките ресурси». Бенефициент по проекта е 

Агенция „Социално подпомагане”, а Община Дряново е партньор по проекта. От 11 2016 г. проекта 
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премина на втора фаза, като екипа по приемна грижа премина на областно ниво. Продължителност 

на проекта 01.2021 г.  

   

  3.2.1.1.5.  Ремонт и обновяване на клубовете на пенсионера. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

3.2.1.1.6.   Увеличаване на капацитета на съществуващи социални услуги в     общността 

/защитени жилища, дневни центрове, ЦОП /. 

През 2017 г. е запазен капацитета на съществуващите социални услуги.  

3.2.1.1.7.   Изграждане на Дом за стари хора 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

3.2.1.1.8.  Създаване на  Дневен център за възрастни хора в с. Царева ливада. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

 

Мярка 3.2.1.2.  Обновяване на здравната инфраструктура и предоставяне на по-качествени 

здравни грижи.   

3.2.1.2.1. Разкриване и оборудване на специализирани лекарски кабинети. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

3.2.1.2.3. Разкриване на болница за долекуване и продължително лечение. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

Социални услуги в общността, предоставяни по проекти и програми  

Личен асистент/Социален асистент/домашен помощник 

 Община Дряново продължава работата по Проект “Център за интегрирани услуги” 

BG05M9OP001-2.002-0265-C01, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките 

ресурси. В Дряново, проектът стартира на 12 май 2016 г., като към 01.01.2017 г. Центърът работеше 

с 51 служители, а към 31.12.2017 г. – с 41 служители, лични асистенти, социални асистенти и 

домашни помощници, предоставящи социална грижа по домовете. До края на 2017 година, в 

рамките на проекта, са положени грижи за общо над 120 активни потребители, както в града, така и 

в малките насели места от общината. 

Екипът за управление на проекта и екипът от специалисти, работещи в Центъра за интегрирани 

услуги, ежемесечно правят посещения по домовете на потребителите, с цел осъществяване на 

контрол в работата на асистентите, в спазването на месечните графици, както и за проверка на 

удовлетвореността на потребителите от предоставяната услуга. Центърът се обслужва от управител, 
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социален работник, рехабилитатор, медицинска сестра и фелдшер, които осигуряват редовни 

медицински прегледи и рехабилитация на нуждаещите се потребители. 

В Центъра за интегрирани услуги, периодично се организират срещи между екипа и асистентите, с 

техните потребители. През месец октомври бе отслужен водосвет за здраве и благоденствие на 

всички ангажирани и ползващи социални услуги по проекта. 

3.2.1.1.5.  Ремонт и обновяване на клубовете на пенсионера. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

3.2.1.1.6.   Увеличаване на капацитета на съществуващи социални услуги в     общността 

/защитени жилища, дневни центрове, ЦОП /. 

През 2017 г. е запазен капацитета на съществуващите социални услуги.  

3.2.1.1.7.   Изграждане на Дом за стари хора 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

3.2.1.1.8.  Създаване на  Дневен център за възрастни хора в с. Царева ливада. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

 

Мярка 3.2.1.2.  Обновяване на здравната инфраструктура и предоставяне на по-качествени 

здравни грижи.   

3.2.1.2.1. Разкриване и оборудване на специализирани лекарски кабинети. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

3.2.1.2.3. Разкриване на болница за долекуване и продължително лечение. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

3.2.1.2.4. Подобряване на здравната инфраструктура на територията общината. 

 

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 9 заседания на 

комисията за настаняване и ползване услугата с финансовата подкрепа на Общината.  

3.2.1.2.5. Запазване на Филиала на ЦСМП гр.Дряново.   

