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ВЪВЕДЕНИЕ

ПИРО на Община Дряново 2021-2027 г. е приет с Решение № 297 на Общинския
съвет от 29.03.2021 г. ПИРО е разработен, съгласно Закона за регионално развитие
(ЗРР), Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР) и
Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие
на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на Министерство на регионалното развитие
и благоустройство (МРРБ).
ПИРО е стратегически документ, в който са определени средносрочните цели и
приоритети за устойчиво развитие на Община Дряново и връзките и с другите общини
в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Северен
централен регион за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.
Планът осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на
различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за
подобряване на икономическото, социалното и екологично състояние на общинската
територия.

Нормативно основание

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано
развитие на Община Дряново (ПИРО) за периода 2021-2027г., представя резултатите от
неговото изпълнение за периода 01.01.2021 – 31.12.2021г.
Структурата на настоящият Годишен доклад е в съответствие с разпоредбите на
Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие1, чл. 72. (8) и съдържа
информация за:
В Раздел І. Общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на
общината и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;
В Раздел ІI. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана
за интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение;
В Раздел ІII. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на
общината, в т. ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ
на данни;

1

Приет с ПМС № 183 от 04.08.2020 г., Обн. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г.
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б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за интегрирано
развитие на общината през съответната година, както и мерките за преодоляване на
тези проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение
на плана за интегрирано развитие на общината;
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано
развитие на общината със секторните политики, планове и програми на територията на
общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за
адаптацията към вече настъпилите промени;
д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
В Раздел ІV. Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и
приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените
средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране;
В Раздел V. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от
наблюдението на плана за интегрирано развитие на общината.
Осъществяването на наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО е цели
осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за
интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за
реализация на планираните дейности и проекти.
Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите
на плана на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и
проектите, включени в Програмата за реализация на плана и на база на определените
индикатори за наблюдение и оценка.
Съгласно чл. 23. (4) от ЗРР, Кметът на общината представя годишен доклад за
наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината за
одобряване от общинския съвет. Общинският съвет одобрява годишните доклади за
наблюдение на изпълнението на ПИРО по предложение на кмета на общината, съгл.
чл.24 (4) от ЗРР.

Етапи, методи и източници на информация

Изготвянето на годишния доклад премина през следните фази
Проучване: събрана е необходимата базова информация, статистически данни и други
за нуждите на доклада.
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Анализ и оценка: извършено е обобщаване, анализ и оценка на събраните данни,
факти и информация, направени са заключения и предложения за подобряване на
резултатите от наблюдението на ПИРО.
Съгласуване: информацията и коментарите от страна на администрацията са взети под
внимание и са включени в доклада.
За изготвяне на Годишния доклад са използвани следните методи:
Наблюдение: пряк метод за събиране на данни и информация;
Проучване: проучване на документи, информация и данни от различни източници;
Описание: описание на факти, данни, резултати, констатации, препоръки и изводи;
Анализ и синтез: анализ на базовата входяща информация и данни и обобщение на
резултатите за нивото на изпълнение на ПИРО;
Оценка: оценка степента на изпълнение, степента на постигане на заложените цели,
ефективност и ефикасност на използваните ресурси;
Сравнение: сравнение на данни, факти, показатели и резултати за формулиране на
изводи и препоръки;
За изпълнение на горепосочените задачи са използвани следните източници на
информация:
-

ПИРО на Община Дряново – 2021 – 2027г.;
Други източници на информация – общинска администрация, териториалните
служби и НСИ, Агенция по заетостта, ИСУН и други;

При изготвяне на годишния доклад ограничаващ фактор се оказа липсата на
пълен набор от статистическа информация на ниво община към края на 2021г. по някой
от посочени индикатори.
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І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО И В ЧАСТНОСТ
ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА

Демографска характеристика

Обезлюдяването и застаряването на населението е тенденция, характерна за
цялата страна. Община Дряново се намира в административните граници на област
Габрово, която е една от областите (заедно с Видин) с най-неблагоприятна демографска
картина в страната за 2021г. Община Дряново също се характеризира с намаляване на
населението. Към 31.12.2021 г., населението в община Дряново е 8 948 жители. В
сравнение с 2020г. то е намаляло с 2,5%, когато населението е 9 148 души.

Фигура 1.1. Динамика на населението в община В общинския център град
Дряново и град Дряново за периода 2020 – 2021г.2
Дряново е концентрирано над
85% от населението, което,
през 2021г., наброява 7635
жители.
Това
показва
намаляването му с 2% спрямо
2020г. – 7797 души. В
останалите 62 малки села
живее
едва
15%
от
населението, което трайно
намалява, вкл. в селата с поголям брой население.

Ако през 2020г. в четири от селата живеят над 100 души, то през 2021г. само в 3
села населението наброява над 100 души: с. Ганчовец (121 ж.); с. Гостилница (197 ж.) и
с. Царева ливада (544 ж.).3
Броят на младите хора и на хората в трудоспособна възраст в община Дряново
през последните години намалява. Икономически активните лица все още заемат
значителен дял във възрастовата структура на населението. 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.
Бележка: Посочените данни са на адресно регистрираните по постоянен адрес по данни от МРРБ,
Главна дирекция „ГРАО“, поради липса на официални данни от НСИ за 2021г. и невъзможност за
сравнение
3
https://www.grao.bg/tna/tadr-2021.txt
2
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Обща характеристика на икономиката

Икономическото развитие на общината се характеризира със слаба динамика,
което е положителен индикатор за цялостното развитие на общината, но въпреки това
то е по-слабо в сравнение със средните показатели за областта и страната.4
В общината преобладават предимно малки и микро предприятия и фирми,
свързани с областта на преработвателната промишленост, търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети, като в процентно съотношение те представляват повече от
50% от общия брой регистрирани предприятия на територията на община Дряново.
В община Дряново развиват дейност предприятия от почти всички отрасли на
икономиката. Общината е специализирана в няколко индустриални направления, които
се основават главно на използването на местната суровинна база.
Най-видимото струпване на общини със значителен спад на инвестиционните
разходи на фирмите е край Габрово и Велико Търново. Прави впечатление, че свиване
на разходите за ДМА има не толкова в туристическите райони на страната, колкото в
тези с икономика, фокусирана в преработващата промишленост. Това най-вероятно
отразява реакцията на фирмите към повишената икономическа несигурност през 2020
г.5
Въпреки че Габрово е сред сравнително силно развитите икономически области,
нивото на местните данъци е ниско както през 2020г., така и през 2021 г. Най-високо е
данъчното облагане в община Габрово, а най-ниско – в общините Трявна и Дряново.
Към 31.12. 2021г. коефициентът на безработица в община Дряново е 5,6%.
Независимо, че се отчита спад в нивото на безработица през 2021г. спрямо 2020г.
(6,6%), то тя продължава да бъде значително над средните нива за област Габрово –
3,2% и за страната - 4,8%.6

Финанси

Бюджетът на Община Дряново към 31 декември 2021 г. е в размер на 17 012 451
лв., а изпълнението му е 14 820 724 лв. (87,12%). През периода са постъпили данъчни
приходи в размер на 1 522 531 лв. (102,82%), което е с 869 767 лв. повече от
предходната година и неданъчни приходи – 1 209 387 лв., което е с 116 447 лв. повече
от предходната година. Постъпленията от собствени приходи са с 986 214 лв. повече
Източник: ПИРО, липсват публикувани официални данни за 2021г.
Източник: Институт за пазарна икономика, Инвестициите в общините: противоположни тенденции в
хода на кризата, 2022г.
6
Бележка: по данни на Агенция по заетостта
4
5
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спрямо 2020 г. Субсидията от Централния бюджет е в размер на 10 935 609 лв. и
формира 64,39% от общия бюджет.
През бюджетна 2021г. Община Дряново е получила с 1 848 735 лв. повече
субсидии от Републиканския бюджет. Просрочените вземания са в размер на 477 290
лв., от които публични общински вземания (местни данъци и такси) – 475 433 лв.
Намален е размерът на несъбраните вземания с 57 297 лв. Просрочените задължения
към доставчици са в размер на 37 917 лв., като техният размер е намалял с 46 952 лв.
Общото изпълнение на разходите за отчетния период е в размер на 14 820 724
лв., което е със 128 544 лв. повече спрямо същият период на 2020 г. Това се дължи на
допълнително предоставените средства от Републиканския бюджет за финансиране на
разходи за държавни дейности.

Фигура 1.2. Изпълнение на бюджет 2021г. по Най-много
средства
са
7
функции
изразходвани за функция
„Социално осигуряване и
грижи“ - 4 270 244 лв.
(28,81%), следват функциите
„Жилищно строителство и
БКС“ – 3 206 321 лв. (21,63%)
и „Образование“- 3 18 485 лв.
(21,51%).
Извършените
капиталови разходи са на
обща стойност 4 244 689 лв., а
текущи ремонти за 831 165 лв.

През 2021 г. Община Дряново е сключила договор за краткосрочен кредит с
финансова институция за финансиране на спечелени проекти по оперативните
програми в размер на 300 000 лв. (кредина линия), от които 200 000 лв. са усвоени.
Всички дейности по проектите са реализирани със средства от Управляващите органи
по Оперативните програми и заем от общинския бюджет.

7

Източник: Община Дряново
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ІI. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ

2.1. Кратък преглед на стратегическата част на ПИРО на община Дряново за
периода 2021-2027г.

Стратегическата част на документа включва дефинирана визия за развитието на
община Дряново, стратегическа цели, приоритети, мерки и проекти/дейности за
реализация.

Фигура 2.1. Стратегическа рамка на ПИРО на Община Дряново за периода 2021-2027

ВИЗИЯ:Дряново – просперираща община! Място за инвестиции, съхранени традиции,
сигурност, устойчива здравна система и отлична бизнес инфраструктура.

Главната цел на ПИРО : 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 терПостигането на интегрирано устойчиво развитие и повишаване
стандарта на живот. Създаване на достъпна, ефективна и устойчива здравна система, подготовена
за бъдещи здравни кризи. Преодоляване на демографската криза, чрез стабилни темпове на
икономически растеж на основата на собствени и привлечени ресурси и местения потенциал на
територията.иторията.

Стратегическа цел 1. „Подем
в икономиката“

Стратегическа цел 2.
„Развитие на човешките
ресурси“

Стратегическа цел 3.
„Подобряване качеството на
живот чрез изграждане на
съвременна инфраструктура и
свързаност“

За постигане на желаната визия и главната стратегическа цел в ПИРО са
заложени 3 стратегически цели, 14 приоритета и 218 мерки, насочени към развитие на
икономиката, туризма, техническата инфраструктура, намаляване на бедността,
опазване на околната среда и повишаване капацитета на общинската администрация.
Целите и приоритетите на ПИРО са определени в съответствие с целите и
приоритетите на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие,
но без да ги преповтарят. Определените приоритети произтичат от изводите на
аналитичната част на документа, като се фокусират върху конкурентните предимства
на общината. Всеки от приоритетите е свързан със съответна стратегическа цел и
10
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представлява по-краткосрочна и конкретна цел, която води до постигането на пообщите стратегически цели. При определянето им следва да са достатъчно обхватно
формулирани, за да не се налага честа преработка на ПИРО, а от друга да са достатъчно
точни и ясни, за да има ефективно разпределение на ресурсите по време на
предстоящото им реализиране.8
При извършване на оценката е установено, че някой от мерките се дублират
както смислово, така и по отношение на обхвата. В резултат на направеното
проучване се идентифицираха проекти/ дейности, които допринасят за изпълнение на
отделна мярка и за които е изразходван публичен ресурс. Те са съотнесени към проект
– мярка в зависимост от тематичното им направление.

