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

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА ДРЯНОВО 2014 – 2020 Г.
Приет с Решение №104/22.04.2020г, прието повторно с Решение №129/19.05.2020г
във връзка със заповед на кмета на общината за връщане на ново обсъждане на
решенията на ОбС-Дряново от 22.04.2020г.

ПЕРИОД НА ДОКЛАДА 01.01.2019 Г. – 31.12.2019 Г.
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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 2019 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

АНАЛИЗ НА
ОБЩИНАТА

ПРОМЕНИТЕ

В

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ
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стр. 2

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

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
Производство на радиатори и бойлери
Производство на каучукови изделия
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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 2019
година продължава тенденцията за намаляване и застаряване на населението на Община Дряново.
Към 31.12.2019 г., населението в Общината възлиза на 9801 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 2019 г. е 332 души или
7,48 %., за сравнение безработицата за Област Габрово, за същият период е 4.27 %.

ФИНАНСИ
Бюджетът на Община Дряново към 31 декември 2019г. е в размер на 14 717 430 лв., а
изпълнението му е 9 803 188 лв. /66.61%/. През периода са постъпили данъчни приходи в
размер на 603 629 лв. /101,88%/, което е с 53 803 лв. повече от предходната година и
неданъчни приходи – 913 247 лв. Постъпленията от собствени приходи са с 59 289 лв. повече
спрямо 2018 г. Субсидията от Централния бюджет е в размер на 6 313 129 лв. и заема 64,40 %
от общият бюджет. През тази бюджетна година Община Дряново получи с 717 857 лв. повече
субсидии от Републиканския бюджет. Просрочените вземания са в размер на 665 991 лв., от
които публични общински вземания (местни данъци и такси) – 640 489 лв. Намален е размерът
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на несъбраните вземания с 53 879 лв. Просрочените задължения към доставчици са в размер на
145 469 лв. Техният размер се е увеличил с 74 010 лв.
Общото изпълнение на разходите за отчетния период е в размер на 9 803 188 лв., което е с
989 136 лв. повече спрямо същият период на 2018 г. Това се дължи на допълнително
предоставените средства от Републиканския бюджет за финансиране на капиталови разходи.
Най-много средства са изразходвани за функция “Социално осигуряване и грижи” – 2 781 697
/28,38%/, следват функциите “Образование”2 623 724 лв. /26,76 %/, “Жилищно строителство и БКС” – 1 410 971 лв. /14,39 %/, “Дейности
по почивно, културно и религиозно дело” – 683 811лв. /8 %/, “Общи държавни служби” – 1 139
117 лв. /12 %/, “Отбрана и сигурност” – 122 943 лв. /2 %/, “Икономически дейности и услуги” –
251 224 лв. /3 %/, “Здравеопазване” – 379 183 лв. /4%/.
Извършените капиталови разходи са на обща стойност 868 778 лв., а текущи ремонти за 190 938
лв.
В края на 2019 Община Дряново сключи договор за краткосрочен кредит с цел
подпомагане на бюджета за временно финансиране на проекти по Оперативни програми.
Планирано е кредита да бъде погасен в рамките на 6 месеца.

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 01.01.2019 г. до 31.12.2019 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, насъ рчаване на инвестициите и
повишаване качеството на човешкия ресурс, базирано на щадящо/екологосъобразно
ползване на собствените ресурси“
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Специфична цел 1.1.1. Повишаване конкурентоспособността на МСП в Общината, чрез
технологично обновяване и развитие на предприемаческите умения.

Мярка 1.1.1.2.
Обновление и усъвършенстване на технологиите с цел подобряване на
производителността и повишаване на ефективността на използваните ресурси.
През 2019 г. на територията на Община Дряново периодично се правеха инвестиции с сферата на
МСП със собствени средства и средства от структурните фондове на ЕС.
Мярка 1.1.1.3.
1.1.1.3.1.
марки.

Реклама и маркетинг на местните производства и местните марки.

Регистриране и утвърждаване на местни производствени и селскостопански

Специфична цел 1.1.3. Развитие на устойчиви форми на з 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 2019 г., за финансиране по ОП „Развитие на селските райони“, са подготвени и подадени
проектни предложения за ремонт на трите градски църкви в Дряново – църква „Св. Никола“, църква
„Въведение Богородично“ и църква „Св. Троица“.
През 2019 г., в Общинска администрация – Дряново бяха направени постъпки за привличане на
средства за изграждане на църква в най-голямото село в общината – с. Царева ливада.
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, а на територията им всяка година се увеличават местата за настаняване.
1.1.3.1.3. Създаване и обновяване на места за настаняване и заведения за обществено хранене
в общината.
Категоризираните средства за подслон и места за настаняване в община Дряново към 31 декември
2019 г. са 44, а общият капацитет на легловата база е 900 места. Според вида на местата за
настаняване, броят на обектите е както следва:
Хотели – 4 бр.
Семейни хотели – 3 бр.
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Къщи за гости – 27 бр.
Самостоятелни стаи за гости – 7 бр.
Почивни станции – 1 бр.
Туристическа хижа – 1 бр.
Туристическа спалня – 1 бр.
Общо отчетените нощувки за 2019 г. в община Дряново са 31 580.
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 2019 г., пещера „Бачо Киро“ е имала 47 500 посещения.
1.1.3.1.8. Изграждане на нови туристически атракции.
В рамките на Обществен форум – Дряново, през 2019 година бяха одобрени за изпълнение
идейни проекти за обновяване и облагородяване на обекти в община Дряново:
Текущ ремонт на читалище в с. Руня;
Ремонт на стаи и обособяване на библиотека в читалищната сграда на в с. Керека;
Текущ ремонт на помещение за училищна сбирка в село Зая;
Фитнес на открито в с. Гостилица;
Частичен ремонт на голям салон и покрив на сградата на читалище в с. Гостилица;
Доставка и монтаж на часовников механизъм за сградата на кметството в с.Царева ливада;
Ремонт на бетонови стълби на улица Шипка и улица Столетов, гр. Дряново;
Текущ ремонт на чешма в село Глушка;
Почистване терена в района на спортните площадки и монтиране на спортни съоръжения и
камера в двора на ПГ Рачо Стоянов.
1.1.3.1.9. Изграждане на художествено осветление на туристическите обекти в гр.Дряново.
През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.