   На територията на община Дряново действа филиал на Центъра за спешна 

медицинска помощ – Габрово. 
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3.2.1.2.6. Повишаване на квалификацията на медицинските кадри и привличане на нови 

специалисти 

Доболнична помощ в община Дряново се осъществява от два медицински центъра за 

специализирана доболнична помощ, разположени в гр. Дряново. Те работят по договор с РЗОК и 

осъществяват специализирана извънболнична медицинска помощ по следните специалности: 

вътрешни болести; кардиология; хирургия; акушерство и гинекология; очни болести; детски 

болести; пулмология; урология;неврология; ортопедия и травматология; психиатрия; УНГ болести; 

белодробни болести; ендокринология, физиотерапия. Двата центъра разполагат със съвременна 

медицинска апаратура и манипулационни за венозни и мускулни апликации, превръзки, смяна на 

уретрални катетри, хирургични манипулации, спешни назначения и др. В тях се води диспансерно 

наблюдение на хронично болни пациенти, съгласно наредбата за диспансеризация и изискванията 

на НЗОК. В единия център е регистрирана и функционира обща ЛКК, в която се извършва 

експертиза на временната нетрудоспособност и подготовка за представяне пред ТЕЛК.  

Съгласно регистъра на РЗИ – Габрово за лечебните заведения на територията на община Дряново, 

РЗОК - Габрово има сключен договор със 7 практики за първична медицинска помощ, и 8 практики 

за първична дентална помощ. В последните години се проявява тенденция на запазване броя на 

общо практикуващите лекари и стоматолози, което гарантира предоставянето на адекватни базови 

здравни грижи на жителите на общината.  

Всички специалисти ежегодно повишават професионалната си квалификация чрез: 

посещения на тематични курсове организирани в базите на медицинските университети; 

посещения на конгреси и симпозиуми; 

абонамент за специализирана медицинска литература; 

На 01.09.2017 г., екип от специалисти проведе скрининг с флурограф за всички граждани на община 

Дряново, желаещи да се изследват за туберкулоза. Медиците от Специализирана болница за 

активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца проведоха изследвания в град 

Дряново. 

Целта на изследването бе ранното откриване на туберкулозата и намаляване на случаите, чрез 

започване на своевременно лечение. 

 

Специфична цел 3.2.2.Развитие на устойчиви форми на отдих и спорт на местно ниво. 

 

Мярка  3.2.2.1 Изграждане и обновяване на спортната инфраструктура и услуги на 

територията на общината. 

3.2.2.1.1.  Ремонт на стадиона в с. Гостилица 

През 2017 г., системно бе извършвана поддръжка на тревната настилка на стадион в село 

Гостилица“. На терена се провеждат и организират спортни мероприятия с местно значение. 
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Обогатяване на спортния календар на общината. 

В Дряново, ежегодно се провеждат турнири и състезания с регионален и национален характер, 

които всяка година привличат гости на града от цялата страна и чужбина. През 2017 г. община 

Дряново осигури 40 хил. лв. от собствените си приходи за развитието на спорта, които бяха 

предоставени под формата на субсидия за тренировъчна дейност на 6 спортни клуба и за 

организирането на традиционни за града спортни турнири. Спортните клубове ползваха 

безвъзмездно спортната база.  

Учебните заведения и детската градина изпълниха проекти за провеждане на физическо възпитание 

и спорт  в извънкласни форми на обучение.  

През 2017 г., организаторите на турнира на писта по лека атлетика, на лекоатлетическия крос 

„Колю Фичето“ и на националното състезание по спортно ориентиране „Купа Дряново“, отчетоха 

рекорден брой участници. След изграждането и ремонта на общинските спортни обекти през 2015 

г., в общината ежемесечно се провеждат спортни мероприятия по различни дисциплини. През 2017 

г., в Дряново се проведе 2-ро поредно издание на детския футболен лагер Милан Джуниър Камп, в 

периода 3 – 8 юли 2017 г. и събра около 100 участници, на възраст от 5 до 17 години. 

          През изминалата година, община Дряново домакинства още няколко спортни мероприятия с 

национално и международно ниво: 

         В Дряново се проведоха областните първенства по футбол и волейбол, от програмата на 

Ученически игри 2017/2018 г. 

В спортно-туристическия календар на община Дряново за 2017 г. са включени състезания и 

мероприятия, организирани от действащите спортни клубове, ТД „Бачо Киро” и Община Дряново.  

 

Спортни прояви, проведени в Дряново през 2017 г., са:  

г. - С турнир по стрийтбол Община Дряново отбеляза Международния ден на младежта – СК 

„Локомотив“ 

4 бр. турнири – АФЛ – девойки и жени – Спортна зала; 

Турнир по волейбол DRYANOVO CUP за купата на Община Дряново и фирма „Тисина“ ООД – м. 