2.2. Напредък въз основа на индикаторите за наблюдение

Системата от индикаторите е неизменна част от цялостния процес на оценка за
наблюдение и актуализация на ПИРО, която е основен обективен инструмент за
проследяване изпълнението на плана. Изборът на подходящи индикатори се базира на
специфичните характеристики на стратегическата част на ПИРО и съвременните
методи за наблюдение на стратегическото планиране.
Системата е базирана на 2 основни типа индикатори:
Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат
значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за
устойчиво интегрирано местно развитие за периода 2021-2027 г. Степента на
въздействие се отчита количествено.
Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на
определените приоритети и мерки за развитие на общината. Дефинираните индикатори
са количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и
изводите за конкретните постижение при реализацията на приоритетите и постигнатото
пряко въздействие в съответната област. За част от мерките, свързани с определените в
плана приоритетни зони за прилагане на интегриран подход (зони за въздействие) са
определени самостоятелни индикатори, чрез които да се оцени приносът на
интервенциите както към развитието на конкретната територия и към развитието на
община Дряново.

8

Източник: ПИРО
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Таблица 2.1. Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на Община
Дряново за периода 2021-2027 г. – индикатори за резултат

№

Индикатор за резултат

Мерна
единица

Базова
стойност
(2020г.)

Постигн
ата
междин
на
стойност
(2021г.)

Целева
стойност
(2027г.)

Степен
на
изпълне
ние

Източник на
информация

Стратегическа цел 1. „Подем в икономиката“
1

БВП на човек от населението в
реално изражение

лв.

13 510

-9

18 000

-

НСИ,ТСБ

2

Чуждестранни преки инвестиции
на глава от населението

лв./
човек

779

0

5 000

-

НСИ,ТСБ

да

НСИ,ТСБ

Стратегическа цел 2. „Развитие на човешките ресурси“
Коефициент на безработица (15 –
64 навършени години)

3

%

5.9

5,6

3

Стратегическа цел 3. „Подобряване качеството на живот чрез изграждане на съвременна
инфраструктура и свързаност“
Рехабилитирана/ реконструира
на пътна мрежа с регионално

4

км

0

2,7

20

да

НСИ, АПИ

км

0

2,1

20

да

НСИ,
община

и местно значение
Изградена или рехабилитирана
вътрешна водопроводна мрежа в
населените места

5

Таблица 2.2. Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на Община
Дряново за периода 2021-2027 г. – индикатори за продукт

Приоритет,
мярка

Индикатор за
продукт

Мерна
единиц
а

Източник
на
информа
ция

Период на
отчитане

Целева
стойно
ст
(2027г.)

Постигна
та
междинн
а
стойност
(2021г.)

Степен
на
изпълнен
ие

20

0

не

Приоритет 1.1. „Привличане на инвестиции“
Мярка 1.1.3
„Насърчаване на
предприемачество
то и подкрепа за
създаване на нови
МСП“

9

Предприятия,
получаващи
подкрепа

бр.

Община
Дряново
;

ежегодно

Бележка: липсват данни от НСИ
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Целева
стойно
ст
(2027г.)

Постигна
та
междинн
а
стойност
(2021г.)

Степен
на
изпълнен
ие

Индикатор за
продукт

Мерна
единиц
а

Източник
на
информа
ция

Мярка 1.1.4
„Финансиране на
стартъпи“

Стартиращи
предприятия, които
получават подкрепа

бр.

Община
Дряново
;

ежегодно

20

0

не

Мярка 1.1.5
„Развитие на
цифровата
инфраструктура“

Предприятия,
получаващи
подкрепа за
цифровизиране на
своите продукти и
услуги

бр.

Община
Дряново
;

ежегодно

10

0

не

Приоритет,
мярка

Период на
отчитане

Приоритет 1.2. „Насърчаване на иновациите“
Мярка 1.2.1
„Стимулиране на
въвеждането на
нови технологии и
иновативни
практики“

Номинална
стойност на
оборудването за
научни
изследвания и
иновации

Мярка 1.2.4
„Насърчаване на
фирми,
реализиращи
производствени
модели в подкрепа
на кръговата
икономика“

Домакинства,
подкрепяни за
използването на
интелигентни
енергийни мрежи

лв.

Община
Дряново
;

ежегодно

1 000
000,00

0

не

бр.

Община
Дряново
;

ежегодно

20

0

не

Приоритет 1.3. „Откриване на нови работни места и насърчаване на заетостта“
Мярка 1.3.1
„Придобиване на
ключови знания и
умения“

Реализирани
курсове за
професионално
обучение

Мярка 1.3.6
„Насочване на
образованието и
обучението към
изграждане на
умения и
компетентности в
съответствие с
местния пазар на
труда“

Реализирани
обучения по
предприемачество,
подготовка и
управление на
проекти

бр.

Частен
бизнес;

бр.

Частен
сектор /
НПО;

ежегодно

ежегодно

10

3

0

не

0

Дублира
мярка
1.3.4.

Приоритет 1.4. „Изграждане на инфраструктурата, обслужваща туризма в общината“
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Приоритет,
мярка

Индикатор за
продукт

Мярка 1.4.2
„Подкрепа на
инициативи за
създаване на
туристически
продукти в
областта на
селския туризъм“

Туристи/посещения
в подпомогнатите
обекти

Мерна
единиц
а

Източник
на
информа
ция

бр.

Община
Дряново
;

Период на
отчитане

ежегодно

Целева
стойно
ст
(2027г.)

Постигна
та
междинн
а
стойност
(2021г.)

Степен
на
изпълнен
ие

3 000

0

не

Приоритет 1.5. „Развитие на селското и горското стопанство“
Мярка 1.5.1
„Стимулиране
развитието на
биодинамичното
земеделие и
животновъдство“

Създадени
биоферми и
биопроизводства,
вкл. Преработка на
земеделска
продукция

бр.

ОДЗ;

ежегодно

7

0

не

Мярка 1.5.8
„Наблюдение,
превенция и борба
с пожарите“

Жители, които се
ползват от мерки за
защита от горски
пожари

бр.

Община
Дряново

ежегодно

6 500

0

не

Мярка 1.5.9
„Борба с ерозията,
наводненията,
неблагоприятните
климатични
изменения и
вредителите“

Жители, които се
ползват от мерки за
защита от
наводнения и
жители, които се
ползват от мерки за
защита срещу
природни бедствия,
свързани с климата
(различни от
наводнения и
горски пожари)

бр.

Община
Дряново

ежегодно

6 500

0

не

Приоритет 1.6. „Опазване на околната среда и биоразнообразието“
Мярка 1.6.1
„Опазване и
възстановяване на
екосистемите,
видовете и
генетичното
разнообразие.“

Изпълнени проекти
за опазване на
екосистемите,
видовете и
генетичното
разнообразие

бр.

Община
Дряново
;

ежегодно

3

0

не

Мярка 1.6.2
„Укрепване на

Площ на
защитените зони по

км

Община
Дряново

ежегодно

50

0

не
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Приоритет,
мярка

Индикатор за
продукт

мрежата от
защитени
територии и места
от Европейската
мрежа „Натура
2000““

„Натура 2000“,
обхванати от мерки
за опазване и
възстановяване в
съответствие с
рамката за
приоритетни
действия

Мерна
единиц
а

Източник
на
информа
ция

Период на
отчитане

Целева
стойно
ст
(2027г.)

Постигна
та
междинн
а
стойност
(2021г.)

Степен
на
изпълнен
ие

Приоритет 2.1. „Повишаване на образователното равнище на населението на общината“
Мярка 2.1.1
„Осигуряване на
условия за
разширяване на
обхвата на
предучилищното
образование и
въвеждане на
задължително
образование за 4годишните“

Годишен брой на
децата, използващи
подобрените
условия

бр.

Община
Дряново

ежегодно

30

44

да

Мярка 2.1.2
„Осигуряване на
достъп до
образование за
лицата от
населени места
без
функциониращи
училища“

Годишен брой на
децата, използващи
подобрените
условия

бр.

Община
Дряново

ежегодно

30

60

да

Мярка 2.1.3
„Подкрепа за
професионалните
и специализирани
училища“

Брой училища
получили подкрепа

бр.

Община
Дряново

ежегодно

2

1

да

Мярка 2.1.10
„Разработване на
програми за
привличане и
задържане на
децата в училище“

Брой разработени
програми

бр.

Община
Дряново

ежегодно

5

2

да
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Приоритет,
мярка

Мярка 2.1.13
„Повишаване на
квалификацията
на
педагогическите
специалисти“

Индикатор за
продукт

Брой проведени
обучения

Мерна
единиц
а

Източник
на
информа
ция

бр.

Община
Дряново

Период на
отчитане

ежегодно

Целева
стойно
ст
(2027г.)

Постигна
та
междинн
а
стойност
(2021г.)

Степен
на
изпълнен
ие

5

0

не

Приоритет 2.2. „Подобряване на услугите и достъпността“
Мярка 2.2.3.
„Подобряване на
материалнотехническата база
на болниците на
територията на
общината, както и
повишаване на
осигуреността им
с медицинска
апаратура и
медицински
специалисти“

Годишен брой на
лицата, които
използват
подкрепяните
здравни
заведения

бр.

Община
Дряново

ежегодно

1 000

0

не

Мярка 2.2.7.
„Създаване на
нови социални и
интегрирани
здравно-социални
услуги за
резидентна грижа
за лица с
увреждания и
възрастни
граждани“

Годишен брой на
лицата, които
използват социални
и интегрирани
здравно-социални
услуги

бр.

Община
Дряново

ежегодно

1 000

163

да

Мярка 2.2.8.
„Създаване на
други видове
социални услуги
(за спешно
настаняване,
ранна
интервенция,
консултативни за
деца и семейства и
т.н.)“

Годишен брой на
лицата, които
използват други
видове социални
услуги (за спешно
настаняване, ранна
интервенция,
консултативни за
деца и семейства и
т.н.

бр.

Община
Дряново

ежегодно

1 000

152

да
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Приоритет,
мярка

Индикатор за
продукт

Мерна
единиц
а

Източник
на
информа
ция

Период на
отчитане

Целева
стойно
ст
(2027г.)

Постигна
та
междинн
а
стойност
(2021г.)

Степен
на
изпълнен
ие

Приоритет 2.3. „Повишаване на административния капацитет и качеството на административното
обслужване“
Мярка 2.3.3.
„Подобряване на
знанията на
служителите в
областта на
информационните
технологии“

Брой проведени
обучения

бр.

Община
Дряново

ежегодно

10

0

не

Мярка 2.3.4.
„Усвояване на
добри практики в
повишаване на
административния
капацитет“

Брой проведени
обучения

бр.

Община
Дряново

ежегодно

10

0

не

Мярка 2.3.5.
„Подобряване на
уменията за
управление на
проекти“

Брой проведени
обучения

бр.

Община
Дряново

ежегодно

10

0

не

Мярка 2.3.9.
„Осигуряване на
актуални
кадастрални карти
и устройствени
планове“

Изработени и
одобрени
кадастрални и
устройствени
планове за
населените места

бр.

