
                                                                                                                      

 
 

 

ОБЩИНА   ДРЯНОВО 
 

 

 

 
ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО  

ЗА 2018 Г.  

ПО СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  

НА ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА 

 

        Отчетът за изпълнение на Общински план за младежта на Община Дряново е 

изготвен на база приоритети и специфични цели, в съответствие със Закона за 

младежта и Националната стратегия за младежта. 

        Отчетът осигурява публичност и прозрачност на изпълнението на дейностите в 

Общинския план за младежта за 2018 г., както и на дейността на партниращи 

общински институции и организации. Процесът по наблюдение, оценка и 

обобщаване на информацията, цели да подпомогне общинската администрация и 

заинтересованите страни в изпълнението на общинските политики, както и да 

улесни определянето на целите за следващия период. Годишният отчет е изготвен на 

базата на събрана, обработена и обобщена информация от всички участници, в 

процеса на реализиране на младежките дейности в общината. 

 

Приоритет 1. Насърчаване на икономическата активност и кариерно 

развитие на младите хора  

 

 Община Дряново, и МКБППМН организираха дискусия, на тема „Семейство – 

училище – общество“,  на 29 август 

 Тренинг с родители, проведен през м. април – „Взаимоотношенията ученици – 

учители – родители. 

 На 9 февруари в гр. Трявна се проведе обучение на подрастващите ученици 

от Дряново и Трявна на тема „Безопасен интернет“. Участваха представители 

на МКБППМН, на Центъра за обществена подкрепа и училищата. Обучението 

се проведе от Георги Апостолов – координатор на център за безопасен 

интернет, който членува в европейската мрежа за безопасен интернет. 

 Дуално обучение ВСК "Кентавър" - ПГИ "Рачо Стоянов" 

В ПГИ „Рачо Стоянов“ - Дряново продължава обучение по дуална форма по 

специалността „Машини и системи с ЦПУ“. Обучението се провежда в рамките на 

успешно стартиралия австрийски проект „Дуално обучение в България“, под надслов 

„Готов ли си да „изучиш" практиката?“ Учениците от 8а и 9а клас, специалност 
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„Машини и системи с ЦПУ” от ПГИ „Р. Стоянов” обучавани в дуална форма /чрез 

работа в реална работна среда/ всяка седмица в четвъртък и петък провеждат 

учебни часове в учебния център на „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД. Под 

ръководството на специалист - обучение и развитие в предприятието, те усвояват 

начални знания в областта на бъдещата им професия. Обучението им се наблюдава 

лично от директор – производство, който следи индивидуалните постижения на 

учениците и дава насоки за професионалното им израстване. 

Управителят на „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД г-жа Мариана Печеян се 

интересува персонално и от успеха на учениците в училище / в частност по 

математика и физика / и по професионалната им подготовка. В навечерието на 

коледните празници, тя връчи стипендии на учениците от 8а и 9а клас, според 

техния успех.  

 

 На 19 април 2018 г. учениците от Клуб "Счетоводител" по проект "Твоят час“ 

при Професионална гимназия по икономика "Рачо Стоянов" - Дряново посетиха 

счетоводния отдел на Фирма „Боряна“ ЕООД – гр. Дряново На работната среща, 

водена от счетоводителите на фирмата, учениците се запознаха с отчитането на 

дивидентите на съдружниците. На 18 април 2018 г. учениците от Клуб 

"Счетоводител" по проект "Твоят час" при Професионална гимназия по икономика 

"Рачо Стоянов" – Дряново, посетиха счетоводната кантора "Емилия Данчева" ЕООД – 

Дряново, където участваха в работна среща с управителя на фирмата. Учениците се 

запознаха с отчитането на приходите от основната дейност на дружеството. 

 

 Община Дряново ежегодно дава Общинска стипендия „Архимандрит Максим 

Райкович” за ученици и студенти от Дряново, с отличен успех. За учебната 

2017/2018 г. носители на стипендията са Аврора Вячеслав Славова, при учениците и 

Ивайло Николаев Иванов – при студентите. Общо 6 бяха кандидатите за общинската 

стипендия, като в общински съвет постъпиха документи от четирима кандидати за 

стипендията за ученици и от двама кандидати за студентска стипендия.  

 

 По традиция, в почетната книга „Дарования и постижения на Дряново“ бяха 

вписани имената на всички ученици, спортисти, читалищни дейци и преподаватели, 

които със своя труд и извоювани награди са допринесли за издигане авторитета на 

нашия град. А 30 ученици от общината получиха еднократното финансово 

подпомагане за деца с изявени дарби от общинските училища, заели от първо до 

трето място в национални и международни конкурси, в сферата на науката и 

изкуствата, в рамките на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. 
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  По повод националната инициатива Мениджър за един ден, осем младежи 

застанаха на ръководните позиции в Община Дряново, на 30-ти октомври. След като 

се запознаха с дейността на всички дирекции в администрацията, учениците от ПГИ 

"Рачо Стоянов" заеха своите позиции, посетиха кабинета на Общински съвет и 

участваха в приемния ден на кмета. 