март 2017 г. – Спортна зала; 

Турнир по футбол деца, родени след 2007 г., за Купата на община Дряново-13.03.16; 

Турнир по канадска борба за хора с увреждания – част от националния шампионат – м. април 2017 

г. – 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; 
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Ученически игри 2016/2017 – областно първенство по футбол 

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“  

 

 

3.2.2.1.7. Реконструкция на градски басейн и проебразуването му в закрит за целогодишно 

ползване. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

 

Мярка  3.2.2.2. Реконструкция и изграждане на паркове и градини. 
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3.2.2.2.2. Обособяване, благоустрояване и озеленяване на нови паркови пространства. 

През 2017 г.  на територията на Община Дряново са изпълнявани дейности по почистване, 

озеленяване и поддържане на модернизираната зелена система в град Дряново и междублоковите 

пространства; 

 

“. 

 

 
Индикатори за 

резултат 
Мярка 

Стойност 

2016 

Стойност 

2017 

Целева 

стойност 

2020 

Източник на 

информация 

ПРИОРИТЕТ 3.2. „Полагане на целенасочени усилия за подобряване здравето, 

благополучието и качеството на живот на местното население“. 

 

1

. 

Предоставени нови 

социални услуги в 

общността 

брой 2 0 4 Община 

 

2

. 

Разширен капацитет 

на съществуващи 

социални услуги в 

общността 

брой лица 0 1 15 Община 

 

3

. 

Разкрити и 

оборудвани 

специализирани 

лекарски кабинети 

брой 0 0 2 Община 

4

. 
Разкрит хоспис брой 0 0 1 

 

Община 

 

5

. 

Разкрита болница за 

долекуване и 

продължително 

лечение 

брой 0 0 1 
 

Община 

6

. 

Изградени и 

ремонтирани 

обекти на спортната 

инфраструктура 

брой 2 1 7 Община 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4 .1.  

„Подобряване качествата на околната среда чрез намаляване на антропогенните 

замърсявания на територията".  

 

Специфична цел 4.1.1. Доизграждане и обновяване на общинската система за управление на 

отпадъците. 

 

Мярка 4.1.1.1. Премахване на последиците от индустриални и битови замърсявания и тяхното 

ограничаване. 

4.1.1.1.1.  Периодично почистване на локалните замърсявания. 

През 2017 г. на територията на Община Дряново бяха изчистени 3 нерегламентирани сметищни 

площадки с обща площ 0.53 дка. 

4.1.1.1.2.  Включване в местни, регионални и национални инициативи за масово   

почистване на територията. 

През 2017 г. Община Дряново се включи в Национална кампания  „Да изчистим България заедно”. 

През 2017 г. Общинска администрация – Дряново организира три кампания за почистване 

територията на Общината. Инициативите бяха  подкрепени от граждани, институции и фирми.  

4.1.1.1.3. Рекултивиране на сметището в град Дряново. 

На територията на община Дряново и през 2017 г. се изпълнява проект „Закриване и рекултивация 

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

През 2016 г., с решение № 225 / 16.11.2016 г. на Заместник министъра на околната среда и водите бе 

обявена открита процедура с предмет  „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови 

отпадъци в местност „Градище“ в землището на гр. Дряново, област Габрово.“ 

С Решение № 25 / 02.03.2017 г. на заместник министърa на околната среда и водите е избран 

изпълнител на обществена поръчка с предмет „Закриване и рекултивация на старо депо за ТБО в 

местност „Градище”, в землището на град Дряново, Област Габрово”.   

 

 

Мярка 4.1.1.2.   Изграждане на специализирана инфраструктура обезпечаваща преработката на   

смет и отпадъци. 

4.1.1.2.2.  Изграждане на площадки за събиране на оборска тор. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 
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Мярка 4.1.1.4. Изграждане на система за разделно събиране на отпадъците и повторна 

употреба и рециклиране на отпадъчни материали. 

4.1.1.4.3.  Разделно събиране на отпадъците и въвеждане на компостиране. 

С приключването на първи етап приключи и изпълнението на проект „Прилагане на 

децентрализиран модел за управление на отпадъците в България, вкл. изграждане на необходимата 

техническа инфраструктура - система за раздeлно събиране и съоръжение за рециклиране на 

събраните биоотпадъци“. В резултат е изготвен идеен проект. Предстои РСУО – Севлиево да 

кандидатства за финансиране  изграждането  на компостираща инсталация през 2018 година 

 

Специфична цел 4.1.2. Защита на околната среда и превенция на риска (кризи, бедствия и 

аварии). 