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 - Габрово
– Трявна – Севлиево - Дряново
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През 2019 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. През годината се провеждаха регулярни срещи между експертите от четирите
общини, на които се съгласуваха дейности, обсъждаха се детайли относно тяхното реализиране. В
началото на годината бе подновено споразумение между общините и дейностите по разходване на
средствата са разписани в Споразумението:
Съвместно участие на общините в туристическите изложения „Ваканция и Спа Експо“ в гр.
София.
Изготвяне на табло с карта на туристическите обекти в Габрово, Трявна, Севлиево и
Дряново, което е възложено за изпълнение, но все още не е изготвено.
Изготвяне на карта на туристическите обекти във формат А3, за безплатно разпространение в
хотелите и туристическите забележителности в региона;
Организиране на инфотур за румънски туроператори и журналисти в областта, на което са се
отзовали само двама румънски представители.
С оглед утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния
и международен пазар и с цел устойчивост на вече постигнатите резултати, Община Дряново
продължи своята работа с участия на туристически изложения и разпространение на
информационни материали.
1.1.3.2.2. Утвърждаване на община Дряново като устойчива туристическа дестинация
През годината бяха осъществени редица мероприятия, в резултат на контакти с различни
културни, творчески и научни организации:
За поредна година, Национално движение „Традиция” участва в честванията на Априлската епопея
при Дряновския манастир от 1876 г., като участниците разиграха възстановка на епичната битка в
манастира.
С финансовата подкрепа на Министерство на образованието и Камарата на строителите в
България, Община Дряново за пореден път проведе Церемония по връчване на дипломите на
випускниците от строителните училища в България.
За трета поредна година, Дряново отпразнува традиционните християнски празници Лазаровден,
Цветница и Великден. Проведоха се 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.
Периодично в НЧ „Развитие-1869” се провеждаха театрални спектакли на артистични състави от
цялата страната.
Проведен бе 73-я традиционен туристически поход „По пътя на четата на Поп Харитон и Бачо
Киро“. За 66-ти път организатори бяха СТД „Бачо Киро“ и Община Дряново. Похода се проведе по
маршрут: Бяла черква, Михалци, Мусина, Ново село, Пейна, Ритя, Дряновски манастир.
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1.1.3.2.3. Популяризиране на културните и природните забележителности на територията на
общината.
През 2019 г. Туристически информационен център – Дряново работи в периода м. април до м.
октомври. 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.
Периодично, собственици и управители на МН и ЗХР в община Дряново предоставяха на
туристическия център визитки, рекламни брошури и промоционални пакети на своите обекти,
намиращи се на територията на общината.
На повечето посетители бяха раздадени безплатни рекламни материали: списъци с културни,
туристически и веломаршрути, карта на града, списък на местата за настаняване, информационна
Община Дряново представи местния туристически продукт Международно туристическо
изложение Ваканция и Спа Експо, в София, съвместно с общините Габрово, Трявна и Севлиево.
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,
образователни организации.

социални и

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 2019 г. Община Дряново изпълни следните програми за осигуряване на заетост:
1. 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 30.09.2019 година. От 01.11.2019 г.
проекта премина във втора фаза, като услугата се управлява на областно ниво. За община Дряново е
определен екип по приемна грижа от 2 бройки.
2. Проект „Заедно в различието“ BG05M9OP001-2.018-0049-2014BG05M2OP001-C01
ОП НОИР процедура: BG05M9OP001-2.018 - „Социално-икономическа интеграция на уязвими
групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1. Бюджет: 248
291.96 лева
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3. Проект „Заедно в различието“ ОП РЧР1 договор № BG05M9OP001-2.018-0049-C01, Бюджет: 369
197.04 лева.
Проекта е интегриран по двете оперативни програми. Целите са свързани с гарантиране правото на
равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в
училищата на територията на община Дряново. Обучение в дух на толерантност и недискриминация
в училищата, чрез съхраняване и развиване на културната идентичност на деца и ученици от ромски
произход. Превенция на отпадане от училище и ограмотяване на неграмотни и малограмотни
възрастни роми. Приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и
засилване на участието им в училищния живот. Подобряване на достъпа до здравни грижи и
профилактика за деца. Осигуряване на достъп на ромите и друго живеещо при подобни условия
население до пазара на труда и до различните инициативи за самостоятелна заетост.
4. Проект „Подкрепа в дома“ по ОП РЧР договор № BG05M9OP001-2.040-0001-C01. Процедура:
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2 BG05M9OP001-2.040.
Приоритетна ос: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Целта на
проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на лицата с
увреждания и техните семейства, възрастните хора над 65 годишна възраст, чрез изграждане на
мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на кадрови капацитет за предоставянето им. Към
31.12.2019 г. в интегрирани здравно-социални услуги са включени 46 потребители от община
Дряново, обслужвани от 16 домашни санитари и 4 медицински специалисти.
5. Община Дряново има одобрено проектно предложение по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“,
Приоритетна ос 5 – „Регионална социална инфраструктура“ – наименование на процедурата:
BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни хора
с увреждания“ за „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства“ за
изграждане на 7 сгради (ново строителство, всяка от които с предназначение за предоставяне на
услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“ с общ капацитет 105 лица (места) в град
Дряново. През 2019 г. Община Дряново проведе и приключи обществена поръчка за избор на
изпълнител за изграждане на комплекса.