Община
Дряново

ежегодно

4

0

не

Приоритет 3.1. „Развитие на транспортната и цифрова инфраструктура“

Мярка 3.1.2.
„Изграждане и
рехабилитация на
общинската пътна
инфраструктура и
привеждането й в
съответствие с
европейските
изисквания“

Дължина на новите
и рехабилитирани
общински пътища,
получили подкрепа

км

Община
Дряново

ежегодно

10

0

не

Мярка 3.1.3.
„Изграждане и

Жители, които имат
достъп до нова или

бр.

Община
Дряново

ежегодно

1 000

1000

да
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Приоритет,
мярка

рехабилитация на
вътрешноуличната мрежа,
паркинги и
паркоместа“
Мярка 3.1.4.
„Модернизация на
телекомуникацион
ната мрежа и
развитие на
мрежите за достъп
до
високоскоростен и
свръхвисокоскоростен
интернетна
територията на
общината“

Индикатор за
продукт

Мерна
единиц
а

Източник
на
информа
ция

бр.

Община
Дряново

Период на
отчитане

Целева
стойно
ст
(2027г.)

Постигна
та
междинн
а
стойност
(2021г.)

Степен
на
изпълнен
ие

500

0

не

модернизирана
инфраструктура в
градските райони

Домакинства с
абонаменти за
широколентов
достъп до мрежа с
много висок
капацитет
Предприятия с
абонаменти за
широколентов
достъп до мрежа с
много висок
капацитет

ежегодно

Приоритет 3.2. „Развитие на екологосъобразна инфраструктура“

Мярка 3.2.2.
„Изграждане и
реконструкция на
ВИК мрежа,
ПСОВ и
пречиствателни
станции за
питейна вода“

Жители, свързани
към подобрени
системи за
снабдяване с вода
Жители, свързани
поне към системи за
вторично
пречистване на
отпадъчни води
Загуби на вода

бр.,
%
загуби
на
количе
ство
достав
ена
вода
на
входа
на
систем
ата

Мярка 3.2.4.
„Премахване на
последиците от
индустриални и
битови
замърсявания и
тяхното
ограничаване“

Жители, които се
ползват от мерки по
отношение на
качеството на
въздуха

бр.

Община
Дряново

ежегодно

8 396

7635

да

Мярка 3.2.5.

Жители,

бр.

Община

ежегодно

3 000

3 000

да

Община
Дряново

ежегодно

1000,
40%

544

да
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Приоритет,
мярка

„Изграждане на
специализирана
инфраструктура
обезпечаваща
преработката на
смет и отпадъци“

Индикатор за
продукт

Мерна
единиц
а

обслужвани от
съоръжения за
рециклиране на
отпадъци и малки
системи за
управление на
отпадъци

Източник
на
информа
ция

Период на
отчитане

Целева
стойно
ст
(2027г.)

Постигна
та
междинн
а
стойност
(2021г.)

Степен
на
изпълнен
ие

Дряново

Приоритет 3.3. „Развитие на културната, образователна, спортната и туристическа инфраструктура“
Мярка 3.3.1.
„Поддържане и
обогатяване на
културната
инфраструктура“

Ползватели на
подкрепяната
културна
инфраструктура

бр.

Община
Дряново

ежегодно

1 000

0

не

Мярка 3.3.2.
„Изграждане на
спортни
зали/инфраструкт
ури за развитие на
професионален
спорт,
поддържане на
открити и закрити
спортни площи“

Ползватели на
подкрепяната
спортна
инфраструктура

бр.

Община
Дряново

ежегодно

1 000

320

да

Мярка 3.3.5.
„Изграждане на
инфраструктурата,
обслужваща
туризма в
общината“

Туристи/посещения
в подпомогнатите
обекти

бр.

Община
Дряново

ежегодно

10 000

0

не

Мярка 3.3.6.
„Подобряване на
общинската
образователна
инфраструктура
включително
внедряване на
мерки за
енергийна
ефективност в
сгради/помещения
на
образователната

Годишен брой на
децата, използващи
подкрепяната
образователна
инфраструктура

бр.

Община
Дряново

ежегодно

1 000

250

да
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Приоритет,
мярка

Индикатор за
продукт

Мерна
единиц
а

Източник
на
информа
ция

Период на
отчитане

Целева
стойно
ст
(2027г.)

Постигна
та
междинн
а
стойност
(2021г.)

Степен
на
изпълнен
ие

инфраструктура,
включващи
топлоизолация,
подмяна на
дограма, локални
инсталации и/или
връзки към
системите за
топлоснабдяване,
газоснабдяване и
др.“
Приоритет 3.4. „Развитие на енергийната инфраструктура“

Мярка 3.4.1.
„Изграждане и
обновяване на
електропреноснат
а мрежа“

Потребители,
свързани към
енергийни мрежи

Мярка 3.4.2.
„Изграждане и
експлоатация на
енергийната
инфраструктура и
на алтернативните
източници на
енергия“

Общо произведена
енергия от
възобновяеми
източници

Мярка 3.4.3.
„Подобряване на
енергийната
ефективност на
сградния фонд“

Сгради с подобрена
енергийна
класификация
(жилищни, частни
нежилищни,
обществени
нежилищни)

бр.

бр.

Община
Дряново
,
Агенция
по
енергий
на
ефектив
ност

ежегодно

3 500

0

не

Община
Дряново
,
Агенция
% по
енергий
на
ефектив
ност;

ежегодно

25%

0

не

Община
Дряново

ежегодно

50

3

да
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ІІI. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ
ОСИГУРЯВАНЕ
НА
ЕФЕКТИВНОСТ
И
ЕФИКАСНОСТ
ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНАТА

3.1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и
анализ на данни

Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва с цел постигане на
ефективност и ефикасност на стратегическото планиране на регионалното и
пространственото развитие, програмирането, управлението и ресурсното им
осигуряване.
Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално
и местно развитие съгласно определени физически и финансови индикатори,
организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, и
мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението
на ПИРО.

Системата за наблюдение

За постигане целите на наблюдението е изградена система за наблюдение, която
отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на ПИРО. Системата
за наблюдение обхваща:
 източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране
на информация;
 индикаторите за наблюдение;
 органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;
 системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.
Наблюдението на изпълнението на ПИРО се извършва въз основа на официални
данни на Националния статистически институт, на Евростат, на административната
статистика на Агенцията по заетостта, както и на данни от други национални,
регионални и местни източници на информация.
При изготвяне на настоящия годишен доклад като базова информация е
използван и Годишният отчет за изпълнение на Програмата за управление на кмета на
Община Дряново за мандат 2019-2020г. за 2021г., публикуван на интернет страницата а
общината.

21

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на Община Дряново
(2021-2027г.)
Период на доклада: 01.01.2021 – 31.12.2021 г.

Наблюдение на изпълнението на ПИРО на Община Дряново

Орган за наблюдение на плана за интегрирано развитие на общината е
Общинският съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на ПИРО Общинският
съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и
юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и
прозрачност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината.
Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на
плана за интегрирано развитие на общината се осигурява от бюджета на общината или
със средства от фондовете на Европейския съюз.
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на плана за
интегрирано развитие на общината. За резултатите от наблюдението на изпълнението
на плана за интегрирано развитие на общината се разработва годишен доклад.

Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на ПИРО

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано
развитие на общината се изготвя по определен от кмета на общината ред и се одобрява
от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Докладът се изготвя и
внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка следваща
година.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано
развитие на общината е публичен и се оповестява на страницата на общината в
интернет.
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано
развитие на общината осигуряват информация за изготвяне на междинната и
последващата оценка на плана.
Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за
интегрирано развитие на общината се изпраща на председателя на областния
съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.

Изменение и актуализация на Програмата за реализация и приложенията към нея

Изменение и актуализация на плана се допуска при условията, посочени в
ППЗРР, в т.ч.:
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 при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;
 в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС;
 при съществени промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху
изпълнението на плана.
Същевременно, актуализация на програмата за реализация на плана може да
бъде извършвана периодично въз основа на изводите и препоръките в годишните
доклади за наблюдение с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при
изпълнението му и постигане на целите и приоритетите за развитие.
Периодичната актуализация на програмата за реализация и приложенията към
нея се извършва с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на
финансиране. Така например, в случай на възникнала възможност за включването на
допълнителни ресурси – средства от оперативните програми за периода 2021-2027 г.
или от други национални или донорски проекти и програми, при актуализацията на
програмата за реализация могат да бъдат идентифицирани допълнителни проектни
идеи, които да бъдат финансирани с допълнителните ресурси.
Допълнителни мерки, дейности и проекти/проектни идеи се включват в
програмата или приложенията към нея само чрез обосновка на приноса им към
постигането на целите и приоритетите на плана при спазване на принципа на
интегриран подход.
Изготвеният актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за
изработване и приемане на плана. Същото важи и за актуализацията на програмата за
реализация на ПИРО: изменение и актуализация на програмата за реализация се
извършва при стриктно спазване на принципа на партньорство и прилагане на мерките
от комуникационната стратегия, описани в част ІІІ от плана. Актуализацията на
програмата за реализация се одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на
общината.

Наблюдение и оценка на ПИРО

Наблюдението и оценката на ПИРО се осъществява, в съответствие с
разпоредбите на ППЗРР. Съгласно изискванията на ЗРР, за изпълнението на ПИРО
извършва междинната и последващата оценка на изпълнението.
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Междинната оценка включва: 10

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ.
Междинната оценка се извършва в средата на периода на действие на ПИРО. На
базата на така посоченото нормативно основание е предвидено междинната оценка на
ПИРО Дряново да бъде извършена през 2024 година.

Последващата оценка включва:11

1. Оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
2. Оценка на общото въздействие;
3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. Изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно
развитие.
Последващата оценка се извършва не по-късно от една година след
изтичането на периода на действие на ПИРО, т.е. до края на 2028г.
Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет
доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на
общинския план за развитие.
Докладите се публикуват на страницата на общината в интернет и
на портала за обществени консултации на Министерския съвет.

3.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО през
2021 г., както и мерките за преодоляване на тези проблеми

Мащабна програма за реализация и необезпечена финансова рамка. Реално
изпълнението на ПИРО не е започнало, поради все още липсата на яснота в
националната политика по отношение на финансирането чрез новите програми за
10
11

чл. 33 (2) от ЗРР
чл. 34 (2) от ЗРР
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периода 2021-2027г. и нормативни документи по секторни политики, които все още са
на етап програмиране и договаряне. Те неминуемо ще окажат пряко влияние върху
разработената Програма за реализация на ПИРО, както и върху рамката от индикатори.
Затова се препоръчва при ясна национална финансова рамка да бъде актуализирана/
изменена Програмата за реализация на ПИРО, като се определят реалистични
финансови параметри.
От друга страна в ПИРО Дряново са заложени 3 стратегически цели, 14
приоритета и 218 мерки, насочени към развитие на икономиката, туризма, техническата
инфраструктура, намаляване на бедността, опазване на околната среда и повишаване
капацитета на общинската администрация. Необходимо е преосмисляне на цялата
организационна структура на Програмата за реализация при която е установено в
резултат на направения преглед, че са налице дублиращи се мерки, смислово
повтарящи се или регулярни административни задължения, чието място не е в
стратегическия документ на общината. Това обстоятелство се потвърждава и от силно
редуцираните мерки, описани в текстовата част на ПИРО и финансово обезпечени в
Програмата за реализация (представена в табличен вид).