 

Мярка  4.1.2.1. Разработване на политики намаляващи климатичните промени и опазващи 

околната среда. 

4.1.2.2.1.  Разработване на Програмата за управление на отпадъците. 

С Решение № 134 / 29.07.2016 г. на  Общински съвет – Дряново е приета Регионална програма за 

управление на отпадъците – регион Севлиево, за периода 2015 - 2020 година за общините Севлиево, 

Дряново и Сухиндол. 

 Регионалната програма за управление на отпадъците за регион Севлиево е разработена  на 

основание чл. 52, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците и реализира възможността кметовете 

на трите общини – Севлиево, Дряново и Сухиндол, включени в регионалната система за управление 

на отпадъците, да разработят обща програма, с ясно определени  задължения, отговорности и 

мерки, засягащи отделните общини. 

4.1.2.1.2.  Разработване на Програма за опазване на околната среда 

С Решение № 486 / 23.09.2014 г. на Общински съвет - Дряново е приета „Програма за опазване на 

околната среда на община Дряново 2014-2020 г.“. 

Ежегодно до 31 Март се изготвя годишен отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване 

на околната среда. 

4.1.2.1.3. Разработване на План за разделно събиране на отпадъците. 

През 2016 г. на територията на РСУО – Регион Севлиево се реализира  проект „Сепарираща 

инсталация за битови отпадъци – регион Севлиево“.  През 2017 г. сепариращата инсталация беше 

въведена в експлоатация. 
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 Съгласно Договор № 91 / 30.06.2015 г., на територията на Община Дряново „Елтехресурс“ 

АД организира система за разделно събиране, транспортиране, съхраняване и предаване за 

предварително третиране с цел последяващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване. 

 През отчетния период, общото количество излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване, предадено за предварително третиране с цел последващо оползотваряване  е както 

следва: 

газоразрядни лампи - 2,512 тона 

ИУЕЕО – 4,982 тона 

Съгласно Договор № 32 / 03.02.2016 г., на територията на Община Дряново „Екобатери“ АД 

организира изграждането и прилагането на система за събиране, транспортиране, временно 

съхранение, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на 

негодни за употреба батерии и акумулатори НУБА. 

 През отчетния период, общото количество НУБА, предадено за предварително третиране с 

цел последващо оползотваряване  е  0,277 тона. 

На територията на Регионално депо за отпадъци – Севлиево се осигурява предаване и обезвреждане 

на строителни  отпадъци  генерирани от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на 

територията  Община Дряново. 

 Строителните отпадъци постъпили за обезвреждане на Регионално депо за отпадъци – 

Севлиево се оползотворяват на 100 %. 

Мярка  4.1.2.2. Превенция на екологичните рискове. 

4.1.2.2.1. Провеждане на мерки за адаптация към климатичните промени. 

През 2015 г. МОСВ инициира процес по разработването на Националната стратегия за адаптация 

към изменението на климата, която съвместно с всички компетентни ведомства трябва да бъде 

готова до края на 2017 г. Основната цел на стратегията е намаляване уязвимостта на страната ни от 

климатичните промени и подобряване капацитета за адаптиране на природните, социалните и 

икономическите системи към неизбежните негативни въздействия от изменението на климата - 

промените в температурата и валежите, по-честите екстремни метеорологични условия, 

нарастването на количествата въглероден диоксид в атмосферата и други). 

През първия етап от подготовката на стратегията е разработен рамков документ, който дава оценка 

на риска от най-характерните за нашия географски район природни бедствия на базата на 

климатични модели. Секторите, които обхваща рамковият документ, са: селско стопанство, води, 

градска среда, енергетика, транспорт, строителство и инфраструктура, екосистеми и 

биоразнообразие, човешко здраве и туризъм, като е обърнато внимание и на трансграничното 

сътрудничество по въпроси, свързани с въздействието на климатичните промени. 

