ОБЩИНА

ДРЯНОВО

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО ЗА 2021 г.
Приет с Решение
(Протокол №52)

№520/31.03.2022г

на

Общински

съвет

–

Дряново

Отчетът е изготвен в изпълнение на чл. 11 от Закона за туризма и в
съответствие с Националната стратегия за развитие на туризма 2014 – 2030
г., както и с целите и визията на местната администрация за развитие на
община Дряново като устойчива и добре разпознаваема туристическа
дестинация.
Програмата

се

изпълнява

с

участието

на

неправителствените

организации и бизнеса, заети в сферата на културата и туризма, на местно
ниво.

Приоритетите

и

дейностите

по

изпълнение

на

Програмата

са

съгласувани с Консултативния съвет по туризъм към Община Дряново.
Приоритет
І.
Създаване
на
подходящи
управленски
организационни структури, системи за управление, обучение и
квалификация на персонала

Мярка 1 – Въвеждане на интегрирани системи за управление на
качеството, международни стандарти и практики в туристическите
обекти и места за настаняване
Дейност 1.1. Осъществяване на контрол върху спазването на
нормативните изисквания и осигуряването на необходимата
информация от страна на туристическите обекти
Категоризираните места за настаняване в община Дряново към 31
декември 2021 г. са 50, а общият капацитет на легловата база е 1 012 места.
Отразените нощувки за 2021 г. в община Дряново са 23 386, което е с близо
8000 нощувки повече от предходната 2020 година (15 830). Ръстът на
нощувките в местата в община Дряново е положителна тенденция към
преодоляване на кризата в туристическия сектор през последните две
година, вследствие на световната пандемия от COVID 19 и наложените
противоепидемични мерки.

От данните по месеци става ясно, че най-много туристи посещават
Дряново в периода от юни до септември, когато са отчетени повече от
половината

нощувки

за

цялата

година.

Това

се

потвърждава

и

от

информацията за посетителите в експозициите на Исторически музей –
Дряново и в пещера „Бачо Киро“.
Положителна новина е фактът, че няма нито едно място за настаняване,
което е преустановило своята дейност, дори напротив – категоризирани са 5
нови, а 11 са с подновена категоризация от Общинската експертна комисия
по категоризация на туристически обекти.
Общо отчетени нощувки за 2021 г. по населени места:
Дряново и Дряновски манастир – 20067
Гостилица – 1351
Царева ливада - 231
Други населени места в общината – 1737
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През годината са извършени следните административни услуги в
туризма:
- 20 прекатегоризации на туристически обект;
- 5 нови категоризации;
- 1 прекратяване на категоризация.
През летния сезон на предходната година, съгласно чл. 179 от Закона
за туризма и Заповед № 492/06.08.2021 г. на кмета на община Дряново, на
13.08, 14.08. и 20.08.2021 г., членове на Комисията за извършване на
контрол по спазване изискванията на ЗТ, направиха проверки на над 30
обекта – къщи за гости, стаи за гости, хотели и семейни хотели. До повечето
обекти бе осигурен достъп и контакт с отговорни лица, а в други получихме
достъп от настанените туристи. Във всички обекти бе направена проверка на
начина и честотата на отчитане на реализираните нощувки.
Повечето от местата за настаняване с по-висок клас и по-голям
капацитет се придържат към изискванията на чл. 116 от ЗТ и въвеждат
нужните данни в системата на ЕСТИ. Имаше и обекти, в които Комисията
констатира

нарушения:

липсват

данни

за

регистрирани

посетители,

настанени към момента на проверката. Във връзка с гореизложеното, на
стопанисващите са съставени двустранни протоколи с предписания за
своевременно въвеждане на необходимата информация. Няколко обекта бяха
видимо необитавани към момента на проверката.
В други обекти имаше настанени туристи, с които членовете на
комисията установиха контакт. Лицата потвърдиха своето настаняване и
периода, за който са отседнали, но към момента на проверките не
присъстваха отговорни за обектите лица. След установените туристически
настанявания в гореизложените обекти, е направена служебна справка за
отчитането им в Електронната система за туристическа информация. На
стопанисващите,

които

не

са

отчели
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Комисията, бяха изпратени писма за своевременно вписване на данните в
ЕСТИ.