Липса на базови стойности на индикаторите: Определени индикатори не
притежават начална стойност, което се дължи или на разминаване в данните от
различните източници на информация, или поради все още липсващата система за
събиране на данните. Индикаторите следва да бъдат избрани в синхрон с наличната и
регулярно поддържана информационна основа в България и наличните данни в община
Дряново. Необходимо е да бъдат посочени техни начални, междинни и целеви
стойности – основен инструмент за изготвяне на годишните доклади за изпълнението
на ПИРО, междинната и последващата оценка на плана.

Несъответствие на индикаторите за наблюдение с общите индикатори,
съгласно проектите на Регламенти на ЕС. В ПИРО системата от индикатори
обединява два основни компонента – индикатори за резултат, проследяващи степента
на изпълнение на целите, както и индикатори за продукт, измерващи ефектите от
изпълнението на мерките в рамките на приоритетните области. Двата вида индикатори
са въведени в следствие на предписанията от „Методическите указания за разработване
и прилагане на Планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 20212027 г.“. При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение
и оценка на изпълнението на ПИРО трябва да се вземат предвид общите индикатори
в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез
структурната помощ на ЕС през периода 2021-2027 г.12

Бележка: Списък на общите индикатори, съгласно проектите на Регламенти на ЕС за периода 20212027 г., е представен в Приложение № 3а към настоящите Методически указания.
12
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3.3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на ПИРО

Спазени са нормативно регламентираните задължения на общината за
публикуване на ПИРО на страницата на Община Дряново и на портала за обществени
консултации на Министерски съвет.
В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за
партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и
кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите
партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското
общество в общината.
3.4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните
политики, планове и програми на територията на общината, включително
мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече
настъпилите промени
Към изготвяне на Годишния доклад е установено, че ПИРО съответства на
актуалните към момента документи.
При официално публикуване на одобрени секторните политики, планове и
програми, съотносими към на територията на община Дряново, включително мерките
за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите
промени, следва да бъде направен преглед на съответствието и да се пристъпи към
актуализация на ПИРО.

3.5. Мерки за прилагане принципа на партньорство

Град Дряново е административен център на общината и е определен като град от
4-то йерархично ниво, малък град с микрорегионално значение в територията на групи
общини. Той попада в групата градове, които са застрашени да загубят надобщинските
си функции и следва да бъдат пряко или косвено подпомогнати, за да отстоят важната
си роля.
За прилагане принципа на партньорство за междуобщинско сътрудничество
Община Дряново следва да търси активно взаимодействие с общините Габрово и
Велико Търново за реализиране на интегрирани териториални инвестиции.
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3.6. Резултати от извършени оценки към края на 2021 г.

Ресурсното осигуряване на средствата при реализацията на мерките в рамките на
ПИРО на община Дряново се осъществява чрез Програма за реализация на ПИРО на
община Дряново за периода 2021-2027 г.: описание на предвидените мерки и дейности
(Приложение №1) и индикативната финансова таблица (Приложение №2). Това са
основните документи за оценка на използваните ресурси за постигане целите на ПИРО,
защото пресъздават общата финансова рамка за реализация.
При изготвяне на годишния доклад е установено, че в Приложение №1 не са
включени всички приоритети и мерки от Програмата за реализация. В същото време е
установено, че за някой от „изключените“ мерки е изразходван публичен финансов
ресурс и за тях се отчита известен напредък по изпълнението. Затова за целите на
доклада са допълнени мерки по които има реално изпълнение през 2021г.
Експертният анализ и оценка на ефективността и ефикасността на използваните
ресурси при изпълнението на ПИРО на Община Дряново през 2021 г. се базира на
аналитичния преглед и на обобщените резултати от изпълнените проекти и дейности в
периода, финансирани със средства от бюджета на общината, държавния бюджет,
ЕСИФ и други финансови източници.
На базата на набраната и анализирана информация по изпълнение на бюджета на
Община Дряново за 2021г., информация от общинска администрация, информацията от
ИСУН за реализирани и в процес на изпълнение проекти е извършено съпоставяне
между планираните и извършените дейности в изпълнение на целите и приоритетите на
ПИРО във финансово изражение/на база вложените средства.
Анализът показва, че през първата година от периода на действие на ПИРО
общото изпълнение на индикативния финансов план е 5,12% от планираното.
Изпълнени са проекти и дейности на обща стойност 5 559 380,24 лв.
Основни финансови инструменти за изпълнението на ПИРО ЗА 2021 г. са
средствата от европейските фондове от програмен период 2014-2020г. и общинския
бюджет.
При анализа на финансовото изпълнение на ПИРО се отчита добра обща
ефективност на изпълнение на заложените приоритети и мерки. Много добра
ефикасност на вложените средства е постигната при реализацията на Стратегически
цел 2, Приоритет 2.1. „Повишаване на образователното равнище на населението на
общината“, при който е постигнато преизпълнение – 174% в резултат на реализирани
проекти в образователната инфраструктура.
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Таблица 3.1. Финансово изпълнение на ПИРО Дряново през 2021г.
Приоритет

Планирани (общо в лв.)

Изпълнени 2021 г. (общо
в лв.)

% изпълнение

Приоритет 1.1

8 580 000,00

0,00

0,00

Приоритет 1.2

670 000,00

0,00

0,00

Приоритет 1.3

100 000,00

0,00

0,00

Приоритет 1.4

100 000,00

0,00

0,00

Приоритет 1.5

1 200 000,00

9 000,38

0,75

Приоритет 1.6

100 000,00

0,00

0,00

Приоритет 2.1

100 000,00

174 234,63

174,23

Приоритет 2.2

5 000 000,00

1 906 022,13

38,12

Приоритет 2.3

350 000,00

0,00

0,00

Приоритет 3.1

20 000 000,00

1 471 111,00

7,36

Приоритет 3.2

35 000 000,00

609 018,00

1,74

Приоритет 3.3

12 000 000,00

1 052 439,38

8,77

Приоритет 3.4

11 287 784,38

188 296,46

1,67

Приоритет 3.5

14 192 000,00

149 258,26

1,05

108 679 784,38

5 559 380,24

5,12

ОБЩО

Изразходените финансови ресурси за реализация на ПИРО на Община Дряново
за 2021г. са използвани целесъобразно, ефикасно и ефективно. Постигнатите резултати
и високата степен на финансово изпълнение на стратегическите цели се основават на
инициативността на местната власт и на последователно провежданата целенасочена
политика за развитието на общината. Прегледът на изпълнението показва, че общината
е търсила различни възможности за финансовото обезпечаване на изпълнението на
ПИРО. Осигурен е значителен финансов ресурс от спечелени проекти по оперативните
програми на ЕС за периода 2014-2020г., ОПРЧР, ОПРР, Програма за развитие на
селските райони, от държавния и общинския бюджет, от различни национални
програми, чието изпълнение продължава до края на 2023г. и попадат в обхвата на
ПИРО.
В оставащия период е необходимо да се поддържа активността в привличането
на средства от ЕСИФ, както и да се положат максимални усилия за изпълнение на
проектите в процес на реализация. Публичните средства се насочват към решаване на
съществени нужди и проблеми на населението в общината. Най-значителен обем
средства са насочени към доизграждане и рехабилитация пътната инфраструктура и
социалната инфраструктура за предоставяне на качествени услуги на населението.
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ІV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО С РАЗМЕРА НА УСВОЕНИТЕ
СРЕДСТВА ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ТЯХНОТО
ФИНАНСИРАНЕ

4.1. Стратегическа цел 1 „Подем в икономиката“

Реализацията на целта ще доведе до силен икономически растеж и до нарастване
на благосъстоянието на жителите на общината, което ще се постигне като се подкрепи
привличането на нови инвестиции и стратегически инвеститори, използване на
средствата по европейските програми, внедряването на иновациите, качествено
образование и обучение, насърчаване на заетостта и социално сближаване. По този
начин ще се осигури висока производителност и ще се подкрепят малките и средните
предприятия (МСП) и земеделските стопанства, които са основни целеви групи на
политиките за конкурентоспособност и устойчиво развитие.
Стратегическата цел 1 съдържа 6 приоритета и 67 мерки, които 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.

Таблица 4.1. Изпълнение на приоритети/ мерки по Стратегическа цел 1 „Подем в
икономиката“
Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

Приоритет 1.1. „Привличане на инвестиции“
Изграждане на активен позитивен имидж на общината
като инвестиционна дестинация

-

Създаване на подходяща инвестиционна среда за
привличане на стратегически инвеститори

-

Изграждане на индустриална зона - в източната част
на град Дряново

-

Изготвяне и цифровизация на кадастрални карти на
малките населени места в община Дряново

-

Мярка 1.1.3.

Насърчаване на предприемачеството и подкрепа за
създаване на нови МСП

-

Мярка 1.1.4.

Финансиране на стартъпи

-

Мярка 1.1.1.

Мярка 1.1.2.
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

Мярка 1.1.5.

Развитие на цифровата инфраструктура

-

Мярка 1.1.6.

Насърчаване на преход към Индустрия 4.0

-

Мярка 1.1.7.

Развитие на публично-частни партньорства

-

Приоритет 1.2. „Насърчаване на иновациите“
Стимулиране на въвеждането на нови технологии и
иновативни практики

-

Дигитализация на музейни, библиотечни и читалищни
фондове

-

Мярка 1.2.2.

Създаване на центрове за върхови постижения, местни
лаборатории за технологични изпитвания и др.

-

Мярка 1.2.3.

Развитие на информационните и комуникационни
технологии и online услугите

-

Мярка 1.2.4.

Насърчаване на фирми, реализиращи производствени
модели в подкрепа на кръговата икономика

-

Мярка 1.2.5.

Стимулиране на иновационната активност на
предприятията съгласно Стратегията за интелигентна
специализация 2021-2027 г.

-

Мярка 1.2.1.

Приоритет 1.3. „Откриване на нови работни места и насърчаване
на заетостта“
Мярка 1.3.1.

Придобиване на ключови знания и умения

-

Мярка 1.3.2.

Създаване на програми за гъвкави системи за
квалификация и преквалификация включително на
безработни

-

Мярка 1.3.3.

Насърчаване на младежката заетост

-

Мярка 1.3.4.

Насочване на образованието и обучението към
изграждане на умения и компетентности в съответствие
с местния пазар на труда

-

Мярка 1.3.5.

Мерки за подобряване на услугите по активиране,
помощ при търсенето на работа, съответствие между
търсене
и
предлагане,
преквалификация
и
индивидуализирани услуги за нискоквалифицираната
работна ръка

-

Мярка 1.3.6.

Насочване

на

образованието

и

обучението

към

Дублира
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

изграждане на умения и компетентности в съответствие
с местния пазар на труда

мярка 1.3.4.

Мярка 1.3.7.

Подкрепа за самонаети
лица и
начинаещи
предприемачи чрез професионална квалификация и
обучение на безработни, включително и тези от рискови
групи

-

Мярка 1.3.8.

Подпомагане на социално-икономическата интеграция
на групите в неравностойно положение

-

Мярка 1.3.9.

Осигуряване на достъп до програми за активиране,
ориентиране, обучение и заетост

-

Приоритет 1.4. „Развитие на туризма“
Популяризиране на културното наследство
общината и развитие на културния туризъм

на

Описание на изпълнението:
Заснет филм за Дряново за туристическото предаване
„Компас“ на Румънската национална телевизия.