4.1.2.2.2. Провеждане на мерки за превенция на климатичните промени. 
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Предприетите на територията на Община Дряново мерки за превенция на климатичните промени 

през 2017 г.  се изразяват главно в изграждането и експлоатацията на енергийната инфраструктура и 

на алтернативните източници на енергия, чрез: 

Експлоатация на съществуващите фотоволтаични паркове. 

Експлоатация на съществуващи  ВЕЦ 

 

Мярка 4.1.2.3. Подобряване управлението на водите и управлението на почвите. 

4.1.2.3.1. Изграждане на местна структура за борба с пожарите, наводненията, природните 

бедствия и последиците от тях. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

4.1.2.3.2. Провеждане на мерки за предотвратяване на свлачищата. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

4.1.2.3.3. Провеждане на мерки за предотвратяване на щетите от наводнения. 

През 2017 г. междуведомствена комисия извърши обследване на потенциално опасните язовири на 

територията на Община Дряново, съответно: 

Язовир „Горнич“, 

Язовир „Рамадана“, 

Язовир „Опитна станция“ 

Язовир „Янтра“ 

 Обследването включва оглед на техническото състояние на язовирните стени, прилежащите 

им съоръжения, както и участъка до 500 м. под язовирната стена съответно: 

 За своята работа комисията състави протокол с предписания, включващ мерки за 

предотвратяван на наводнения, които се изпълняват в срок. 

Контрол по изпълнение на дейността се упражнява от Областен управител на Област Габрово. 

 

 
Индикатори за 

резултат 
Мярка 

Стойност 

2016 

Стойност 

2017 

Целева 

стойност 

2020  

Източник на 

информация 

ПРИОРИТЕТ 4.1. „Подобряване качествата на околната среда чрез намаляване на 
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ПР

И

ОР

ИТЕТНА ОБЛАСТ 4.2.    

"Опазване на околната среда и биоразнообразието".  

Специфична цел 4.2.1. Предотвратяване загубата на биоразнообразието и подобряване на 

информираността. 

 

антропогенните замърсявания на територията“. 

 

1

. 

Изградени площадки 

и съоръжения 

намаляващи 

замърсяванията в 

населените места, 

вкл. Разделно 

събиране на 

отпадъци 

брой 0 0 7 Община 

 

2

. 

Въведени системи за 

разделно събиране, 

компостиране и 

обезвреждане на 

отпадъци 

брой 0 0 3 Община 

3

. 

Проведени 

информационни 

кампании сред 

обществото за 

контрол над 

отпадъците 

брой 1 0 3 Община 

 

4

. 

Проведени 

обществени 

инициативи за 

почистване на 

замърсени терени на 

територията на 

общината 

брой 3 0 4 Община 

5

.  

Разработени 

стратегически 

планови документи в 

областта на 

управление на 

отпадъци 

брой 0 0 3 Община 
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Мярка 4.2.1. Опазване и възстановяване на екосистемите, видовете и генетичното разнообразие.   

4.2.1.1. Възстановяване на хабитатите тип крайречни влажни зони. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

4.2.1.2. Реализиация на съвместни проекти с ЛРС за опазване на популациите в района. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

4.2.1.3. Обозначаване и грижа за защитените дървета на територията на общината. 

През 2017 г. продължи поетапното актуализиране на данните, относно санитарното състояние  и 

местонахождението на вековните дървета намиращи се на територията на община Дряново, 

съвместно с РИОСВ В.Търново. 

Мярка 4.2.2. Укрепване на мрежата от защитени територии и места от Европейската мрежа 

„Натура 2000”. 

4.2.2.1. Разработване на План за управление на ЗМ“Дряновски манастир“. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

4.2.2.2. Мерки за борба с бракониерството и безразборното изсичане на дървесината. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

4.2.2.3. Предприемане на мерки за спиране на загубата на биоразнообразието и 

деградацията на екосистемите. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

4.2.2.4. Подобряване на екологичната информираност сред учениците и местното 

население. 

През 2017 г. Община Дряново и „Екоколект“ АД обявиха конкурс за изработване на коледна 

картичка от  екологични (рециклирани) и/или отпадъчни материали.  

Ежегодно до 31 Март се изготвя годишен отчет за изпълнение на Общинската програма за опазване 

на околната среда. С Решение №  76 / 30.03.2016 г.. на Общински съвет – Дряново е приет Годишен 

отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда 2014 – 2020 г. за периода 

01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. Докладът е обявен публично. 