В

няколко

некатегоризирани

населени
обекти,

места

който

от

общината,

предлагат

Комисията

туристически

посети

услуги

в

туристически сайтове и социални мрежи. В резултат на проверките, бяха
съставени двустранни протоколи, с предписания към собствениците за
предприемане на стъпки за категоризиране на обектите, съгласно чл. 129 от
ЗТ. Собствениците бяха уведомени и за глобите, на които подлежат, в случай
на непредприемане на необходимите действия. Вследствие на проверките,
собствениците

на

3

от

обектите

предприеха

необходимите

мерки

и

категоризираха обектите.
Мярка 2 – Подобряване на информационната основа на туризма –
статистика, проучвания, анализи, прогнози от страна на общинска
администрация и туристическите сдружения
Дейност 2.1. Съставяне и поддържане на база данни
туристическите ресурси, обекти и посетителите в общината

за

Информацията за туристически ресурси в община Дряново се поддържа
и

актуализира,

като

се

поддържат

списъци,

съответно

за

културно-

исторически паметници, туристически маршрути, туристически атракции и
туристически събития.
Културният календар с мероприятия, организирани и в партньорство с
Община Дряново, се подават ежегодно до Министерство на туризма и
периодично в Министерство на културата.
Информацията
категоризация,

на

за

всички

територията

туристически
на

община

обекти,
Дряново,

подлежащи
е

на

налична

в

Националния туристически регистър. Данните за местата за настаняване и
заведенията

за

хранене

и

развлечения

се

водят

в

съответствие

с

изискванията на Закона за туризма и системно се вписват в Националния
туристически регистър.
Информация за реализиран брой нощувки по места се поддържа и от
националната единна система за туристическа информация, в която данните
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се подават от стопанисващите местата за настаняване, своевременно при
настаняване на всеки нов турист.
Информация за туристическите посещения в общината се актуализира
периодично, като се отчита броят посещения на:
- Исторически музей – Дряново;
- пещера „Бачо Киро”;
- нощувките в местата за настаняване на територията на община
Дряново.


Посещенията в пещера „Бачо Киро” за 2021 година са 44 087, в
това число 2576 чужденци.



Четирите експозиции на Исторически музей – Дряново са посетени
от 9071 души, от които учащи (ученици, студенти) – 1771;
възрастни (в т. ч. пенсионери и чужденци – 6030; посещения с
безплатен вход (деца в предучилищна възраст и посетители на
временни изложби) – 1270.

Мярка 3 - Повишаване капацитета на общинската администрация за
управление и мониторинг на туристическите дейности
Дейност 3.1. Провеждане на курсове за обучение и повишаване на
квалификацията на заетите в туризма
През

месец

ноември

2021

година,

експерти

от

общинска

администрация, работещи в сферата на туризма, успешно взеха участие курс
на дистанционно обучение по модул „Опазване на културно-историческото
наследство и развитие на туризма“, в рамките на Проект „Повишаване
знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“ на НСОРБ.
Мярка 4 - Сътрудничество с национални и регионални власти и
органи
Дейност 4.1. Участие в национални и регионални форуми.
 В началото на 2021 година Община Дряново се включи в среща
за обсъждане на евентуални съвместни проекти през новия програмен
период 2021-2027, които да залегнат в Интегрираните планове за развитие,
които се разработват в момента. Участие взе и Община Трявна. Най-много
допирни точки представителите на местните власти намират в сферата на
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туризма. Обсъдени бяха и проекти за дигитализация на административните
услуги,

