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Тържествено заседание 

на Общински съвет – Дряново, 

по случай традиционните есенни празници на Дряново, 

за връчване на Удостоверенията за присъдени почетни звания 

20 октомври 2022г /четвъртък/ 

17 00 часа 

Ритуална зала на Община Дряново 

 

Дневен ред: 

1. Връчване на Удостоверения за присъдено звание: 

- ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Цанка Съчкова; 

- ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Рачо Острев; 

- ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО на Иван Колев. 

2. Връчване на 

- ПОЧЕТНА ГРАМОТА на Емилияна Начева за принос в развитието на 

образованието. 

 

По точка първа от дневния ред: Връчване на Удостоверения за 

присъдено звание ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО и ПОЧЕТЕН 

ГРАЖДАНИН НА ДРЯНОВО.  

1) С Решение 639 от 29 септември 2022г Общински съвет – Дряново 

удостои Цанка Петрова Съчкова със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН 

НА ДРЯНОВО за изключителните ù заслуги и постижения в областта на 

обществената дейност, науката и културата, утвърдила с дейността си 

престижа на град Дряново и общината. 

Цанка Съчкова е родена на  15 ноември 1924 год. в с. Церова 

Кория, Великотърновско, където завършва прогимназия. След като се 

омъжва се премества да живее в гр. Дряново. Тук завършва средно 

образование във  вечерна гимназия. През 1970 год. завършва висше 

образование, специалност история и литература, в Софийски 

университет „Свети Климент Охридски”. 

През 1952 год. е избрана за заместник-председател (заместник-

кмет) на Градския народен съвет в гр. Дряново, а по късно работи 

като секретар на Изпълнителния комитет на  Градския народен съвет. 

По нейна инициатива е изградено движението „Образцов дом”, което 

много допринася за хигиенизирането и благоустрояването на града. 

След като се пенсионира работи 8 години в Исторически музей при 

Дряновски манастир. Близо 40 години работи и ръководи „Движението 

на жените” в гр. Дряново. 
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Цанка Съчкова е автор на книгите: 

1. „Движение на жените в гр. Дряново и дряновския край” 

2. „Из миналото на село Церова кория, Великотърновско” 

3. „Два века българо-руски отношения в гр. Дряново” 

4. „Община Дряново – Кметове и Почетни граждани (1877- 2010) 

По нейна инициатива се издирват и събират снимките на 

кметовете на града от Освобождението до 2010г и се прави алея – 

изложба в Община Дряново. 

За активната и дългогодишна обществена дейност получава 

много награди – ордени и медали: 

- Орден „Червено знаме на труда” от президиума на Народното 

събрание. 

- „Сребърен филигран” от националния комитет на българските 

жени София. 

- Златен медал „100 години Априлско въстание”. 

 

На наградения се връчва Удостоверение, Почетения знак, икона и 

букет с цветя. 

 

2) С Решение №598 от 28 юли 2022г Общински съвет - Дряново 

удостои Рачо Михов Острев със званието ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА 

ДРЯНОВО за заслугите му в обществената дейност за утвърждаване 

престижа на град Дряново и общината в България. 

Рачо Острев е роден на 30 май 1936 година в с. Славейково, 

Дряновска община. Завършва през 1955 година дряновската гимназия 

„Максим Райкович”. След отбиване на военната си служба, през 1958 

година постъпва на работа във Вагонния завод. В края на същата 

година е изпратен на работа в завод „Татра“ - Прага. 

През 1962 година е привлечен на работа като учебно-спортен 

инструктор и заместник-председател на Дружеството за физкултура и 

спорт „Локомотив” - Дряново. По-късно през 1980 година е избран за 

председател на същото дружество. Много активно Острев е помагал на 

всички треньори за популяризирането на спортните дисциплини, които 

са носили неведнъж слава и успехи на града и общината. След 

демократичните промени и реорганизацията на дружествата у нас 

напуска системата. С пряк избор от жителите на родното му село 

Славейково Рачо Острев е избран за кмет на селото в периода 1995 - 

1999г. 