Мярка 1.4.1.

Провеждането на събори, фестивали, концерти,
семинари,
чествания
и
др.
допринасят
за
популяризиране на Дряново като целогодишна
туристическа дестинация:

Отчетен
напредък

април - първото издание на Фит Фес – Дряново;
май – домакин на спектакъла „Царете на магията“,
както и на кръг от Националния рали – спринт
шампионат.
юни – 19-то издание на Националния събор „От дума на
дума, от песен на песен“ и др.
Мярка 1.4.2.

Мярка 1.4.3.

Подкрепа на инициативи за създаване на туристически
продукти в областта на селския туризъм
Обособяване на нови и рехабилитация на
съществуващи екопътеки и туристически маршрути
с цел развитие на екотуризма
Описание на изпълнението:

-

Отчетен
напредък

През 2021г. е подаде проект на Община Дряново
„Рехабилитация на екопътека и адаптация на
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

археологически обект римска крепост Дискодуратера“,
по мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в
инфраструктура, туристическа инфраструктура“ от
Стратегията з водено от общностите местно развитие на
СНЦ „МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“,
финансиран от Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020г.
Мярка 1.4.4.

Развитие на MICE туризъм: целенасочена рекламна
кампания, привличане на специализирани събития,
разработване на инсентив пакети

-

Приоритет 1.5. „Развитие на селското и горското стопанство“
Стимулиране
развитието
животновъдство

Мярка 1.5.1.

на

земеделие

и

Описание
на
изпълнението:
С
решение
№264/28.01.2021г. на Общински съвет – Дряново
(Протокол №28) е приета Наредба за определяне обема
на животновъдната дейност и местата за отглеждане на
селскостопански животни на територията на община
Дряново. С Наредбата се определя обема на
животновъдната дейност и местата за отглеждане на
селскостопански животни на територията на община
Дряново и осъществяване на контрол върху санитарно –
хигиенното състояние в населените места на
територията на общината.
активи

и

Отчетен
напредък

Мярка 1.5.2.

Модернизация
на
материалните
производствените фактори

Мярка 1.5.3.

Повишаване информираността и професионалната
квалификация на заетите в селското стопанство

-

Мярка 1.5.4.

Насърчаване на внедряването на иновациите и обмена
на знания в областта на храните и земеделието

-

Мярка 1.5.5.

Модернизиране и разширяване на напоителните полета
и внедряване на нови технологии за напояване

-

Мярка 1.5.6.

Създаване на условия за развитие на съвременно,
балансирано и природосъобразно горско стопанство

-

Мярка 1.5.7.

Устойчиво управление на горите и горския фонд

-

Отчетен
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Приоритет/ мярка
Описание на изпълнението: През 2021г. са създадени
условия за ползване на общински мери и пасища,
земеделски земи от общинския поземлен фонд:
-

-

Изпълнение
през 2021г.
напредък

Сключени договори за ползване на общински
мери и пасища от земеделски производители и
животновъди – 4 бр.;
Сключени договори за ползване на земеделски
земи от общински поземлен фонд – 29 бр.;
Сключени договори за ползване на земеделски
земи от общински поземлен фонд с начин на
трайно ползване „полски пътища“ и „напоителни
канали“ – 42 бр.

За продажба на стояща дървесина на корен:
Мярка 1.5.8.

Сключени договори за покупко – продажба – 2
бр.

Наблюдение, превенция и борба с пожарите

-

Борба с ерозията, наводненията, неблагоприятните
климатични изменения и вредителите
Превенция на риска от наводнения на територията на
община Дряново
Описание на изпълнението:

Мярка 1.5.9.

На 07.12.2021 г. е извършено фактическо предаване на
държавата, собствеността на следните язовири:
„Рамадана“ в землището на гр. Дряново, „Чумашо дере“
в землището на с. Скалско, „Царева ливада“ в
землището на с. Царева ливада. Сключването на
договор за дарение между кмета на община Дряново и
Областния управител на област Габрово е в изпълнение
на Решение №506/31-08-2918г. на Общински съвет –
Дряново (Протокол №58).

Отчетен
напредък

През 2021 г. със средства от капиталовата програма е
извършено отводняване на пазар гр. Дряново и
почистване и ремонт на отводнителна решетка на ул.
Шипка
Приоритет 1.6. „Опазване на околната среда и биоразнообразието“
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

Мярка 1.6.1.

Опазване и възстановяване на екосистемите, видовете и
генетичното разнообразие.

-

Мярка 1.6.2.

Укрепване на мрежата от защитени територии и места
от Европейската мрежа „Натура 2000”

-

4.2. Стратегическа цел 2 „Развитие на човешките ресурси“

Фокусът на стратегическа цел 2 е поставен върху развитието на човешкия ресурс
като най-важен за жизнеността и просперитета на общината. Подобряване на
образователните характеристики, услугите, достъпността и административния
капацитет и ще спомогне община Дряново да се развива успешно и да запази своите
човешки ресурси с подобрен здравен и социален статус.

Таблица 4.2. Изпълнение на приоритети/ мерки по Стратегическа цел 2 „Развитие на
човешките ресурси“
Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

Приоритет 2.1. „Повишаване на образователното равнище на
населението на общината“
Осигуряване на условия за разширяване на
обхвата на предучилищното образование и
въвеждане на задължително образование за 4годишните
Описание на изпълнението:
Мярка 2.1.1.

Мярка 2.1.2.

Всички, подлежащи на задължително обучение в
подготвителна група ромски деца са обхванати на
100%. В детската градина се обхващат все повече деца
още от 3 годишна възраст, което предполага по-добро
овладяване на българския език, придобиване на
умения и навици и по-висока степен на готовност на
тези деца за училище.
Осигуряване на достъп до образование за лицата от
населени места без функциониращи училища
Описание на изпълнението:

Отчетен
напредък

Отчетен
напредък
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

ДТ „Детелина“ реализира проект „Учим и творим
днес, за да успеем утре“, финансиран от МИГ
„Дряново – Трявна – в сърцето на балкана“ за
осигуряване на достъп до качествено образование в
малките население места и в трудно достъпните
райони в общините Дряново и Трябва. Целта е
подкрепа за социално включване на деца от
маргинализираните общности, вкл. роми чрез
подобряване на достъпа им до качествено
образование.
Подкрепа за професионалните и специализирани
училища
Описание на изпълнението:

Мярка 2.1.3.

В ПГИ се реализира проект „Професионалното
образование – традиция и нови възможности“ към
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ –
осигуряване на достъп до качествено образование в
малките население места и в трудно достъпните
райони в общините Дряново и Трябва.

Отчетен
напредък

Със средства от общинския бюджет за ПГИ „Р.
Стоянов са осигурени: преносими компютри - 13 бр.;
интерактивен дисплей; климатици – 3 бр.; комплект
лего - 3 бр.
Програми за ограмотяване, основно сред ромското
население и др. уязвими групи за придобиване на
по-висока степен на образование, реализирани
главно от училищата;
Описание на изпълнението:
Мярка 2.1.4.

Реализиран проект „Активно приобщаване в системата
на
предучилищното
образование“
на
МОН,
сформирани 5 групи по 8 деца. 50% показват
значителни резултати по овладяване на българския
език.

Отчетен
напредък

В процес на реализация проект „Заедно в различието“
по ОП Развитие на човешките ресурси, процедура
BG05M9OP001-2.018
„Социално-икономическа
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1,
на обща стойност 519 071.94 лв. Платена сума за 2021
г. – 123 234.63 лв.
Изграждане на връзки между образованието,
науката и бизнеса, насочени към развитието на
общината
Описание на изпълнението:
Мярка 2.1.5.

Всички учебни заведения участват активно при
кандидатстване по обявените за 2021 г. Национални
програми на МОН: „Бизнесът преподава“; „Иновации
в действие“; „Без свободен час“; „Участвай и
променяй – ръководителят активен партньор в
училищния живот“

Отчетен
напредък

Продължаване на действието на Национална
програма „Информационни и комуникационни
технологии (ИКТ) в системата на предучилищното
и училищното образование
Мярка 2.1.6.

Отчетен
напредък

Описание на изпълнението:
Всички учебни заведения участват активно при
кандидатстване по обявените за 2021 г. Национални
програми на МОН: „ИКТ в системата на
предучилищното и училищното образование“

Мярка 2.1.7.

Продължаване на действието на
програма „Обучение за ИТ кариера“

Мярка 2.1.8.

Синхронизиране на план-приема на ученици в
професионалните училища, в съответствие с
потребностите на реалния бизнес и спецификите на
общината

-

Мярка 2.1.9.

Развитие на професионалното обучение в работна
среда, вкл. чрез организиране на стажове в
предприятия по време и след завършване на обучение.

-

Мярка 2.1.10.

Разработване на програми за
задържане на децата в училище
Описание на изпълнението:

Национална

привличане

и

Отчетен
напредък

Отчетен
напредък
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

Проведена е системна работа по задържане на
ученици, подлежащи на задължително училищно
обучение, периодични крещи с родители на ученици
от малцинствените групи, с цел свеждане до минимум
на безпричинните отсъствия.
Всички учебни заведения участват активно при
кандидатстване по обявените за 2021 г. Национални
програми на МОН: „Отново заедно“.
Продължава функционирането на механизъм за
съвместна работа на институциите по обхващане и
включване в образователната система на деца и
ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст. (ПМС №100/08.06.2018г.). Извършени за 31
посещения по домовете от екипа за обхват.
Изготвен и приет Годишен план за дейностите за
подкрепа на личностното развитие на децата и
учениците община Дряново.
В СУ „Максим Райкович“: кариерно ориентиране на
ученици от ромския етнос; Реализирани дейности по
привличане и работа с родителите на ученици от
етническите малцинства. Прилага се Механизъм за
противодействие на училищния тормоз между децата
и учениците.
Приобщаващо образование на децата и учениците
със специални образователни потребности
Описание на изпълнението:

Мярка 2.1.11.

През учебната 2020/2021 г. детските и учебните
заведения продължават да реализират дейности,
ориентирани към осигуряване на приобщаващо
образование на ученици от малцинствата.

Отчетен
напредък

В СУ „Максим Райкович“: инициатива “Работилничка
за мартеници“; Коледна работилничка. С родителите
на децата със СОП работят ресурсни учители,
училищен психолог, логопед, класни ръководители и
преподаватели – предоставят се допълнителни
консултации, осигурява се подкрепяща среда за
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

социализация и интеграция.
В ДГ „Детелина“: реализиран проект „Подкрепа за
приобщаващо образование“ на МОН – назначен е
психолог, който подпомага личностното развитие на
всяко дете.
Осигурена е подкрепяща среда за включване на деца
със СОП в образователния процес.
Прилагане на механизми за социална подкрепа
Описание на изпълнението:

Мярка 2.1.12.

От началото на учебната 2020/2021 г. община Дряново
връчва 10 годишни стипендии за ученици от
гимназиален клас, на стойност 100 лв. месечно за една
учебна година (9 месеца) за стипендиант с финансов
ресурс от бюджета на общината. Целта е да се
поощрят и подпомогнат ученици, имащи изявени
дарби, трайни успехи и постижения в областта на
дисциплини, изучавани в съответното училище.
Учениците са от ПГИ „Рачо Стоянов“ – 6-ма и СУ
„Максим Райкович“ – 3.