въвеждане

на

географски

информационни

системи,

пътна

инфраструктура, социални услуги и здравеопазване.
През годината бяха проведени още няколко срещи между ръководители на
общините Дряново и Трявна относно промотиране на единен туристически
продукт.
 На 10 септември Община Дряново участва в Общо събрание на
Сдружение АОСТКИН във Велико Търново, където бе обсъден и приет
Докладът за дейността на организацията, както и бюджетът за предвидените
дейности през годината.
Приоритет II. Повишаване на качеството
предлагания основен туристически продукт
развитие

и
и

обогатяване
устойчивото

на
му

Мярка 1 – Повишаване на качеството на туристическите услуги чрез
стимулиране на собствениците на туристически обекти и места за
настаняване да търсят по-висока категоризация
Дейност 1.1. Провеждане на разяснителна кампания с участието на
представители на МТ
Във

връзка

с

периодично

налагани

противоепидемични

мерки,

засягащи туристическия сектор, Министерството на туризма публикува на
интернет страницата си проект за подробни указания за функциониране на
местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения.
Документът

се

базира

на

указанията

от

Министерството

на

здравеопазването според правилата на Световната здравна организация и
Европейския център за превенция и контрол на заразите.
Мярка 2 – Подобряване на координацията и комуникацията между
заинтересованите страни
Дейност 2.1. Провеждане на редовни срещи с участието на всички
заинтересовани страни


През годината са проведени 2 заседания на Консултативния
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съвет по туризъм, както и периодични срещи с отделните представители, във
връзка с текущи дейности и въпроси, касаещи изпълнението на годишната
програма за туризма.


Чрез нова инициатива Община Дряново отличи местата за

настаняване с най-голям брой реализирани нощувки през изминалата 2021
година – трите най-предпочитани обекта в категория „хотели“ и в категория
„къщи и стаи за гости“ получиха удостоверения от кмета Трифон Панчев.
Класацията е изготвена въз основа на данните от Единната система за
туристическа информация, в която всеки обект е длъжен своевременно да
отчита реализираните нощувки.
Подредбата при хотелите е:
1.

Бутиков семеен хотел „Кентавър“

2.

Хотел „Поп Харитон“

3.

Хотел „Дряново“

Сериозна е конкуренцията при къщите за гости, тъй като цели 22 обекта са
приели туристи през изминалата година. Най-предпочитани са били:
1.

Къща за гости „Йоанна“, с. Гостилица

2.

Стаи за гости „Джими“, гр. Дряново

3.

Къща за гости „Маноя“, с. Маноя

Приоритет ІІI. Преодоляване на сезонния характер на туризма в
общината чрез развитие на алтернативни форми на туризъм
Мярка 1 - Подкрепа за развитието на алтернативни, специфични и
местни форми на туризъм
-

Дейност 1.1. Рехабилитация / възстановяване на Дряновска
екопътека
Членовете на Сдружение Туристическо дружество „Бачо Киро” са

извършили няколко акции по почистване, кастрене и маркиране на 3
туристически пътеки и маршрути и са поставени 17 указателни табели:
- Пейна - Дряновски манастир
- Дряновски манастир - плато Стринава - чешма Св. Марина - Дряново
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- Дряновски манастир - Върпища - Бучуковци
Поставено

обезопасително

стоманено

въже

30

м.

на

пешеходен

маршрут Дряновски манастир - пл. Стринава
Проведени 2 акции за почистване от отпадъци на Дряновския манастир
/пролет, есен/.
Дейност 1.2. Създаване на съпътстваща инфраструктура
природните, културни и археологически забележителности


към

Община Дряново почете майстор Колю Фичето с нов стенопис до

каменния мост над р. Дряновска. От 22 до 26 април трима художници
преобразиха стената до моста на Колю Фичето. Новата визия отново е в чест
на възрожденския майстор и представя неговия лик, елементи от строежите
му и художествена интерпретация на Дряновския балкан. Всичко е вписано в
арките на моста до Бяла, който е изобразен в горната част на композицията.
Инициативата е по случай 160 г. от построяването на емблематичния за
Дряново мост и цели да облагороди пространството и да привлече интереса
на туристите в района.
Мярка 2 - Увеличаване
целогодишна експлоатация