Индикатори за резултат

Стойност

Стойност

2018

2019

Мярка

Целева
стойност

Източник
информация

на

2020

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“.
Реконструирани
модернизирани
1.
производствени
мощности на МСП
2.

и

Реализирани курсове за

брой

2

2

5

Частен бизнес

брой

1

1

9

БТ
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професионално обучение
Реализирани обучения по
предприемачество,
3.
брой
подготовка и управление
на проекти

0

0

5

Частен
НПО

Реализирани съвместни
проекти/инициативи
4. между общината, МСП и брой
неправителствения
сектор

6

4

6

Община

5

Регистрирани
и
популяризирани местни
брой
производства и запазени
марки

1

1

3

Частен сектор

6.

Новосъздадени места за
настаняване в средствата брой легла
за подслон

72

41

112

Община

7.

Изградени и обновени
обекти на туристическата брой
инфраструктура

1

1

6

Община

8.

Проведени маркетингови
и рекламни кампании за
брой
популяризиране
на
туризма

4

2

4

сектор

/

Общината

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.
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Мярка 1.2.1.1.
1.2.1.1.1.

Изграждане на съвременно, иновативно селско стопанство

Реконструкция и осъвременяване на земеделските стопанства.

През 2019 г. Териториален областен офис – Габрово към Националната служба за съвети в
земеделието проведе, на територията на община Дряново, 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 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
1.2.1.1.3.

Засаждане на нови площи от овощни видове и сортове.

През 2019 г. на територията на община Дряново са създадени:
- 53 дка орехови насаждения;
- 1365 дка лешникови насаждения;
- 2.7 дка кестени;
- 40 дка сливови насаждения.
1.2.1.1.4.

Намаляване замърсяванията от земеделието и животноводството.

През 2019 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 2019 г. на територията на Община Дряново са регистрирани:
2156 броя говеда;
2661 броя овце;
631 броя кози;
53 броя биволи;
77 броя свине;
5.9 хил. броя птици;
400 броя зайци
На територията на Община Дряново през 2019 г. са регистрирани 1240 пчелни семейства.
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1.2.1.1.5.
Изграждане на инфраструктура обслужваща рибовъдството в реките и
водоемите.
През 2019 г. на „На Слука – 150 ” ЕООД град Дряново e издадено разрешително за ползване на
воден обект публична общинска собственост – Водно езеро на язовир „Янтра“, представляващ
поземлен имот – ПИ с идентификатор 87463.67.53 по кадастрална карта на землището на село
Янтра, община Дряново, област Габрово, с цел аквакултури и свързаните с тях дейности без
изграждане на съоръжения за осъществяване на дейността.
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 2019 г. Общинска служба земеделие – Дряново
оказва съдействие на бенефициенти при попълване на заявления, идентифициране на ползваните
площи и заявяване на животни за подпомагане.
През 2019 г. на територията на Община Дряново са регистрирани 114 земеделски стопани.
През 2019 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.
1.2.2.1.1.

Стимулиране развитието на биодинамичното земеделие и животновъдство.

Насърчаване на производството на био продукти

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
1.2.2.1.2.

Изграждане на съвременни биоферми и биопроизводства.

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
1.2.2.1.3.

Производство и използване на биоторове в земеделието.

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
Мярка 1.2.2.2.
биопродукти.

Развитие

на

хранително-вкусовата

промишленост

и

преработката

на
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1.2.2.2.2. Преработка на зеленчуци и плодове включително и диворастящи плодове.
През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
1.2.2.2.3.

Преработка на мляко и производство на биологични млечни продукти.

През 2019 г. не са реализирани инвестиционни намерение в сферата.
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 2019 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.
Провеждане на отгледни, санитарни и възобновителни сечи.

1.2.3.2.2.

През 2019 г. не са реализирани инвестиционни намерение в сферата.
Възобновяване и залесяване на горския фонд с местни дървесни видове.

1.2.3.2.3.

През 2019 г. не са реализирани инвестиционни намерение в сферата.

Специфична цел 1.2.4. Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните
промени и вредителите.

Мярка 1.2.4.1.

климатични

Наблюдение, превенция и борба с пожарите.

През 2019 г. не са реализирани инвестиционни намерение в сферата.
1.2.4.1.2.

Изграждане на противопожарни депа, минерализовани ивици

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
Мярка 1.2.4.2.
вредителите.
1.2.4.2.2

Борба с ерозията, наводненията, неблагоприятните климатични изменения и

Системна организация на борбата с вредителите по горите.
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През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
1.2.4.2.3

Предприемане на мерки за укрепване на нарушените терени.

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
1.2.4.2.4.
Текущо почистване на проблемни места по речните корита и деретата,
урбанизираните зони.

извън

През 2019 г. е извършено почистване на речното корито на р. Дряновска в рамките на града.

Индикатори за резултат

Стойност

Стойност

2015

2015

Мярка

Целева
стойност

Източник
на
информация

2020

ПРИОРИТЕТ 1.2. „Развитие на конкурентноспособно селско и горско стопанство и устойчиво
управление на природните ресурси“
Изпълнени
мерки
за
реконструкция
на
земеделски
стопанства,
1.
брой
вкл. Мерки за ресурсна
ефективност и намаляване
на замърсяванията

0

0

7

ОДЗ

Земеделски стопани с нови
производства
2. (калифорнийски
червеи, брой
охлюви, нови сортове и
видове)

0

0

6

ОДЗ

Засети трайни насаждения,
3. включително залесителни дка
мероприятия

0

0

194

ОДЗ

0

0

10

ОДЗ

брой

2045

2156

162

ОДЗ

брой

2080

2660

233

ОДЗ

720 броя

1220

592

ОДЗ

4.