Отчетен
напредък

Осъществена е социална закрила на деца с изявени
дарби, като е осигурено еднократно финансово
поощряване на ученици с изявени дарби в размер на
3000 лв., съгласно Правилника за стимулиране на деца
с изявени дарби в община Дряново – 40 ученика.
В Местната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни работят 4
възпитатели, образувани и разгледани са 6
възпитателни дела.
Мярка 2.1.13.

Повишаване на квалификацията на педагогическите
специалисти

-

Мярка 2.1.14.

Изграждане на капацитет, с цел подобряване на
предлагането и достъпа до възможности за качествено
професионално
обучение
и
повишаване
на
квалификацията/преквалификация на възрастни

-

Мярка 2.1.15.

Осигуряване на по-лесен достъп до целеви обучения,
информационни и демонстрационни дейности,
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

особено за земеделските производители и горски
стопани, обитаващи периферните и отдалечени райони

Мярка 2.1.16.

Осигуряване на достъп до формите на учене през
целия
живот
чрез
културни
институции
(библиотеки,
читалища,
музеи),
спортни
организации и др., насочени към нови целеви
групи със специфични потребности и живеещи в
отдалечени места.

Отчетен
напредък

Описание на изпълнението:
ДГ „Детелина“: провеждани празници; изложби
Мярка 2.1.17.

Изграждане на партньорски мрежи между средните и
висшите училища, научните организации, бизнеса и
местната власт

-

Осигуряване на компютър за всяко дете. Засилване
на
употребата
на
ИКТ
като
част
от
модернизираната образователна инфраструктура
(посредством подкрепа за обновяване, осигуряване
на достъп за хора с увреждания и др.)
Описание на изпълнението:
Мярка 2.1.18.

Всички учебни заведения участват активно при
кандидатстване по обявените за 2021 г. Национални
програми на МОН: „Осигуряване на съвременна
образователна среда“; „Училищна STEM среда“ и др.

Отчетен
напредък

През ноември 2021г.ссе преминава към обучение в
електронна среда във връзка с Ковид – 19. На
учениците, които нямат достъп до устройства и
интернет
са
предоставени
материали
чрез
образователния медиатор на СУ.
Приоритет 2.2. „Подобряване на услугите и достъпността“

Мярка 2.2.1.

Териториално фокусиране на интервенциите, което
да подобри достъпа на населението до първична,
специализирана и болнична помощ.
Описание на изпълнението:

Отчетен
напредък

Здравеопазването се осъществява от 2 медицински
центъра за специализирана извънболнична помощ,
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

ЦСМП – филиал Дряново, 7 индивидуални лекарски
практики, 8 стоматологични практики и медико –
диагностично звено с рентген и клинична
лаборатория. В гр. Дряново работи „Регионален
хоспис“ ЕООД – Габрово, в който общината субсидира
1,5 бр. места за местни жители.
През 2021г. общинските инвестиции в здравната
инфраструктура са насочени към Поликлиника, гр.
Дряново - полагане на хидроизолация на ниска и
високата част; подмяна на дограма на сградата и др.;
Здравна служба, с. соколово - ремонт на здравна
служба и околно пространство; Здравен дом, с.
Гостилница - изграждане на нова ограда.
Единствената
обособена
структура
в
която
медицински и други специалисти осъществяват
отглеждане, възпитание и обучение на децата до 3 год.
възраст са Детски ясли – Дряново. През 2021г. яслите
са посещавани от 60 деца, разпределени в 3 групи.
Общата численост на персонала е 17 души, от които 4
медицински сестри. Броят на децата варира, както в
резултат на целогодишния прием, така и на поголямата заболеваемост през есенно – зимния сезон.
Към детското заведение работи и кухня с капацитет 20
места, като ползвателите на услугата варират между
15-20 бр. в зависимост от сезона.
През 2021г. за нуждите на детските ясли е закупено
обзавеждане – 3 бр. и изградено видеонаблюдение със
средства от общинския бюджет.
Общината изпълнява своите ангажименти в сферата на
училищното здравеопазване – разкрити са здравни
кабинети във всички учебни заведения с назначен
медицински персонал, оказващ профилактично
наблюдение, а при необходимост и първа долекарска
помощ на децата и учениците.
Мярка 2.2.2.

Инвестиране в мерки за превенция на риска от
разпространение на COVID-19

-

Мярка 2.2.3.

Подобряване на материално-техническата база на
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

лечебните заведения на територията на общината,
както и повишаване на осигуреността им с медицинска
апаратура и медицински специалисти

Мярка 2.2.4.

Иницииране участие и реализиране на програми и
проекти в сферата на здравеопазването към
Министерство на здравеопазването и Европейските
структурни и инвестиционни фондове е

-

Мярка 2.2.5.

Развитието на електронното здравеопазване

-

Мярка 2.2.6.

Прилагане на мерки за намаляване на основни рискови
за здравето фактори и подобряване профилактиката на
болестите

-

Създаване на нови социални и
интегрирани
здравно-социални услуги за резидентна грижа за
лица с увреждания и възрастни граждани
Проект: Създаване и поддържане на Център за
социална рехабилитация и интеграция за лица с
психични разстройства и умствена изостаналост
Описание на изпълнението:
Реализирани са средните проекти:

Мярка 2.2.7.

Проект
„Център за социална рехабилитация и
интеграция за лица с психични разстройства и
умствена изостаналост“ – 4-ти етаж в сградата на
поликлиниката, финансиран ОП РЧР 2014-2020 с обща
стойност 831 892.25 лв. Платена сума за 2021 г. – 575
903.68 лв.

Отчетен
напредък

Проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и
хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на
новите услуги - Център за грижа за лица с психични
разстройства - гр. Дряново“, по процедура чрез
директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа
за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 –
предоставяне на новите услуги“ на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
на обща стойност 1 892 000.00 лв. Платена сума за
2021 г. – 6 298.20 лв.
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

Проект: Изграждане на комплекс за социални
услуги за лица с психични разстройства.
Описание на изпълнението:
Реализира се проект „Изграждане на комплекс за
социални услуги за лица с психични разстройства“,
процедура „Подкрепа за деинституционализация на
социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”,
финансиран по ОПРР 2014-2020 на обща стойност 3
987 899.85 лв. Платена сума за 2021 г. – 830 592.57 лв.
Със средства от общинския бюджет и с целева
субсидия от републиканския бюджет са извършени:
довършителни дейности на обект: "Израждане на
комплекс за социални услуги за лица с психични
разстройства"; Закупуване на транспортно средство за
нуждите на ДУПУЛ; изграждане на парна инсталация
за нуждите на ДУПУЛ; закупуване на парна
инсталация за нуждите на КСУВХ
Създаване на други видове социални услуги (за
спешно
настаняване,
ранна
интервенция,
консултативни за деца и семейства и т.н.)
Описание на изпълнението:

Мярка 2.2.8.

През 2021г. политиката на общината е насочена към
запазване на съществуващата широка гама от услуги и
повишаване на тяхното качество. Общината се
утвърди като доставчик на почасови здравно –
социални услуги в домашна среда по проект
„Подкрепа в дома“, финансирана по ОПРЧР.

Отчетен
напредък

Всички социални услуги (държавно – делегирана
дейност) се предоставят за управление на външни
доставчици: Защитени жилища I и II в с. Царева
ливада; Защитено жилище в с. Гостилница; Защитено
жилище за лица с физически увреждания в гр.
Дряново; Център за обществена подкрепа; Дневен
център за стари хора и Дневен център за деца и
възрастни с увреждания. Единственото изключение е
Преходно жилище на територията на ДПЛПР –с.
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

Радовци.
През 2021г. Комплекса за социални услуги за
възрастни хора – Дряново, обединяващ 4
специализирани
институции
продължава
да
функционира.
Дом за пълнолетни лица с психични разстройства – с.
Радовци – 100 потребители; Дом за пълнолетни лица с
деменция гр. Дряново (ДПЛД) - 52-ма потребители непроменен и напълно зает е капацитетът. Въпреки
националната политика за деинституционализация,
списъкът на чакащите за настаняване от цялата страна
непрекъснато се увеличава.
Преходно жилище – с. Радовци
Домашен социален патронаж – с капацитет 80
потребители и 5 души персонал. Освен храна,
потребителите получават и допълнителни услуги –
плащане на сметки, пазаруване, подкрепа при
попълване на документи и др. Услугата се предоставя
само в гр. Дряново поради липса на заявен интерес от
жителите на малките населени места.
През 2021 г. продължава предоставянето на услугата
„личен асистент“ по механизма „лична помощ“.
Включени са 83 потребители, обслужвани от 97
асистенти.
Осигуряване на заетост за уязвими групи на пазара
на труда
Описание на изпълнението:
През периода по проекти на община Дряново е
осигурена следната заетост:
Мярка 2.2.9.

По ОПРЧР, проект „Заедно в различието“ – разкрити
15 работни места (януари – декември)

Отчетен
напредък

По Регионална програма за заетост – 6 работни места
(юни – ноември)
По Национална програма „Активиране на неактивни
лица“ – 1 работно място (март 2021г. – декември
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

2024г.)
По Национална програма „Старт в кариерата“ – 1
работно място (юни 2021 – юни 2022 г.)
По Национална програма „Компонент 3 – Аварийни
групи“ – 10 работни места (декември)
Разработване на мерки за
уязвимите групи

приобщаване

на

Описание на изпълнението:

Мярка 2.2.10.

През 2021 г. общината успешно си партнира със
службите на Дирекция „Социално подпомагане“ –
изнесени работни места – р. Дряново. Изпълнява се
Програма за извършване на общественополезни
дейности от лицата, имащи право на месечно социално
подпомагане.

Отчетен
напредък

Община Дряново подпомага всички кампании на БЧК
по раздаване на помощи от ЕС за нуждаещите се
социално слаби лица.
Подкрепа за осигуряване на съвременни социални
жилища за настаняване на уязвими, малцинствени
и социално слаби групи от населението и други
групи в неравностойно положение
Описание на изпълнението:
Не са изградени социални жилища.

Мярка 2.2.11.

За настаняване на нуждаещите се използва
общинският жилищен фонд. Броят на общинските
жилища към 31.12.2021г. е 20 (18 за граждани с
установени жилищни нужди, 1 ведомствено и 1
резервно). През януари 2021г. е утвърден списък на 10
картотекирани лица, в които най-голям дял заемат
чакащите от 4-та група – 6 лица, живеещи въз основа
на свободно договаряне. Подадени са 3 заявления за
установяване на жилищна нужда и картотекиране. Не
са прекратявани наемни отношения.

Отчетен
напредък

През периода е извършен ремонт на общинско
жилище на ул. „Ген. Столетов“, гр. Дряново.
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

Мярка 2.2.12.

Осигуряване на достъпна среда – физическа,
институционална и информационна и достъпен
транспорт

-

Мярка 2.2.13.

Подобряване на достъпа до изкуство

-

Съхраняване, укрепване и популяризиране на
културни и духовни празници и културни събития
в общината
Описание на изпълнението:

Мярка 2.2.14.

При наложени ограничение в резултат на световната
пандемия от Ковид 19 са реализирани част от
мероприятията от Културния календар на общината,
като някой са проведени онлайн: чествания на
национални и местни празници, направен е нов
стенопис да каменния мост над р. Дряновска посветен
на майстор Колю Фичето по повод 160г. от
построяването на моста; концерти; театрални
спектакли и др.