на

дела

на

туристическата

база

с

Дейност 2.1. Информационна, експертна и рекламна подкрепа за
насърчаване на целогодишното използване на инфраструктурата и
целогодишна заетост на персонала
Местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения,
категоризирани на територията на община Дряново, бяха отразени в раздел
в социалният профил на общината, като бяха поместени техни снимкови
материали и контакти.
Всяка нова, подновена, актуализирана или отпаднала категоризация
на обект бе своевременно отразена публично, както на сайта, така и в
социалните мрежи. Системно бе актуализиран и Националният туристически
регистър, като всички данни, подадени от Общината са акуратно отразени. В
резултат на това, всяко физическо или юридическо лице, стопанисващо
място за настаняване или заведение за хранене, има възможност да следи
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актуалното

си

състояние,

относно

категоризацията

на

обекта,

който

стопанисва.
Дейност 2.2. Контакти с културни/творчески и научни организации
През годината в общината се реализираха редица традиционни и
иновативни прояви. През летния сезон, Община Дряново реализира редица
събития, които да обогатят културния живот и туристически потенциал на
нашия град, след продължителните противоепидемични мерки и условия на
локдаун в страната.


На 1 май „Царете на магията“ гостуваха в Дряново, със спектакъл,

изпълнен

с

много

забавление

и

удивителни

фокуси,

по

случай

Великденските празници.


На 15 май бе организирано тържествено честване на 145-та годишнина

от Априлската епопея в Дряновския манастир.
Официален гост на събитията беше Румен Радев - Президент и върховен
главнокомандващ на въоръжените сили на Република България.
Традиционният поход „По пътя на четата на поп Харитон и Бачо Киро"
започна от Бяла черква и мина през селата Михалци, Мусина и Ново село, а
по-късно се проведе и пешеходният преход от Пейна към Дряновския
манастир, където над 100 участници бяха посрещнати пред паметникакостница. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили
прие почетния караул, след което се състоя тържествената заря-проверка.
Румен Радев произнесе слово по случай 145-годишнината от Априлското
въстание. Държавният глава посети и село Руня, където взе участие в
церемонията по откриване и освещаване на Паметник на загиналите жители
на селото във войните на България. Президентът отправи приветствие към
жителите и гостите на населеното място и поднесе цветя на новоизградения
монумент.


На 15 май бяха отбелязани 25 години от основаването на Общински

комитет „Васил Левски“ и 15 години от откриването на паметника на
Апостола в Дряново. Специален гост по този повод беше г-н Васил Василев –
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председател на Общобългарския комитет „Васил Левски“, който се срещна с
клубовете „Млади възрожденци“ в двете местни училища.


На 15 май се проведе и официалното откриване на Празника на село
Керека. Подготвена бе богата програма, включваща народна музика и
танци, популярна музика, модерни танци, огнено шоу и др. Беше
организиран и велотур за "Купата на село Керека" 2021.



С колоритна програма бе отбелязан и празничният 24 май в Дряново празнично

шествие,

концерт,

и

церемония

по

изпращане

на

абитуриентите от випуск 2021.


Пред сградата на Кино - Дряново бе открит бюст-паметник на арх.
Пенчо Койчев.



С

музикално-артистични

програми

Община

Дряново

отбеляза

национални празници и почете своите герои на 3 март, 2 юни, 19
февруари, 18 юли, 6 и 22 септември.


XIX Национален събор на пенсионерите "От дума на дума, от песен на
песен".