Рачо Острев се включва активно в развитието и 

популяризирането на Културния клуб на пенсионера „Колю Фичето” в 

Дряново, като е бил председател и заместник-председател на клуба. 
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По негова идея и съдействие се организира Националният събор-

надпяване „От дума на дума, от песен на песен”, който вече 20 години 

се провежда в Дряново. И към момента г-н Острев е активен член на 

Управителния съвет на клуба на пенсионера и продължава да се 

включва в проявите и да популяризира дейността на клуба не само в 

Дряново и района, но и в страната. 

По идея и предложение на Рачо Острев се подготви и излезе от 

печат през 2021 година книгата „Кратка история на спорта в Дряново”, 

с автор журналиста и краеведа Любомир Димитров и съавтор Рачо 

Острев. 

За заслугите му в развитието на спорта в града и страната е 

награден с юбилеен медал на Българския футболен съюз и с плакет на 

Българския съюз за физическа култура и спорт 

 

На наградения се връчва Удостоверение, Почетения знак, икона и 

букет с цветя. 

 

3) С Решение №638 от 29 септември 2022г Общински съвет – Дряново 

удостои Иван Вълков Колев със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА 

ДРЯНОВО за изключителните му заслуги в областта на стопанската и 

обществена дейност, утвърдил с дейността си престижа на община 

Дряново в страната и чужбина, и във връзка с неговия 70-годишен 

юбилей. 

Иван Колев  е роден на 05 октомври 1952 г в гр. Дряново. През 

1970г завършва средното си образование в дряновската гимназия 

„Максим Райкович”. Отбива редовната си военна служба в 

Националната школа за запасни офицери „Христо Ботев” гр. Плевен и 

в поделение в гр. Ямбол. През 1978 г завършва право в Софийски 

университет „Св. Климент Охридски”. През 1990 г придобива 

квалификация „Счетоводство и контрол” в Стопанската академия в гр. 

Свищов. 

Иван Колев постъпва на работа като следовател в МВР – Велико 

Търново през 1978г, а от м. май 1987г е назначен за военен съдия във 

Военен съд гр. Плевен. В периода м. февруари- м. октомври 1991г е 

съдебен инспектор към Министерството на правосъдието в гр. София. 

Същата година е избран за съдия във Върховния касационен съд, 

където се пенсионира. 

От 02 юни 1998г е вписан за адвокат към Софийска адвокатска 

колегия. Като такъв работи до 17 ноември 2004г,  когато е избран за 

председател на Софийския районен съд. На общото събрание на 

съдиите в Република България е избран за член на Висшия съдебен 
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съвет, която длъжност заема от 02 октомври 2007г до 02 октомври 

2012г. Поради приключване на мандата на ВСС, от 07 декември 2012г 

отново се вписва за адвокат, какъвто работи и до момента. 

Иван Колев е бил член на Управителния съвет на Националния 

институт на правосъдието на Република България, член на 

Управителния съвет и Изпълнителното бюро на Съюза на юристите в 

България, синдик на „Рулон Искър” АД, „Медикет” АД „Алко” АД и др. 

В момента е председател на Правната  комисия на Българския 

футболен съюз, арбитър в Арбитражния съд при Сдружение с 

нестопанска цел – Съвет по правни въпроси. 

Иван Колев е сред активните дарители в община Дряново, 

участва със собствен труд за засаждането на кестени и магнолии на 

ул. „Никола Мушанов” гр. Дряново. Във връзка с дарение по случай 

150 годишнината от основаването на Дряновското класно училище му 

е присъден Диплом. На 10 март 2018г, по случай 160 годишнината от 

основаването на Дряновското класно училище, за изключителен 

принос за развитието му е присъдена награда – Дарител на годината 

 

На наградения се връчва Удостоверение, Символичния ключ на града, 

икона и букет с цветя. 

 

По точка втора от дневния ред: Връчване на ПОЧЕТНА ГРАМОТА за 

принос в развитието на образованието. 

Община Дряново е страна по Общинския колективен трудов договор за 

отрасъл образование. Съгласно договора на тържествено заседание на 

Общински съвет – Дряново се връчват предметни награди и грамоти 

на учители за принос в развитието на образованието в Община 

Дряново, с педагогически стаж над 30 години на територията на 

Общината и използвали правото си на пенсиониране през последната 

учебна година. Тази година наградената е г-жа Емилияна Начева – 

начален учител от Средно училище „Максим Райкович“. 