За всички проекти, реализирани на територията на Община Дряново през 2016 г., е направено 

публично уведомяване на населението чрез обявление за инвестиционно намерение публикувано на  

интернет страницата на общината и на информационните табла. 
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остъп до качествени административни услуги“  

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5 .1.   

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

 

Специфична цел 5.1.1.  Благоустрояване и модернизиране на обекти обслужващи граждани и 

бизнес. 

 

Мярка 5.1.1.1. Благоустрояване и модернизиране на обекти обслужващи граждани и бизнес. 

 
Индикатори за 

резултат 
Мярка 

Стойност 

2016 

Стойност 

2017 

Целева 

стойност 

2020  

Източник на 

информация 

ПРИОРИТЕТ 4.2. „Опазване на околната среда и биоразнообразието“. 

 1. 

Изпълнени проекти 

за опазване на 

екосистемите, 

видовете и 

генетичното 

разнообразие 

брой 0 0 3 Община 

 2. 

Разработен план за 

управление на ЗМ 

„Дряновски 

манастир” 

брой 0 0 1 Община 

3. 

Проведени 

ежегодни кампании 

за подобряване 

екологичната 

информираност на 

местното население 

брой 1 2 6 Община 

 4. 

Реализирани 

екологични 

проекти 

брой 1 0 2 Община 
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5.1.1.1.2. Ремонт на сградите на кметствата и създаване на условия за административно 

обслужване на населението в селата.   

През 2017 г. е извършен ремон та сградата на кметство с. Царава Ливада с финансиращ орган 

Красива България 

Мярка 5.1.1.2. Подобряване на качеството и видовете административни услуги. 

5.1.1.2.1. Обучение на служителите за изграждане на административен капацитет 

С цел  подобряване качеството на работата на администрацията,  през 2016 год. служители на 

Общинска администрация – Дряново  преминаха курсове и обучение насочени в сферата на: 

Счетоводно отчитане в бюджетните организации;  Изменения в Закон за обществени поръчки. 

5.1.1.2.3. Актуализация/създаване на нов административен сайт на община Дряново. 

www.dryanovo.bg новата интернет страница на Общината е по функционална, съобразена със 

законовите изисквания за електронно управление, с детайлна и актуална информация за 

потребителите.  

Официалният сайт на Община Дряново, дава възможност за извършване на  онлайн 

административни услуги - 10 броя. 

 

Мярка 5.1.1.3. Обновяване на хардуера и софтуера в общинска администрация. 

5.1.1.3.1. Обновяване на офис техниката и софтуера в Общинска администрация. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

5.1.1.3.2. Изграждане на електронни мрежи и споделяне на масиви с административни 

държавни структури. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

Специфична цел 5.1.2. От управление към добро управление. 

Мярка 5.1.2.1. Стратегическо планиране и общински политики. 

5.1.2.1.1. Разработване на Стратегия за развитие на туризма 

С Решение № 488 от 23.09.2014 г. на Общински съвет - Дряново  е приета Програма за развитие на 

туризма на територията на Община Дряново за периода 2014 - 2020 г, на базата на която в ОбА 

Дряново ежегодно се изготвя Годишен план за развитие на туризма, съгласуван с Консултативен 

съвет по въпросите на туризма.  

5.1.2.1.2. Разработване и реализация на Програма за енергийната ефективност за периода 

2014 – 2017 г. 



Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на  Общински план за развитие на община Дряново 2014 – 2020 г. 

 
 

стр. 53 

 

С Решение № 524/16.02.2015г. на Общински съвет – Дряново  е приет План за енергийна 

ефективност  на Община Дряново 2015 - 2017 

5.1.2.1.3. Разработване и реализация на Програма за опазване на околната среда за 

периода 2014 – 2017 г. 

С Решение №486 от 23.09.2014 г. на Общински съвет – Дряново е приета „Програма за опазване на 

околната среда на община Дряново 2014-2020 г.“ 

5.1.2.1.4. Разработване на Общинска стратегия за развитие на спорта за периода 2014 – 

2020 г. 

През 2016 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

 

Мярка 5.1.2.2. Прозрачно управление и активно гражданско участие. 