На 27 юни в пещера „Бачо Киро" се проведе

акапeлен концерт -

„Женските гласове на България", с участието на известната певица
Нина Николина. Спектакълът „Женските гласове на България“ е
създаден по повод председателството на България в ЕС и прави своята
премиера в Страсбург. В него са преплетени различни по стил и
техника на изпълнение произведения, които показват многообразието
и красотата на българския женски глас.


На 22 юли в Ритуалната зала на Община Дряново се проведе събитие
от националното турне „Танцово кино на път из България“. Бяха
прожектирани три късометражни филма, след което се състоя дискусия
между техните автори и зрителите.



От 23. до 25.07.2021 г. изпълнен с мероприятия дълъг семеен уикенд
зарадва жители и гости на Дряново:

Джаз концерт, с участието на едни от водещите имена на българската джаз
сцена. Музикантите Румен Халачев, Теодор Петков – Тото и Благовеста
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събраха любители на класическия джаз, като представиха и свои авторски
парчета.
За най-младата публика в Дряново – децата, бяха организирани забавни
игри,

куклен

спектакъл

и

детска

работилница,

които

организираха

аниматорите от „Малка театрална компания“.
Бе организиран ден на отворените врати в конна база „Св. Архангел Михаил“
в кв. Цинга. Собствениците любезно дадоха възможност за безплатна езда на
манежа, както и за разходка с файтон по стария път за Дряновския
манастир.


На 7 август лятната програма продължи с фолклорен концерт, с
участието на Вокална група "Алгара" и Детски танцов ансамбъл
"Болярче".



На

12

август

по

случай

Международния

ден

на

младежта

бе

организиран концерт под надслов: "Който пее, зло не мисли", с
участието

на

група

Lokdown

Party

Band,

заедно

с

хип-хоп

изпълнителите от Дряново - Дарена Дечева, Теодор Василев и Йордан
Сотиров, които представиха най-новите си авторски парчета.


На 28 август беше отбелязан празникът на село Царева ливада.
Стотици хора изпълниха Централния парк за концерта на народния
певец Николай Славеев и уникалното лазерно шоу след него.



На 30 август, по покана на Община Дряново, в града гостува театрален
спектакъл – „Дъщерята на самурая“. Създаден с похватите на японския
марионетен театър „Такеда“, той впечатли зрителите.



В края на месец юли и началото на август се проведе традиционният
фестивал Киномагия / Cinemagic в село Ганчовец. Прожекции на
игрални, документални и анимационни филми на открито, концерти и
трибют

в

памет

на

Джон

Лоутън

бяха

представени

в

три

последователни дни в красивото дряновско селце.


На 19 декември, на живо във Фейсбук страницата на община Дряново
бе

излъчен

благотворителен
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„ВЪЛШЕБНИ

ЗВУЦИ

ОТ

НАС

ЗА

ВАС”,

в

подкрепа

на

деца

в

неравностойно положение, живеещи на територията на общината.


На 23 декември бе организирано коледно тържество пред градската
елха,

където

децата

посрещнаха

Дядо

Коледа

и

прекрасната

Снежанка, придружени от любимите Маша и мечока Медвед.


Проведоха се и редица традиционни спортни събития на национално
ниво, както и няколко нови мероприятия със спортен характер, които
създават добри практики в развитието на спортен туризъм в община
Дряново:

-

За първи път в Дряново се проведе двудневен ФитФест. Спортното
събитие, организирано от Община Дряново, се проведе в края на
месец април, на Стадион „Локомотив“;

-

На 10 и 11 юли се проведе Национално състезание по ориентиране
Купа Дряново 2021, в което взеха участие 195 участници. Спортното
събитие се проведе на територията на кв. Цинга и с. Гостилица в
община Дряново;

-

На 15 октомври в Дряново се проведоха 2 лекоатлетически състезания
с национален характер: 52-ри Лекоатлетически пробег „Колю Фичето“
и първо издание на „Дряново рън“. Участниците в двата формата
стартираха и финишираха в Спортен комплекс „Локомотив“, като
мероприятието се проведе без публика, при спазване на актуалните
противоепидемични мерки за област Габрово.