Създадени биоферми и
биопроизводства,
вкл.
брой
Преработка на земеделска
продукция
Нови говеда

5.
Регистрирани през 2019 г.
Нови овце
6.
Регистрирани през 2019 г.
7.

Нови пчелни семейства

хил.бр.
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Регистрирани през 2019 г.

8.

Въведени
мерки
опазване на горите

за

1

0

3

ОДЗГ

брой

Стратегическата 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 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
2.1.1.2.2.

Текущ ремонт на общинска пътна мрежа.

През 2019 г. е извършен цялостен ремонт на пътища от общинската пътна мрежа:
Ремонт път GAB 1115 / І - 5 / Дряново - кв. Цинга - Дряновски манастир

Мярка 2.1.1.3.
паркоместа.
2.1.1.3.1.

Изграждане и рехабилитация на вътрешно-уличната мрежа, паркинги и

Изграждане на нова вътрешна улична мрежа в общината.

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
2.1.1.3.2.

Реконструкция / рехабилитация на вътрешна улична мрежа в общината.

През 2019 г. са рехабилитирани следните улици в гр. Дряново:
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ул. „Пахомий Стоянов“
2.1.1.3.3.

Благоустрояване на инфраструктурата в ж.к."Априлци"

През 2019 г. не са извършвани строителни дейности в квартала.

Специфична цел 2.1.2. Обновяване на водоснабдителната инфраструктура и услуги.

Мярка 2.1.2.1.
за питейна вода.
2.1.2.1.1.

Изграждане и реконструкция на ВИК мрежа, ПСОВ и пречиствателни станции

Реконструкция на вътрешна и външна водопроводна мрежа в населените места.

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
2.1.2.1.2.

Рехабилитация на главен водопровод.

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
2.1.2.1.3.
Рехабилитация на водопроводната и канализационната
възстановяване на уличните настилки на територията на общината.

мрежа

при

През 2019 г. е подменена водопроводната мрежа на ул. Пахомий Стоянов.
2.1.2.1.4.

Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в Дряново.

През 2019 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 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
Мярка 2.1.2.2.
водоизточниците.
2.1.2.2.1.

Изграждане

на

водоизточници

и

санитарно-охранителни

зони

около

Изграждане на канали за отвеждане на скатни води.

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
2.1.2.2.2.
Изграждане на санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейнобитово водоподаване.
През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
2.1.2.2.3.

Проучване и проектиране допълнителни резервни водоизточници.

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
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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 2019 г. е извършено почистване на речното корито на р. на територията на града.
2.1.2.3.2.

Корекция на речно корито на река Дряновска.

През 2019 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.
2.1.3.1.1.

Модернизация на телекомуникационната мрежа на територията на общината.

Изграждане на Широколентов Интернет на територията на общината.

През 2019 г. няма изграден широколентов интернет на територията на общината.
2.1.3.1.2.

Цялостно покритие на територията от сигнала на мобилните оператори.

През 2019 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 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.

Мярка 2.1.3.2.
2.1.3.2.2.

Специализирани инфраструктури

Разширяване и благоустрояване на гробищните паркове в общината.

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
2.1.3.2.3.

Ремонт на църковните храмове.

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
2.1.3.2.4.

Изграждане на временен приют за бездомните кучета.

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
2.1.3.2.5.

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

През 2019 г. са изградени две спортни площадки – в кв. „Априлци“ и на ул. „Камен Калчев“
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и се създаде място за спорт в село Царева ливада по Националната кампания „За чиста околна среда
– 2019 г.“ на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

Индикатори за резултат

Стойност

Стойност

2018

2019

Мярка

Целева
стойност

Източник
на
информация

2020

ПРИОРИТЕТ 2.1. Подобряване на базисната инфраструктура и достъпността на територията.
Рехабилитиран път ІІІ-609
1.
град Дряново - град Трявна

2.

0

0

17

Агенция "ПИ"

0

0

35

Агенция "ПИ"

0

0

15

Агенция "ПИ"

0

0

1

Агенция "ПИ"

2.200

1.800

10

Община

1.150

0.350

12

Община

км

Реконструиран
път
град
Севлиево - град Дряново (през
км
село Скалско)
Рехабилитиран път ІІІ-609

3.
град Дряново - с.Буря

км

4.

Изграден пешеходен надлез на
главен път I в района на ж.к. брой
"Успех"

5.

Рехабилитирани
пътища

6.

Изградени
улици

и

общински
км
рехабилитирани
км

7.

Изграден ж.п. прелез гр.Дряново
брой
- ул. А. Кънчев

0

0

1

Община

8.

Изградени паркинги

брой

0

0

2

Община

9.

Изпълнени
проекти
за
благоустрояване на градската
среда (площади, инфраструктура брой
в жилищни квартали и др.)

2

0

5

Община

10.

Реконструирана ВиК мрежа и
Км
главни проводи

0.700

0.350

7

Община

11.

Изградена ПСОВ – Дряново

брой

0

0

1

Община

12.

Изградени
пречиствателни
брой
съоръжения в населените места

0

0

1

Община

13.

Изпълнени проекти за опазване
брой
на водоизточниците

0

0

3

Община
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14.

Изпълнени
проекти
подобряване
телекомуникациите

за
на брой

0

0

Община

3

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2.2.
„Подобряване устройството на територията и ефективността на енергийните 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 2019 г. на територията на Община Дряново е извършена следното:
Рехабилитация на стара въздушна мрежа и изтегляне на нова такава – 1653 м.;
Доставка и подмяна на крепежни елементи (арматура, стержен, държач, рогатки) – 84 броя;
Доставка и подмяна на АМ, ЧП, дросел, стартер клеми, контактори – 859 броя
Доставка и монтаж на стълбове – 7 броя;
Ремонт на улично осветително тяло – 98 броя;
Смяна на изгорели лампи – 317 броя;
ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД през 2019 г. продължи работа по изпълнение на работна програма на 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
алтернативните източници на енергия.
2.2.1.2.1.