5.1.2.2.1. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на общинска 

администрация 

Интернет страницата на Община Дряново www.dryanovo.bg -  основен и канал за информация, 

гарантиращ публичност и прозрачност на дейността на Общинска администрация – Дряново. 

 На  www.dryanovo.bg   са обособени отделни менюта, предоставящи подробна информация за 

работата на Общинска администрация – Дряново. 

 На  www.dryanovo.bg   са обособени отделни менюта, предоставящи подробна информация за 

всичко, свързано с туризма на територията на общината – туристически обекти и атракции, хотели и 

къщи за гости, заведения за хранене и развлечение, туристически маршрути, съобщения. 

На  www.dryanovo.bg  е отделенна секция „Актуално“ и „Акценти“, предоставящи информация 

новини, обяви и съобщения, обяви – местни данъци и такси, търгове, конкурси, концесии, културен 

календар, както и мнения на граждани за качеството на административно обслужване в Общината. 

 

Интернет страница на Общината е функционална, съобразена със законовите изисквания за 

електронно управление, с детайлна и актуална информация за потребителите и се актуализира 

ежедневно. 

 

Промените в местната нормативна уредба, както и реализираните мероприятия редовно се 

отразяваха в местния общински вестник „Промяна“, който излиза веднъж месечно, както и в други 

регионални медии. В общинския вестник се публикуват по-важните събития и мероприятия, 

организирани  от Общинска администрация Дряново или от институциите, на територията на 

общината. 

http://www.dryanovo.bg/
http://www.dryanovo.bg/
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От месец август 2017 г. всички заседания на Общински съвет Дряново се излъчват онлайн, на сайта 

на Община Дряново. 

5.1.2.2.2. Ефективно взаимодействие на общинската администрация със структурите на 

гражданското общество. 

На територията на община Дряново функционират редица неправителствени организации с 

различна сфера на дейност (култура, спорт, туризъм, социални дейности и др.). По - голямата част 

от тях имат представителство и участие в действащите съвети и комисии към общинска 

администрация – Дряново. Всички стратегически документи и съответните отчети се изготвят 

съвместно със структурите на гражданското общество, в рамките на редовни заседания и 

периодични срещи. На официалния сайт на Община Дряново има списък на неправителствените 

организации, достъпен за широката общественост.  

Мярка 5.1.2.3. Информираност и равнопоставеност на гражданите. 

5.1.2.3.1.  Организиране на обществени обсъждания по важни обществени въпроси и 

основни стратегически документи. 

Израз на прозрачността при управлението на публичните ресурси са и проведените публични 

обсъждания през годината, във връзка с бюджета и реализацията на значими проекти.  

5.1.2.3.2. Подобряване на информираността за реализацията на местни инициативи. 

   На официалния уеб сайт  на Община Дряново www.dryanovo.bg предоставя полезна и актуална 

информация за Дряново, за дейностите и услугите, които извършва общинска администрация. 

Община Дряново предлага на официалната си страница структурирана информация за финанси, 

документи, обществени поръчки, проекти и програми, търгове и конкурси, обяви и съобщения и др. 

Секцията постоянно се актуализира. . 

 
Индикатори за 

резултат 
Мярка 

Стойност 

2016 

Стойност 

2017 

Целева 

стойност 

2020 

Източник на 

информация 

ПРИОРИТЕТ 5.1. „Предоставяне на по-качествени услуги и информация на граждани и 

бизнес“ 

 1. 

Ремонтирани 

административни 

сгради 

брой 0 1 6 Община 

 2. 

Реализирани проекти с 

участието на Община 

Дряново, подобряващи 

качеството на 

брой 0 0 9 Община 

http://www.dryanovo.bg/
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услугите 

 3. 

Въведен комплекс от 

електронни услуги за 

гражданите и фирмите 

брой 0 0 6 Община 

 4. 

Организирани 

пресконференции за 

реализирани проектни 

инициативи 

брой 1 2 24 
 

Община 

5.  

Изградена електронна 

мрежа за споделяне на 

информационни 

масиви с 

административни 

държавни структури. 

брой 0 0 1 Община 

 6. 

Обучени специалисти 

от Общинска 

администрация  за 

предоставяне на нови 

административни 

услуги 

брой 7 8 13 Община 

 8. 
Обновена компютърна 

техника 

%  

 
2 5 20% Община 

 9. 
Обновена офис 

техника 

%  

 
5 2 10% Община 

 10. 