-

За пети път община Дряново бе домакин на състезание от националния
рали-спринт шампионат. На 29 и 30 май посрещнахме някои от найуспешните български пилоти.

-

Състояха се 15 бр. турнири от програмата на Аматьорска футболна
лига – Стадион Локомотив и Стадион Републиканец;

-

Великденски детски футболен турнир – част от националния календар
на БФС за деца – организатори Община Дряново и ФК „Локомотив
1927“;
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-

Коледен детски футболен турнир – част от националния календар на
БФС за деца – организатори Община Дряново и ФК „Локомотив 1927“;

Мярка 3 - Разработване на съвместни туристически продукти със
съседни общини, страни или други целеви пазари
Дейност 3.1. Сътрудничество и проучване на възможностите за
създаване на общи (тематични) туристически маршрути/продукти
със съседни общини или съседни и други държави
През 2021 г. бяха реализирани няколко срещи на експертно и



ръководно ниво относно утвърждаване на единен туристически продукт на
общините Дряново и Трявна, на която се взе решение двете общини да си
партнират в сферата на туризма и културата, както и да организират общо
представяне на предстоящото туристическо изложение Ваканция & Спа експо
през 2022 година.
В края на 2021 година бе поставено началото на ползотворна



комуникация между кметовете на община Дряново и община Сероцк, Р.
Полша.

Страните

изразиха

положителната

нагласа

за

създаване

на

споразумение за сътрудничество и побратимяване.
До момента Община Дряново не е имала побратимена полска община. В
случай на реализиране на двустранни отношения, партньорството между
градовете ще даде възможност на гражданите и бизнеса да получат реална
представа за живота в другата страна, ще обогати културните връзки и ще
създаде предпоставки за обмяна на опит и инвестиционни предложения.
Общините Дряново и Сероцк са сходни, както по своите природни и
демографски

характеристики,

така

и

в

икономически

аспект.

Побратимяването с тази община ще създаде допълнителни възможности за
обмяна на опит и информация за различни сфери на дейност и ще бъде
благоприятно за развитието на Дряново, като туристическа и културна
дестинация.
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Приоритет

ІV.

Подобряване

на

базовата

и

туристическата

инфраструктура, съхраняване на околната среда и въвеждане на
енергийни екологични и ефективни технологии
Мярка
1
–
Подобряване
на
туристическата
инфраструктура в гр. Дряново и Дряновски манастир

и

базовата

Дейност 1.1. Изграждане на туристически обекти и атракциони


В началото на 2021 г. Община Дряново разработи проект за

създаване на място за отдих и игра в село Ганчовец и кандидатства за
финансиране по Национална програма „Чиста околна среда“. Предприятието
за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)
публикува списък с одобрените проектни предложения и това на Община
Дряново бе сред тях. По проектът са монтирани пързалка, люлка, детска
къщичка за игри, играта „Лабиринт“, три пейки, кошчета за отпадъци и
ограда, която да осигури спокойствие на родителите, докато децата им
играят. Теренът, който се намира до паметника на Христо Ботев - Дряновски,
е почистен от доброволци от селото и е подравнен с багер. Изпълнено е
затревяване на зелените площи, засаждане на 50 бр. храстовидни рози и 20
бр. японски дюли.


В продължение на грижата за малките населени места, Община

Дряново разработи проект за почистване и облагородяване на парка в село
Длъгня. Почистването извършиха доброволци от селото, а със спечеленото
финансиране по Национална програма „Чиста околна среда“ теренът бе
подравнен и бяха обособени пешеходни алеи между трите входа на парка,
край които са поставени пейки и кошчета за отпадъци. Зелените площи са
затревени, а съществуващите храсти и дървета оформени. Живеещите в
селото взеха активно участие в разработването на настоящия проект. Като
хора, пряко заинтересувани от облагородяването на запустелите терени, те
предложиха част от предвидените мероприятия и поеха ангажимент за
почистване на площадката и участие при събирането и извозването на
натрупаните отпадъци.
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Дейност 1.2. Доизграждане
инфраструктурата за достъп