на

енергийната

инфраструктура

и

на

Експлоатация и разширяване на съществуващите фотоволтаични паркове.

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
2.2.1.2.2.

Изграждане на малки ВЕЦ и реконструкция на съществуващи съоръжения.
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През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
Мярка 2.2.1.3.

Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд.
Внедряване на мерки за енергийна ефективност на обществените сгради.

2.2.1.3.1.

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.

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
планове за населените места на общината.

регулационните

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
2.2.2.1.2.

Изработване на Общ устройствен план.

През 2019 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 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
.

Стойност

Стойност

2018

2019

Индикатори за резултат Мярка

Целева
стойност

Източник
информация

на

2020

ПРИОРИТЕТ 2.2. „Подобряване устройството на територията и ефективността на енергийните мрежи,
ВЕИ и сградния фонд“.
Въведено
1. енергоефективно улично брой
осветление
Изпълнени проекти в
областта на енергийната
2.
брой
и ресурсна ефективност,
използване на ВЕИ

0

0

1

Община

Частен сектор
0

1

6

Община (за общ.
сгради)

брой

0

0

1

Община

4. Изработени и одобрени брой
кадастрални
и

0

0

4

Община

3.

Изработен
устройствен план

Общ
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устройствени планове за
населените места

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.

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 2019 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 2019 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
инфраструктура

на

материално-техническата

база

на

образователната

През 2019 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.
3.1.1.2.2.

Организиране на обучения за учение през целия живот

През 2019 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.
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Мярка 3.1.2.1.
Съхраняване, укрепване,
историческото и духовното наследство.

развитие

и

популяризиране

на

културно-

3.1.2.1.3.
Проучване, възстановяване, съхраняване и укрепване на традиционни празници,
обичаи и занаяти.
През 2019 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 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
3.1.2.1.5.
значение.

Ремонт и реставрация на паметници на културата от национално и местно

През 2019 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 2019 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:
Поклонение по повод обесването на Васил Левски.
Честване на Националния празник – 3-ти март и Освобождението на България.
Бяха организирани пролетни празници „От Лазарица до Великден“. Проведени бяха следните
конкурси:
за най- красиво аранжирана великденска кошница с яйца
за изработване на най-красив венец за Цветница
за най-красива лазарка
Празниците завършиха с Великденски концерт, с участието на колективи при читалищата от
Общината.
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През 2019 г. Община Дряново се включи в Европейските дни нa хyдoжecтвeнитe зaнaяти в ЕМО
„Етър“ – Габрово.
Целта е да се популяризират изкуствата и занаятите, да се осигури приемственост и да се насърчи
общественият интерес към тях.
През м. май 2019 г. бе организирано честване на от Априлската епопея при Дряновския манастир.
Честването завърши с изпълнения на Гвардейски духов оркестър – София и тържествен митингзаря.
През 2019 г. се проведе 9 Национален пенсионерски събор „От дума на дума, от песен на песен” на
Ларгото.
В навечерието на 2020 г., всички заедно посрещнахме Новата година на пл. Ларгото с празнична
наздравица и илюминации.
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 2019 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,
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.

Индикатори за резултат

Стойност

Стойност

2018

2019

Мярка

Целева
стойност

Източник
информация

на

2020

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“.
Образователни, културни
1.
брой
и духовни институции с
подобрена
материално-

Община
0

1

5

Културни
религиозни

и
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техническа база

институции

Ремонтирани
и
реставрирани обекти на
2.
брой
недвижимото културно и
духовно наследство

Община
0

4

2

Културни
религиозни
институции

и

Община
Изпълнени културни
3. духовни
празници
събития

и
и брой

10

18

75

Културни
религиозни
институции

и

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3.2.
"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./.
С Решение № 593/23.09.2015г. на Общински съвет – Дряново (Протокол №58) е приет Анализ за на
ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в Община Дряново.
С Решение на ОбС Дряново е приет План за развитие на социалните услуги за 2019 г.
Във връзка с приета Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Габрово (20162020) през м. април 2016 г. беше разработена и приета Общинската стратегия за развитие на
социалните услуги в община Дряново (2016 – 2020)- Решение № 95, протокол № 11 от 25.04.2016 г.
Стратегията е изменена и допълнена с Решение №429/28.03.2018г на ОбС-Дряново (Протокол №51)
На територията на община Дряново са базирани следните социални услуги:
Специализирани институции:
Дом за възрастни с деменция - гр. Дряново
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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.
Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци
Специализирана институция за възрастни хора с психични разстройства, предоставяща
социални услуги извън семейна среда, с капацитет 100 места и 57 души щатен персонал.
Институцията се намира в с. Радовци - на 15 км от гр. Дряново и на 33 км от областния център
Габрово.
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.
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 25 места и 7 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.
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.