Подобрени умения за 

работа в местни 

общности и 

партньорство. 

брой 0 0 20 Община 

11. 

Разработени 

стратегически планови 

документи 

брой 0 1 10 Община 

12. 

Обществени 

обсъждания на 

стратегически и 

планови документи 

брой 1 1 10 Община 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5 .2.   

„Подобряване на административния и проектния капацитет на общината за ефективно 

управление на оперативните програми и пчп“  

 

Специфична цел 5.2.1. Подобряване на квалификацията и обмена на добри практики. 

 

Мярка 5.2.1.1. Обучение и обмен на добри практики за създаване на ефективен проектен 

мениджмънт. 

5.2.1.1.1. Запознаване с изискванията на новите оперативни и други европейски 

програми.   

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

5.2.1.1.2. Обучение по въпросите на проектното менажиране и финансово управление на 

проектите.    

През 2017 г. служители на общинска администрация – Дряново участваха в семинара с обхват: 

Закон за обществени поръчки 

5.2.1.1.3. Разработване на технически проекти за кандидатстване по оперативни 

програми.    

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

Мярка 5.2.1.2. Разширяване на междуобщинското сътрудничество. 

5.2.1.2.1. Организиране на междуобщински инициативи в областта на местното 

самоуправление 

През 2016 г. е приета Регионална програма за управление на отпадъците – регион Севлиево, за 

периода 2015 - 2020 година за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. 

413

. 

Обучени 

представители на НПО 

сектора и читалищата 

за разработване и 

управление на проекти 

брой 0 0 20 

Община 

НПО/читалищ

а 

114

. 

Побратимени градове 

и международни 

партньорства 

брой 0 0 5 Община 
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През 2016 г. на територията на РСУО – Регион Севлиево се реализира  обект „Сепарираща 

инсталация за битови отпадъци – регион Севлиево“.  В началото на 2017 г. предстои сепариращата 

инсталация да бъде въведена в експлоатация. 

5.2.1.2.2. Разширяване на междуобщинските инициативи в областта на техническата 

инфраструктура. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

Специфична цел 5.2.1. Изграждане на устойчиви партньорства и ефективна координация 

между институциите. 

 

Мярка 5.2.1.1. Изграждане на публично-частни партньорства. 

5.2.1.1.1. Изграждане на екип за разработване на документите и реализация на ПЧП. 

През 2017 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността. 

Мярка 5.2.1.2. Изграждане на местни, регионални, национални и международни партньорства. 

5.2.1.2.1. Изграждане на партньорства за устойчиво регионално развитие. 

През 2016 г. е приета Регионална програма за управление на отпадъците – регион Севлиево, за 

периода 2015 - 2020 година за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. 

През 2016 г. на територията на РСУО – Регион Севлиево се реализира  обект „Сепарираща 

инсталация за битови отпадъци – регион Севлиево“.  През 2017 г. сепариращата инсталация беше 

въведена в експлоатация. 

5.2.1.2.2. Разширяване на международните партньорства и побратимявания между 

градове и общини. 

През 2017 г. са запазени съществуващите международните партньорства и побратимявания между 

градове и общини. 

  

 
Индикатори за 

резултат 
Мярка 

Стойност 

2016 

Стойност 

2017 

Целева 

стойност 

2020 

Източник на 

информация 

ПРИОРИТЕТ 5.2. „Подобряване на административния и проектния капацитет на община 

та за ефективно управление на оперативните програми и ПЧП“  
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 1. 

Обучени общински 

служители за 

изискванията на 

оперативните 

програми през новия 

програмен период 

брой 6 0 15 Община 

 2. 

Обучени общински 

служители в областта 

на управлението на 

проекти 

брой 6 0 10 Община 

3. 
Подготвени и 

изпълнени ПЧП 
брой 0 0 3 Община 

4. 
Аутсорснати 

общински услуги 
брой 0 0 3 Община 

45. 

Обучени 

представители на НПО 

сектора и читалищата 

за разработване и 

управление на проекти 

брой 0 0 20 Община 

 6. 

Побратимени градове 

и международни 

партньорства 

брой 0 0 5 Община 