и

реконструкция

на

елементи

от

Във връзка с доизграждането и реконструкцията на елементи от
инфраструктурата за достъп в гр. Дряново, през 2021 г. бяха осъществени
следните дейности:
-

Закупуване на уреди за спортна зала Дряново;

-

Вътрешен ремонт помещение в Спортна зала Дряново;

-

Ремонт на Спортна зала - фитнес зала гр. Дряново

-

Основен ремонт на водопровод на главен път с. Царева ливада;

-

Изработка и монтаж автобусна спирка на път I-5 при с. Ганчовец;

-

Възстановяване фасади и хидроизолация- Читалище с. Керека- Фасада
„ИЗТОК“ и Фасада „СЕВЕР“;

-

Текущи ремонти и направа на подпорна стена Стадион гр. Дряново;

-

Допълнителни СРР на „Облагородяване и създаване на зона за отдих
с. Длъгня“;

-

Ремонт на детски и спортни площадки с. Ц. ливада;

-

Текущ ремонт Читалище с. Зая;

-

Осветление тенис корт;

-

Ремонт съоръжения стадион гр. Дряново

-

Подмяна на оградна мрежа в парк до моста на Колю Фичето с
поцинковани оградни пана и подмяна на всички осветителни тела в
района на моста и Духовниковата чешма.

Дейност 1.3. Доизграждане и реконструкция на вътрешна улична
мрежа
По отношение реконструкцията на вътрешна улична мрежа са изпълнени
дейностите по:
-

Преасфалтирани са улици в ж.к. Успех гр. Дряново;

-

Преасфалтирана е ул. Гурко гр. Дряново;

-

Направен е основен ремонт на ул. Христо Ботев с. Царева ливада;

-

Преасфалтиране на улица в с. Зая;

-

Основен ремонт на ул. Максим Райкович;
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-

Довършителни дейности по ул. Шипка;

-

Преасфалтиране улици в кв. Никоевци;

-

Ремонт тротоари на главна улица на с. Царева ливада;

-

Направа на тротоар на улица „Шипка“ гр. Дряново;

Мярка 2 – Подобряване на туристическата, довеждаща и инженерна
инфраструктура в малките населени места в общината
Община



Дряново

продължава

да

поддържа

услугата

по

инициативата на Европейския съюз WiFi4EU. Чрез него са изградени 11 точки
за безжичен интернет в централната част на града – цялата пешеходна зона,
вкл. Общината, Данъчната служба, Районно полицейско управление и
Пощенската станция. Използването на услугата е напълно безплатно.
В условията на пандемия се наложи голяма част от административните
услуги, образованието, дори пазаруването на хранителни продукти да се
случва онлайн и в тази връзка наличието на достъп до интернет е от особена
важност. Наличието на тази услуга неминуемо ще спомогне и за развитието
на туризма, който е сред приоритетите на Община Дряново.


В периода март – декември, бе извършено и озеленяване,

зацветяване, поддръжка и напояване на територии за обществено ползване в
община Дряново.
Приоритет V.

Провеждане на ефективен маркетинг, реклама и

информационен обмен
Мярка 1 – Въвеждане на съвременни технологии за обслужване,
информация и реклама
Дейност 1.2. Популяризиране на общината като туристическа
дестинация в Интернет – изработване и разпространяване на кратки
рекламни клипове
 Бяха отбелязани и подготвени с покритие за изрисуване ел. табла, на
територията на град Дряново. През месец май отново бе изрисуван
стенописът в чест на Колю Фичето, на бетонната стена до каменния
мост, построен от Майстора.
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 Изработени са винилови пана за фотоизложба на изгледи от Дряново,
за експониране на Пешеходна зона – Дряново.
 Направени