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
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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
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 2019 г. е 50.
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.
През 2019 г. във връзка с промени в нормативната уредба и необходимостта от задоволяване
специфичните потребности и оказване на специализирана подкрепа в общността е направено
предложение за промяна вида и капацитета на социалната услуга Дневен център за стари хора“
капацитет 40 потребители в „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с капацитет 25
потребители, считано от 01.01.2020 г. Решение № 629 от 28.08.2019 г. на Общински съвет Дряново.
Броят на потребителите на социалната услуга през 2019 година средно месечно е 45.
Защитени жилища
На територията на община Дряново са разкрити 4 защитени жилища, делегирана държавна дейност,
както следва:
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Защитено жилище за лица с умствена изостаналост І - с. Царева ливада, с капацитет 8 места
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост ІІ - с. Царева ливада, с капацитет 8 места
Доставчик на социалните услуги е Дружество за умствено и психически увредени лица Дряново. Капацитетът на двете жилища е 16 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.
Защитено жилище за лица 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 лица 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.
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,
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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
През 2019 г. социалната услуга в общността „Личен асистент“ се предоставя по ПМС
344/21.12.2018 г.
Приемна грижа
През 2019 г. продължи предоставянето на социалната услуга “приемна грижа” по проект
„Приеми ме 2015“ към Областното звено. Община Дряново осигурява необходимите условия за
предоставяне на услугата в общината.
През 2019 работата си продължи Комплекс за социални услуги за възрастни хора – Дряново,
обединяващ следните специализирани институции и услуги: Дом за възрастни с деменция, Дом за
възрастни с психични разстройства, Преходно жилище и Домашен социален патронаж.
3.2.1.1.5.

Ремонт и обновяване на клубовете на пенсионера.

През 2019 г. е извършен ремонт на санитарните помещения на клуба на пенсионера в гр. Дряново.

стр. 30

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

3.2.1.1.6.
Увеличаване на капацитета на съществуващи социални услуги в
/защитени жилища, дневни центрове, ЦОП /.

общността

През 2019 г. е запазен капацитета на съществуващите социални услуги.
3.2.1.1.7.

Изграждане на Дом за стари хора

През 2019 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. – не е
заложен в план за 2019 г.

Мярка 3.2.1.2.
здравни грижи.
3.2.1.2.1.

Обновяване на здравната инфраструктура и предоставяне на по-качествени

Разкриване и оборудване на специализирани лекарски кабинети.

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
3.2.1.2.3.

Разкриване на болница за долекуване и продължително лечение.

През 2019 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 места за местни жители.
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.
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.
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Съгласно регистъра на РЗИ – Габрово за лечебните заведения на територията на община Дряново,
РЗОК - Габрово има сключен договор със за първична медицинска помощ, и 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.
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 и стадион Локомотив

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
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 2019 г. община
Дряново осигури средства собствените си приходи за развитието на спорта, които бяха
предоставени под формата на субсидия за тренировъчна дейност на спортните клубове и за
организирането на традиционни за града спортни турнири. Спортните клубове ползваха
безвъзмездно спортната база.
3.2.2.1.7.
ползване.

Реконструкция на градски басейн и проебразуването му в закрит за целогодишно

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.

Мярка 3.2.2.2.
3.2.2.2.2.

Реконструкция и изграждане на паркове и градини.

Обособяване, благоустрояване и озеленяване на нови паркови пространства.

През 2019 г. на територията на Община Дряново са изпълнявани дейности по почистване,
озеленяване и поддържане на модернизираната зелена система в град Дряново и междублоковите
пространства;
През 2019 г. Община Дряново реализира проект „Създаване на място за спорт в село Царева
ливада, гр. Дряново“, финансиран от ПУДООС, към Национална кампания „За чиста околна среда
– 2019 г.“
По проекта в кметство село Царева ливада се реализираха следните дейности:
-

Доставка и монтаж на комбиниран спортен уред – висилка, халки, стена, стълба

-

Доставка и монтаж на лост за набиране
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-

Доставка и монтаж на успоредка

-

Доставка и монтаж на кростренажор

-

Доставка и монтаж на комбиниран фитнес уред – велоергометър и лежанка

-

Доставка и монтаж на кошчета за отпадъци

-

Доставка и монтаж на градински пейки

Индикатори за резултат

Стойност

Стойност

2018

2019

Мярка

Целева
стойност

Източник
информация

на

2020

ПРИОРИТЕТ 3.2. „Полагане на целенасочени усилия за подобряване здравето, благополучието и качеството на
живот на местното население“.
Предоставени
нови
социални
услуги
в брой
1.
общността

0

2

4

Община

Разширен капацитет на
съществуващи
брой лица
2. социални
услуги
в
общността

0

0

15

Община

Разкрити и оборудвани
специализирани
брой
3.
лекарски кабинети

0

0

2

Община

4. Разкрит хоспис

0

0

1

брой

Община
Разкрита болница за
долекуване
и брой
5.
продължително лечение

0

Изградени
и
ремонтирани обекти на
6.
брой
спортната
инфраструктура

3

0

1
Община

2

7

Община

“.

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4.1.
„Подобряване качествата на околната среда чрез намаляване на антропогенните замърсявания
на територията".
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Специфична цел 4.1.1. Доизграждане и обновяване на общинската система за управление на
отпадъците.

Мярка 4.1.1.1.
ограничаване.
4.1.1.1.1.

Премахване на последиците от индустриални и битови замърсявания и тяхното

Периодично почистване на локалните замърсявания.

През 2019 г. на територията на Община Дряново регулярно бяха поиствани нерегламентирани
сметищни площадки.
4.1.1.1.2.
Включване в местни, регионални и национални инициативи за масово
почистване на територията.
През 2019 г. Община Дряново се включи в Национална кампания „Да изчистим България заедно”.
През 2019 г. Общинска администрация – Дряново организира две 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.

През 2019 г. приключи проект „Закриване и рекултивация на старо депо за ТБО в местност
„Градище”, в землището на град Дряново.”
Мярка 4.1.1.2.
смет и отпадъци.
4.1.1.2.2.

Изграждане на специализирана инфраструктура обезпечаваща преработката на

Изграждане на площадки за събиране на оборска тор.

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.

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.

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“.

Специфична цел 4.1.2. Защита на околната среда и превенция на риска (кризи, бедствия и
аварии).
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Мярка 4.1.2.1.
околната среда.
4.1.2.2.1.