Отчетен
напредък

Реализира се годишна програма за развитие на
читалищната дейност.
Изготвяне и реализиране на програми за развитие
на детско-юношеския и ученически спорт
Описание на изпълнението:

Мярка 2.2.15.

Спортните клубове участват активно в състезанията от
държавния спортен календар. От собствени приходи за
развитието на спорта са осигурени 66 500 лв., които са
предоставени под формата на субсидия за
тренировъчна
дейност
и
организирането
на
традиционни турнири, за подготовка на национални
състезатели от Дряново и др. Спортните клубове
ползват безвъзмездно наличните бази.

Отчетен
напредък

Всички учебни заведения изпълняват проекти за
провеждане на физическо възпитание и спорт в
извънкласни форми на обучение.
През 2021г. община Дряново е организатор, партньор
и домакин на редица спортни национални и
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

регионални състезания и турнири.
Приоритет 2.3. „Повишаване на административния капацитет и
качеството на административното обслужване“
Дигитализация на административни услуги и
създаване и усъвършенстване на нови форми на
административно обслужване -е-правителство и др.
Ефективно
Дряново

електронно

управление

в

Община

Описание на изпълнението:
Общинската администрация надгражда функциите си
посредством
внедрената
Единна
интегрирана
информационна система на община – ИМЕОН.

Мярка 2.3.1.

През 2021г. е извършена дигитализация на актове за
раждане от 1893г. до 1999 г. – общо 9 978 акта; актове
за брак от 1928г. до 1948г. за: град Дряново - 1834
акта; с. Царева ливада – 632 бр.; с. Ганчовец – 518 бр.;
с. Гостилница – 863 бр. През 2022 г. предстои
въвеждане на актовете за брак на останалите населени
места.

Отчетен
напредък

През 2021г. в ГРАО са издадени над 700
удостоверения по Наредба №РД-02-20-6 за издаване
на удостоверения въз основа на регистъра на
населението и над 200 удостоверения по Закона за
защита на личните данни, като над 40 от тях са
многоезични извлечения от актове за гражданско
състояние. Направени са 131 постоянни и 240
настоящи адреса на лица, които желаят да живеят в гр.
Дряново.
Мярка 2.3.2.

Въвеждането на електронни обществени поръчки и
процедури за отдаване на концесии

-

Мярка 2.3.3.

Подобряване на знанията на служителите в областта
на информационните технологии

-

Мярка 2.3.4.

Усвояване на добри практики в повишаване на
административния капацитет

-

Мярка 2.3.5.

Подобряване на уменията за управление на проекти
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

Мярка 2.3.6.

Подобряване на уменията на местните партньори за
разработване, финансиране и управление на съвместни
проекти

-

Мярка 2.3.7.

Обновяване на хардуера и софтуера в общинска
администрация и изграждане на информационни
системи в помощ на инвеститорите

-

Мярка 2.3.8.

Стратегическо планиране и общински политики

-

Осигуряване на актуални кадастрални карти и
устройствени планове

Мярка 2.3.9.

Описание на изпълнението: Съгл. Споразумение
№94/09.12.2020г., подписано между Агенция по
геодезия, картография и кадастър и Община Дряново,
считано от 01.01.2021г. Община Дряново подпомага
Агенцията при административното обслужване на
потребителите за част от административните услуги,
предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР.
Административното
обслужване
обхваща:
информиране на потребителите във връзка с
предоставянето на услуги с данни от КККР; приемане
на заявления за извършване на официални документи
и тяхното предоставяне на потребителите; приемане
на заявления за извършване на изменения в
кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Отчетен
напредък

Общ брой извършени административни услуги за
периода: 1 483

4.3. Стратегическа цел 3 „Подобряване качеството на живот чрез изграждане на
съвременна инфраструктура и свързаност“

Стратегическата цел е ориентирана към изграждане на адекватна инфраструктура за
осигуряване на по-качествена среда за населението на общината. Стратегическата цел
обхваща следните четири приоритета.

Таблица 4.3. Изпълнение на приоритети/ мерки по Стратегическа цел 3 „Подобряване
качеството на живот чрез изграждане на съвременна инфраструктура и свързаност“
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Приоритет/ мярка
Приоритет 3.1. „Развитие
инфраструктура“
Мярка 3.1.1.

на

транспортната

Изпълнение
през 2021г.
и

цифрова

Изграждане на регионалната транспортна свързаност

-

Изграждане и рехабилитация на общинската
пътна инфраструктура и привеждането й в
съответствие с европейските изисквания
Рехабилитация на пътища от общинската улична
мрежа
Описание на изпълнението:

Мярка 3.1.2.

През 2021 г. е извършено: изкърпване асфалтова
настилка и машинно изсичане и надробяване на
храсти, клони в с. Зая, разклон главен път (I-5) с.
Ганчовец; текущ ремонт на вертикална пътна
маркировка (пътни знаци) община Дряново; ремонт
на участъци от улична мрежа на територията на
община Дряново - заустване на улица от с. Царева
ливада в път за с. Радовци; ремонт на тротоари на
главна улица на с. Царева ливада. Вложените
средства са осигурени от капиталовата програма на
Община Дряново и целева субсидия от РБ.

Отчетен
напредък

Изграждане и рехабилитация на вътрешноуличната мрежа, паркинги и паркоместа
Описание на изпълнението:

Мярка 3.1.3.

През 2021г. са извършени ремонтни дейности на
уличната инфраструктура на територията на
общината. В град Дряново. В град Дряново са
извършвани ремонти на тротоарни, улични настилки,
шахти и съоръжения в град Дряново - ремонт тротоар
и улични съоръжения на ул. „Сава Йотов“, ул. „Хр.
Ботев“, ул. „Максим Райкович“, ул. „Янко
Дряновски“, ул. „Ст. Руневски“, ул. „Шипка“;
преасфалтиране на улици в гр. Дряново – улици в ж.к.
Успех, ул. „Гурко“, улици в кв. „Никоевци“;
довършителни дейности по ул. „Шипка“; основен
ремонт на ул. „Максим Райкович“; направа на
парапет кръстовище на ул. „Шипка“ и ул. „Ген.

Отчетен
напредък
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

Столетов“; изграждане на подпорна стена ул.
„Шипка“, на ул. М. Преображенски, лепене плочки
Ларго, демонтаж, ремонт и монтаж на ел. стълбове жк
„Успех“ и др.
Извършен е основен ремонт в с. Царева ливада на ул.
„Христо Ботев“, асфалтиране върху подменен
водопровод на част ул. „Д-р Върбан Генчев, текущ
ремонт улични съоръжения; оформяне единични
кръпки с асфалтова смес в гр. Дряново, с. Славейково,
с. Гостилница, с. Янтра и с. Скалско; ремонт на шахти
в с. Янтра и др.
В общината текущо е извършван ремонт на
хоризонтална и вертикална пътна маркировка,
поставяне на вертикални пътни знаци, текущ ремонт
съоръжения по улици, направа бетонови настилки и
др.
Финансовият ресурс е осигурен от общински бюджет,
капиталова програма, ПМС, целева субсидия от РБ.

Мярка 3.1.4.

Модернизация на телекомуникационната мрежа и
развитие на мрежите за достъп до високоскоростен и
свръх-високоскоростен интернетна територията на
общината

-

Приоритет 3.2. „Развитие на екологосъобразна инфраструктура“
Мярка 3.2.1.

Поддържане и ремонт на съществуващите водоеми и
изграждане на нови

-

Изграждане и реконструкция на ВИК мрежа,
ПСОВ и пречиствателни станции за питейна вода
Рехабилитация и подмяна на водопроводи
Мярка 3.2.2.

Описание на изпълнението:
През 2021 г. е извършен основен ремонт на
водопровод на главен път, с. Царева ливада

Отчетен
напредък

Изграждане на ПСОВ
Мярка 3.2.3.

Изграждане на водоизточници и санитарноохранителни зони около водоизточниците

-
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

Премахване на последиците от индустриални и
битови замърсявания и тяхното ограничаване
Описание на изпълнението:
Сектор „Въздух“ – за запазване доброто качество на
атмосферния въздух, поддържане нивото на емисиите
под пределно допустимите концентрации и
понижаване на ФПЧ са изпълнявани дейностите:
метене на тротоари, площади и улични платна и
измиване на улици.
Мярка 3.2.4.

Сектор „Води“ – през месеците октомври и ноември е
почистено речното корито от растителност в
границите на урбанизираната територия на град
Дряново за преодоляване на намалената проводимост
на река Дряновка.

Отчетен
напредък

Сектор „Отпадъци“ – През периода са изчистени
строителни, едрогабаритни и битови отпадъци от 5
броя нерегламентирани сметища в землищата на
селата Маноя, Караиванца, Скалско, Царева ливада и
гр. Дряново, като са събрани и предадени на
Регионалното депо за отпадъци – Севлиево – 33,112
тона.
Изграждане на специализирана инфраструктура,
обезпечаваща преработката на смет и отпадъци
Описание на изпълнението:

Мярка 3.2.5.

За постигане на количествените цели в сектор
„Отпадъци“ на общинско ниво чрез прилагане на
мерки, съгласно йерархията при управление на
отпадъците – предотвратяване, подготовка за
повторна употреба, рециклиране са предприети
действия за увеличаване количеството отпадъци,
предадени за рециклиране.

Отчетен
напредък

През 2021г. са предприети действия за поетапно
въвеждане на организираната система за разделно
събиране на биоотпадъци, като в първия етап са
включени обектите за социални услуги. Отпадъците
се преработват на изграденото общинско съоръжение
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

за компостиране, което е част от Регионалната
система за управление на отпадъците – Севлиево. За
2021 г. разделно събраните биоотпадци са 790 кг.
През 2021г. са КОМПОСТ е извършено - направа на
фундаментна плоча за кантар, засипване алея с
трошен чакъл, натоварване, превоз и монтаж будка
със средства от капиталовата програма на общината.
Организирана е система за разделно събиране на
отпадъци от опаковки, състояща се от контейнери тип
„Иглу“ с жълт и зелен цвят. Количеството разделно
събрани отпадъци от опаковки през 2021 г. е 23,380
тона, от които количествата нерециклируеми
отпадъци, предадени за депониране са 21, 330 тона.
(Договор между Община Дряново и „Булекопак“ АД)
Организирани са дейности по разделно събиране,
съхраняване и предаване за предварително третиране,
рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на
негодни за употреба батерии и акумулатори. ЗА
2021г. събраното количество НУБА е 315,20 кг.
(Договор с „Еко батерии“ АД)
Система за разделно събиране, транспортиране и
третиране на текстилни отпадъци, като през 2021г.
събраното количество е 5,430 тона. (Хедуей
интернешънъл“ ЕООД).
Разделно събиране на излязло от употреба
електрическо
и
електронно
оборудване
е
организирано
чрез
кампания
съвместно
с
„Елтехресурс“ АД. Събрани са над 50 бр.
информационно и телекомуникационно оборудване и
потребителски уреди – хладилници, телевизори, ел.
печки и др.
Разделно събиране на опасни отпадъци от
домакинствата е организирано чрез кампания с
„БалБок“ АД с мобилни събирателни пунктове.
Предадени са 135,26 кг отпадъци, вкл. медикаменти с
изтекъл срок на годност, луминесцентни тръби и
живак съдържащи уреди, киселини и др.
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

Оползотворяване на дървесни отпадъци – предадени
са 10,760 тона (Меморандум за сътрудничество с
„Кроношпан България“ от 2020г.)
Обновяване и модернизиране на оборудването за
сметосъбиране и сметоизвозване в общината
Описание на изпълнението:
Услугата по сметосъбиране, сметоизвозване на ТБО и
почистване на териториите за обществено ползване в
населените места на община Дряново се изпълнява от
Общинско предприятие „Чисто Дряново“, което е
второстепенен разпоредител с бюджетни средства и
осъществява своята дейност на бюджетна издръжка.
Мярка 3.2.6.