са

дизайн

и

рамки

за

информационни

табели

за

туристическите обекти в град Дряново.
 В последния месец от 2021 г. Община Дряново осъществи една от
заложените в Плана за развитие на туризма дейности - изработка на
стойка и рекламен винил в района на Дряновския манастир. Винилът е
с размери 15/1,5 метра и надпис "Посетете град Дряново и вижте",
след което са показани 6 от основните забележителности в града:
-

музей "Колю Фичето";- часовниковата кула; - релефната карта на
България; - Икономовата къща; - каменният мост на майстор Колю
Фичето; - Лафчиевата къща ("Къщата без пироните"). Изтъкната е и
близостта с града, като целта е да се привлече вниманието на част от
хилядите

туристи,

които

посещават

Дряновския

манастир

"Св.

Архангел Михаил" и пещерата "Бачо Киро" всяка година.
През месец юли бе заснет филм за Дряново на Румънската



национална телевизия за туристическото ТВ предаване „Компас“.
 През летния сезон на 2021 година белгиецът Филип Пупарт засне 3
видеоклипа за Дряново. Той обикаля България от север на юг и от
изток на запад, посещава градове и планини, манастири и водопади,
дава ценни съвети и показва страната ни чрез видеоклипове. Целта му
е да покаже красотата на България, като е създал канала „Това е
България“ (That is Bulgaria), в който вече е публикувал повече от 50
клипа. Последните три от тях са посветени на Дряново – с аудио на
английски език и субтитри на български.


През 2021 година бе подаден и одобрен проект на Община Дряново
„Рехабилитация на екопътека и адаптация на археологически обект
римска крепост Дискодуратера“. Проектът е по Мярка 7.5 „Инвестиции
за

публично

ползване

в

инфраструктура,

туристическа

инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно
развитие на СНЦ „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“,
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финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014 –
2020.Туристическо дружество "Бачо Киро" и Исторически музей Дряново имат свои сайтове, в които представят своята дейност. Всички
туристически обекти, категоризирани по Закона за туризма, всички
културно-исторически

обекти и атракции

и

всички паметници,

разположени на територията на община Дряново, са регистрирани в
онлайн

базирана

система

на

Министерство

на

туризма

и

са

публикувани на потребителския сайт на Министерството.
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Финансов отчет за изразходените средства за 2021 г.
Планиран бюджет за 2021 г. 18 000 лв.
Разходи за 2021 г. – 17 982.90 лв., в т.ч. за:
 Поддръжка

туристически

маршрути

–

маркиране,

почистване,

кастрене – 700,00 лв.
 Издаване на категорийна символика за туристически обекти – 349.50
лв.
 Поддържане на Туристически информационен център – 1372.80 лв.:


Общо разходи към „Енерго Про мрежи“ и ВиК – 720 лв.;

 Телефон –172,80 лв.;
 Интернет – 300,00 лв.;
 Касов апарат – 180,00 лв.;
 Рекламни и информационни материали и услуги – 9097.60 лв.:



Стойки за информационни табели – 3283 лв.;
Поставяне на външна реклама за Дряново (билборд) на Главен път
Е 772 София – Варна – 531.60 лв.



Изрисуване на стена до мост на Колю Фичето в Дряново – 5000 лв.



12 бр. винилови пана с изгледи от Дряново за изложба на открито –
283 лв.

 Музикално-артистични прояви – 4376 лв.:
 Фит Фест – озвучаване – 700 лв.;
 Фолклорен концерт на група „Алгара“ – 500 лв.;
 Джаз концерт – 876 лв.;
 Възстановка на НД „Традиция“ – 2300 лв.
• Наем тоалетна Др. манастир и църква „Св. Никола“ – 1902 лв.;
 Годишен членски внос за членство в Асоциацията на общини и селища
с територии на културно-историческо наследство (АОСТКИН) – 185.00
лв.
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