Разработване на политики намаляващи климатичните промени и опазващи

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.

Строителните отпадъци постъпили за обезвреждане на Регионално депо за отпадъци –
Севлиево се оползотворяват на 100 %.
Мярка 4.1.2.2.
4.1.2.2.1.

Превенция на екологичните рискове.

Провеждане на мерки за адаптация към климатичните промени.

С Решение № 621 от 25.10.2019 г. на Министерски съвет беше одобрена Националната стратегия и
План за действие за адаптиране към изменението на климата на Република България. 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, почестите 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.
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4.1.2.2.2.

Провеждане на мерки за превенция на климатичните промени.

Предприетите на територията на Община Дряново мерки за превенция на климатичните промени
през 2019 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 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
4.1.2.3.2.

Провеждане на мерки за предотвратяване на свлачищата.

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
4.1.2.3.3.

Провеждане на мерки за предотвратяване на щетите от наводнения.

През 2019 г. комисия извърши оглед на потенциално опасни язовири на територията на Община
Дряново, съответно:
Язовир „Горнич“,
Язовир „Рамадана“,
Язовир „Опитна станция“

Стойност

Стойност

2018

2019

Индикатори за резултат Мярка

Целева
стойност

Източник
на
информация

2020

ПРИОРИТЕТ 4.1. „Подобряване качествата на околната среда чрез намаляване на антропогенните
замърсявания на територията“.
Изградени площадки и
съоръжения намаляващи
замърсяванията
в
брой
1. населените места, вкл.
Разделно събиране на
отпадъци

0

0

7

Община
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Въведени системи за
разделно
събиране,
компостиране
и брой
2.
обезвреждане
на
отпадъци

0

0

3

Община

Проведени
информационни
3. кампании
сред брой
обществото за контрол
над отпадъците

1

1

3

Община

Проведени обществени
инициативи
за
почистване на замърсени брой
4.
терени на територията на
общината

3

3

4

Община

Разработени
стратегически
планови
5.
брой
документи в областта на
управление на отпадъци

0

0

3

Община

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4.2.
"Опазване на околната среда и биоразнообразието".

Специфична цел 4.2.1. Предотвратяване загубата на биоразнообразието и подобряване на
информираността.

Мярка 4.2.1. Опазване и възстановяване на екосистемите, видовете и генетичното разнообразие.
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4.2.1.1.

Възстановяване на хабитатите тип крайречни влажни зони.

През 2019 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 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
4.2.1.3.

Обозначаване и грижа за защитените дървета на територията на общината.

През 2019 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 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
4.2.2.2.

Мерки за борба с бракониерството и безразборното изсичане на дървесината.

През 2019 г., основно в отоплителния сезон, от ТП ДГС Държавно горско стопанство Плачковци –
ГСУ Дряново са извършвани рутинни проверки с цел контрол срещу незаконно посегателство
върху горската територия.
При направените проверки не са констатирани нарушения.
4.2.2.3.
Предприемане на мерки за спиране на загубата на биоразнообразието и
деградацията на екосистемите.
През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
4.2.2.4.
население.

Подобряване на екологичната информираност сред учениците и местното

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.

Индикатори
резултат

за

Стойност

Стойност

2018

2019

Мярка

Целева
стойност

Източник
информация

на

2020

ПРИОРИТЕТ 4.2. „Опазване на околната среда и биоразнообразието“.
1.

Изпълнени проекти за
опазване
на брой
екосистемите, видовете

0

0

3

Община
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и
генетичното
разнообразие

2.

Разработен план за
управление
на
ЗМ брой
„Дряновски манастир”

0

0

1

Община

3.

Проведени
ежегодни
кампании
за
подобряване
брой
екологичната
информираност
на
местното население

1

1

6

Община

4.

Реализирани
екологични проекти

1

1

2

Община

брой

остъп до качествени административни услуги“

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5.1.
„Предоставяне на по-качествени услуги и информация на граждан и 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.

5.1.1.1.2.
Ремонт на сградите на кметствата и създаване на условия за административно
обслужване на населението в селата.
През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
Мярка 5.1.1.2.
5.1.1.2.1.

Подобряване на качеството и видовете административни услуги.

Обучение на служителите за изграждане на административен капацитет

С цел подобряване качеството на работата на администрацията, през 2019 год. служители на
Общинска администрация – Дряново преминаха курсове и обучение насочени в сферата на:
Счетоводно отчитане в бюджетните организации; Подобряване капацитета на администрацията за
подобряване на енергийната ефективност; 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.
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Официалният сайт на Община Дряново, дава възможност за извършване на
административни услуги.

Мярка 5.1.1.3.
5.1.1.3.1.

онлайн

Обновяване на хардуера и софтуера в общинска администрация.

Обновяване на офис техниката и софтуера в Общинска администрация.

През 2019 г. периодично се извърши профилактика на системата и се извърши осъвременяване при
необходимост.
5.1.1.3.2.
Изграждане на електронни мрежи и споделяне на масиви с административни
държавни структури.
През 2019 г. няма изградени електронни мрежи и споделяне на масиви с административни
държавни структури.
Специфична цел 5.1.2. От управление към добро управление.
Мярка 5.1.2.1.
5.1.2.1.1.

Стратегическо планиране и общински политики.

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.
През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
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.
2020 г.