Закупени са 30 бр. 110 литрови кофи и 30 бр. нови
контейнери тип „Бобър“ и са ремонтирани стари
съдове за отпадъци, с цел превенция и намаляване на
изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани
сметища.

Отчетен
напредък

За 2021г. извозените количества смесен битов
отпадък до сепариращата инсталация в Севлиево са:
2781,86 тона.
Извършването на услугата по събиране на строителни
и едрогабаритни отпадъци са подадени 167 бр. заявки
от физически и юридически лица, като са извозени
434,48 тона на Регионалното депо – Севлиево.
Мярка 3.2.7.

Изграждане на площадки и съоръжения, намаляващи
замърсяванията

-

Мярка 3.2.8.

Изграждане на системи за ранно предупреждение ще
бъдат допълнително засилени, включително и
техническия капацитет в прогнозирането и
управлението на риска от бедствия.

-

Приоритет 3.3. „Развитие на културната, образователна, спортната
и туристическа инфраструктура“
Мярка 3.3.1.

Поддържане и
инфраструктура

обогатяване

на

културната

Реставрация на сгради паметници на културата
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Приоритет/ мярка
Изграждане на нови и рехабилитация на
съществуващи екопътеки и туристически маршрути
в община Дряново

Изпълнение
през 2021г.
-

Подобряване на материално техническата база на
културната инфраструктура
Описание на изпълнението:
През 2021г. с финансиране чрез капиталовата
програма са изпълнени следните интервенции:
Читалище с. Керека - възстановяване на фасади и
хидроизолация; Читалище с. Зая - текущ ремонт;
ремонт на ритуална зала в с. Царева ливада.
Изграждане на спортни зали/инфраструктури за
развитие на професионален спорт, поддържане на
открити и закрити спортни площи
Описание на изпълнението:
Община Дряново разполага с една от най-добрите
спортни обекти на територията на област Габрово и
региона.

Мярка 3.3.2.

Многофункционална спортна зала, която има
капацитет за провеждане на официални срещи по
хандбал, баскетбол, волейбол, футбол и др.
Извършени инвестиции през 2021г.: вътрешен ремонт
помещение,
замазка
за
хидроизолация;
възстановяване на щети след наводнение / парно;
фитнес зала, закупуване на уреди и др.

Отчетен
напредък

Два стадиона - стадион „Локомотив“ в гр. Дряново с
естествена тревна настилка и стадион в Царева
ливада с изкуствена настилка, на които целогодишно
се провеждат тренировки, официални срещи, детски
турнири. Извършени са текущи ремонти и направа на
подпорна стена Стадион, ремонт съоръжения и др.
Изградено е осветление на тенис кортове.
Средствата са осигурени от общинския бюджет и
капиталовата програма.
Мярка 3.3.3.

Модернизиране, реконструкция и изграждане на нова
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

база за масов спорт
Осигуряване на достъпна среда – физическа,
институционална и информационна и достъпен
транспорт
Описание на изпълнението:
Мярка 3.3.4.

Мярка 3.3.5.

През 2021г. са осъществени следните дейности:
изработка и монтаж на автобусна спирка на път I-5
при с. Ганчовец; в гр. Дряново - сваляне ниво на
тротоар на ул. „Станционна“; подход за инвалиди при
поликлиника и др.
Изграждане на инфраструктурата,
туризма в общината

обслужваща

Отчетен
напредък

-

Подобряване на общинската образователна
инфраструктура включително внедряване на
мерки за енергийна ефективност в сгради/
помещения на образователната инфраструктура,
включващи топлоизолация, подмяна на дограма,
локални инсталации и/ или връзки към системите
за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.
Проект:
Подобряване
на
материално
техническата база на общинските училища.
Описание на изпълнението:
Мярка 3.3.6.

Реализиран е проект „Реконструкция, ремонт,
обзавеждане и оборудване на сграда на СУ „Максим
Райкович“, гр. Дряново, община Дряново“ ,
финансиран от ДФЗ, на обща стойност 1 156 950.89
лв. Платена сума за 2021 г. – 723 540. 30 лв. Чрез
проекта се подобрява енергийната ефективност и се
намаляват вредните емисии от отоплението.

Отчетен
напредък

Със средства от общинския бюджет в училището са
инвестирани:
закупуване на 2 бр. лаптопи;
изграждане на дренажна система на сградата - 20 802;
основен ремонт на външна парна инсталация;
изкърпване и боядисване стени; канализация;
възстановяване
на
отоплителна
инсталация;
изграждане на дренажна система около сградата на
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

училището; текущ ремонт улуци, водосточни тръби и
др.
Проект:
Подобряване
на
техническата база на ДГ Детелина.

материално

Описание на изпълнението:
През 2021г. в база „Иглика“ към ДГ „Детелина“, гр.
Дряново са инвестирани средства от капиталовата
програма на общината и целева субсидия от РБ за
основен ремонт на дворно пространство; подмяна
ограда на дворно пространство и ремонтни дейности
на базата.
Приоритет 3.4. „Развитие на енергийната инфраструктура“
Мярка 3.4.1.

Изграждане и обновяване на електропреносната
мрежа

-

Мярка 3.4.2.

Изграждане и експлоатация на енергийната
инфраструктура и на алтернативните източници на
енергия

-

Подобряване на енергийната ефективност на
сградния фонд и на уличното и парковото
осветление
Енергийно
Дряново

ефективно

осветление

в

община

Описание на изпълнението:

Мярка 3.4.3.

Със средства от капиталовата програма на общината
са извършени: възстановяване на ел. захранване към
служба „Чистота“, текущ ремонт градинско/ градско
осветление в община Дряново, разширение улично
осветление жк „Априлци“
Енергийна
ефективност
и
обновяване
еднофамилни и многофамилни жилищни сгради

на

Ремонт фасади, вътрешен ремонт и вертикална
планировка на съществуваща административна
сграда в с. Ганчовец

Отчетен
напредък

-

Отчетен
напредък
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

Описание на изпълнението:
Със средства от капиталовата програма е извършен
вътрешен ремонт на сграда на кметство с. Ганчовец.
През периода 2021г. са вложени инвестиции и в други
административни сгради на общината: Реконструкция
на отоплителна инсталация на общинска сграда с
идентификатор 23947.501.129.1., находяща се на ул.
„Шипка“ №164, гр. Дряново - изграждане на нова
VRF система за отопление;
Извършени са ремонти на сграда Кметство с. Маноя,
кметство с. Радовци, кметство с. Скалско и др.
Приоритет 3.5. „Развитие на градска инфраструктура“
Изпълнени проекти за благоустрояване на
градската среда (площади, инфраструктура в
жилищни квартали и др.)

Мярка 3.5.1.

Ремонт и обновяване на площадно пространство в
гр. Дрянов

-

Изграждане на пешеходна и велоалея от моста на
Колю Фичето до Дряновския манастир

-

Изграждане на
производители.

-

покрит

пазар

за

местни

Обновяване на ключови обществени сгради в град
Дряново

-

Проект: Изграждане на детски площадки
Описание на изпълнението:
През 2021г. е изготвен Доклад за безопасност на
детските площадки на открито, в резултат на което са
предприети действия по ремонт на площадките и
съоръженията към тях.

Отчетен
напредък

Извършен е ремонт на детски и спортни площадки с.
Царева ливада
Ремонт и рехабилитация на пешеходната зона в
град Дряново

Отчетен
напредък
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Приоритет/ мярка

Изпълнение
през 2021г.

Описание на изпълнението:
Допълнителни обекти, допринасящи за изпълнението
на мярката са: в град Дряново - асфалтиране на
подблоково пространство на ул. „Камен Калчев“
№26-28; полагане на трайна настилка пред жилищни
сгради на ул. „Камен Калчев“ №19-21; изграждане на
алея при бл.6 жк „Априлци“; текущ ремонт на парк
ул. „Поп Харитон“ (парк за кучета); монтаж на пейка
в района на поликлиниката; текущ ремонт покрив
сграда гробищен парк и др.
В с. Царева ливада е направено преасфалтиране
задблоково пространство ул. „Ал. Стамболийски“.
Със средства от ПУДООС са реализирани проектите:
Проект „Създаване на място за отдих и игра в село
Ганчовец“, финансирани от Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната
среда /ПУДООС/- обща стойност на проекта 9 994,80
лв. Платена сума за 2021 г. 9 994.80 лв.
Проект „Облагородяване и създаване на зона за отдих
в село Длъгня“, финансирани от Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната
среда /ПУДООС/ – обща стойност на проекта 9 798.22
лв. Платена сума за 2021 г. 15 798.22 лв.
Превишението са разходи са сметка на общината.
Мярка 3.5.2

Изпълнени проекти за изграждане и обновяване
здравната и социалната инфраструктура

-

Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с
увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите
услуги
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПИРО

Препоръчително е да се извърши актуализация/ изменение на ПИРО, в
съответствие с разпоредбите на ЗРР.
Препоръки
Политиката за местно развитие на Община Дряново през периода 2021-2027г. да
се провежда в съответствие с националните и регионални цели и приоритети за
развитието в България и с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 20212027 г. и да допринася в максимална степен към цел на политиката 5 „Европа по близо
до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските,
селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.
Това условие е залегнало в основата на разработения План за интегрирано
развитие на община Дряново за периода 2021-2027 г., който е със 7-годишен период на
действие.
Изведените препоръки няма задължителен характер.
Да се инициират и осъществяват партньорски проекти със съседни общини и
други заинтересовани страни, които имат потенциал да се реализират чрез интегрирани
териториални инвестиции.
Необходимо е проектите, които се включват в бъдеща актуализация на ПИРО да
бъдат с ясно определени партньори и конкретни ангажименти по тяхната реализация,
като фокусът на вниманието следва да бъде върху възможностите за изграждане на
публично-частни партньорства и реализацията на проектни идеи с участието на
публичния сектор, насочени към подобряване на физическата среда и на услугите,
предоставяни на гражданите и бизнеса.
Проектите да бъдат групирани в съответствие с обхвата на мерките и
приоритетните области с цел по-лесна проследимост и отчетност на ефективността и
ефикасността.
Да се приложи по ясна система от индикатори, съдържащи изходни и целеви
стойности, както и достъпни източници на достоверна информация. В ПИРО
индикаторите да бъдат съобразени с общите индикатори в областта на регионалната
политика и за постигане на растеж и заетост чрез ЕСИФ за периода 2021-2027 г.
(Съгласно проекта на Регламент за ЕФРР за периода 2021-2027). Типът индикатор, за
продукт или за резултат следва да обхващат физическите характеристики (параметри)
по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като
стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни. Това ще създаде обективна
база за отчитане на напредъка на изпълнение на плана.
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