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

През 2019 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
стр. 40
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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, и по конкретно:
Меню Общинска администрация – предоставя информация за структурата на Общинска
администрация - Дряново;
Меню Общински съвет – предоставя информация за структурата на Общински съвет - Дряново и
отразява неговата работата;
Меню Административни актове – отразява проекти на Наредби, Наредби, заповеди на Кмета на
Община Дряново, стратегии, планове, програми;
Меню Достъп до обществена информация – отразява отчети, публични регистри;
Меню Отчет на Кмета;
Меню Профил на купувача – предоставя информация за провежданите от Общинска
администрация – Дряново обществени поръчки;
Меню Устройство на територията – в менюто се публикуват обяви, съобщения, заповеди,
разрешителни попадащи в обхвата на дейността;
Меню Общинска собственост – в менюто се публикува информация за търгове, конкурси,
концесии попадащи в обхвата на дейността, както и информация за етажната собственост,
земеделски земи и имоти за продажба;
Меню Финанси и бюджет – предоставя актуална информация и отчети в сферата на финансите и
бюджета на Община Дряново;
Меню Култура – предоставя актуална информация за културните институции действащи на
територията на Общината, за празници, фестивали, конкурси, концерти и изложби;
Меню Образование – предоставя информация за образователните институции действащи на
територията на Общината;
Меню Социални дейности – предоставя информация за социалните услуги и институции в
Общината;
Меню Здравеопазване – предоставя информация за здравните структури действащи на
територията на Общината;
Меню Спорт и младежки дейности – предоставя информация за спортните бази в Общината,
спортните клубове и младежки организации. Менюто предоставя и подробна информация за
спортно – туристическия календар на Община Дряново;
Меню Проекти по европейски проекти;
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Меню Управление при кризи, обществен ред и сигурност – в менюто е публикувана полезна
информация и план за защита при бедствия.
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“ предоставяща 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.
Освен чрез официалната интернет страница, дейностите извършени от Община Дряново се
популяризират в местни и регионални печатни издания, различни телевизионни предавания.
Промените в местната нормативна уредба, както и реализираните мероприятия редовно се
отразяваха и в местния периодичен печат (в. „Дряново нюз“), както и в други регионални медии.
5.1.2.2.2.
Ефективно взаимодействие на общинската администрация със структурите на
гражданското общество.
На територията на община Дряново функционират 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.
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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

Стойност

Стойност

2018

2019

Мярка

Целева
стойност

Източник
на
информация

2020

ПРИОРИТЕТ 5.1. „Предоставяне на по-качествени услуги и информация на граждани и бизнес“
1.

Ремонтирани
административни сгради

брой

0

0

6

Община

2.

Реализирани проекти с
участието
на
Община
брой
Дряново,
подобряващи
качеството на услугите

0

0

9

Община

3.

Въведен
комплекс
електронни
услуги
гражданите и фирмите

0

0

6

Община

4.

Организирани
пресконференции
за
брой
реализирани
проектни
инициативи

1

2

24

5.

Изградена
електронна
мрежа за споделяне на
информационни масиви с брой
административни
държавни структури.

0

0

1

Община

6.

Обучени специалисти от
Общинска администрация
брой
за предоставяне на нови
административни услуги

7

8

13

Община

8.

Обновена
техника

2

1

30%

Община

9.

Обновена офис техника

5

2

30%

Община

10.

Подобрени
умения
за
работа в местни общности брой
и партньорство.

0

0

20

Община

11.

Разработени стратегически
брой
планови документи

0

0

10

Община

от
за брой

компютърна

Община

%

%
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Обществени обсъждания
на стратегически и планови брой
документи

1

1

10

Обучени представители на
НПО сектора и читалищата
413.
брой
за
разработване
и
управление на проекти

0

0

20

Побратимени градове
114. международни
партньорства

0

12.

Община

Община
НПО/читалища

и
брой

0

5

Община

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.
мениджмънт.
5.2.1.1.1.
програми.

Обучение и обмен на добри практики за създаване на ефективен проектен

Запознаване с изискванията на новите оперативни и други европейски

През 2019 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 2019 г. служители на общинска администрация – Дряново участваха в семинара на тема:
Промени в Закон за обществени поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените
поръчки. Възлагане на обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП.
Акценти в семинарите:
Първият семинар акцентира върху промените в Закона за обществени поръчки и Правилника за
прилагане на закона за обществените поръчки, а вторият семинар беше с практическа насоченост
5.2.1.1.3.
програми.

Разработване на технически проекти за кандидатстване по оперативни

През 2019 г. Община Дряново е изготвила следните инвестиционни проекти:
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- „Извършване на строително-монтажни работи за цялостен ремонт на ул. „Шипка“, гр. Дряново“
Мярка 5.2.1.2.

Разширяване на междуобщинското сътрудничество.

5.2.1.2.1.
Организиране на междуобщински инициативи в областта на местното
самоуправление
През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
5.2.1.2.2.
Разширяване на междуобщинските инициативи в областта на техническата
инфраструктура.
През 2019 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.
5.2.1.1.1.

Изграждане на публично-частни партньорства.

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

През 2019 г. не са извършвани действия по изпълнение на дейността.
Мярка 5.2.1.2.
5.2.1.2.1.

Изграждане на местни, регионални, национални и международни партньорства.

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.

5.2.1.2.2.
Разширяване на международните партньорства и побратимявания между
градове и общини.
През 2019 г. са запазени съществуващите международните партньорства и побратимявания между
градове и общини.

Индикатори за резултат

Стойност

Стойност

2018

2019

Мярка

Целева
стойност

Източник
на
информация

2020

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 брой
през
новия
програмен
период

6

0

15

Община

2.

Обучени
общински
служители в областта на брой
управлението на проекти

6

0

10

Община

3.

Подготвени и изпълнени
брой
ПЧП

0

0

3

Община

4.

Аутсорснати
услуги

брой

0

0

3

Община

45.

Обучени представители на
НПО сектора и читалищата
брой
за
разработване
и
управление на проекти

0

0

20

Община

6.

Побратимени градове
международни
партньорства

0

0

5

Община

общински

и
брой
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