 

Приоритет 2. Подобряване на достъпа до информация и качествени 

услуги  

 

 Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов”- гр. Дряново се 

включи в Седмицата на професионалните умения, от 19 – 23 ноември 2018 г., като 

организира специални събития за популяризиране на професионалното 

образование. Всички ученици показаха знанията и уменията, които са придобили в 

часовете по професионална подготовка - теория и практика. 

- На 19 ноември учениците от 12а, проведоха работна среща-дискусия на тема 

„Управление на финансите“ в Местни данъци и такси на Община Дряново;  

- На 21.11.18 г в Учебно-тренировъчен център – зала „Фирмата” се проведе 

„Училищен панаир на учебно-тренировъчните фирми /УТФ/ ”, с ученици от 

11а клас специалност „Електронна търговия” и „Икономика и мениджмънт”. 

Учениците от двете специалности с компютърни презентации представиха 

пред гостите своите учебни фирми, персонала в тях и предмета им на 

дейност. Представителите на двете фирми бяха подготвили и специални 

щандове с артикулите, които продават и изключително атрактивно ги 

представиха пред гостите и учениците от гимназията. Всички присъстващи 

опитаха сладкишите и останаха много приятно изненадани от вкусовите им 

качества, а спортните екипи и уредите за спортуване получиха одобрението 

им.  

- На 22.11.2018г. ученици от 10а клас, специалност „Селски туризъм“, 

представиха открито занятие на тема "Българска традиционна кухня - 

алтернативен туризъм". Една част от учениците – Карина, Ивайло, Йоана-

Мария, Бранимир и Никол бяха приготвили и представиха пред всички 

присъстващи – гости, ученици и родители пет традиционни български ястия и 

споделиха рецептите за тяхното приготвяне. Останалите ученици – аниматори 

бяха подготвили специални игри с публиката: Две викторини с въпроси от 

националната българска кухня и от стария селски бит с награди за верните 
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отговори и демонстрация и обучение на хора от публиката в изкуството на 

сгъване на салфетки, отново с награди за участниците. 

 

 За единадесета поредна година, от 12 до 18 ноември 2018 г. се организираха 

инициативи, по повод Световната седмицата на предприемачеството. 

Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов” - Дряново се включи в 

инициативата, като учениците от 12а клас, специалност „Банково дело” посетиха 

изложба в Исторически музей, Икономова къща, гр. Дряново. Те се запознаха с 

историята на предприемачеството в град Дряново, първите стъпки при създаването 

на частните фабрики, тяхното развитие и успехи. 

 

 Четири инициативи за въвеждане и развитие на STEM обучението ще бъдат 

подкрепени в седмото издание на програма „Знания за успех“. Инициативите целят 

да вдъхновят интереса на учениците към науката и технологиите и ще се реализират 

от училищните настоятелства на четири средни училища в градовете: Видин, 

Карнобат, Смолян и Дряново. Настоятелствата са избрани на конкурсен принцип 

измежду 14-те кандидатури, получени в рамките на конкурса. STEM обучението е 

фокус на програма „Знания за успех“ за трета поредна година. Поставяйки този 

фокус Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP целят да вдъхновят 

интереса на учениците към науката и технологиите, както и да повишат качеството 

на преподаване на STEM дисциплините. Програмата е фокусирана върху малки 

населени места и изостанали райони, като целевата група са ученици от горен курс. 

 

 На 20 и 21 април, в изпълнение на Общинския план за интеграция, ученици и 

учители от Професионална гимназия по икономика "Рачо Стоянов" - Дряново 

проведоха двудневна екскурзия с учебна цел до град Троян.  

 

 През 2018 г., към читалищата в общината, традиционно бяха организирани 

летни и коледни работилници, тематични конкурси за изработване на картички, 

сувенири, рисунки, фотоконкурси и пр. Всички културни програми по отбелязването 

на национални и местни празници, бяха проведени с участието на ученици от 

училищата в гр. Дряново, както и певчески и танцови ансамбли към дряновските 

народни читалища. 
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Приоритет 3. Повишаване на гражданската активност 

 

 Всяка година, в последната сряда на месец февруари се отбелязва като Ден 

за борба с тормоза в училище, по-известен като Ден на розовата фланелка. На 28 

февруари 2018 г., със съдействието на МКБППМН, учениците от СУ „Максим 

Райкович“ проведоха тематични инициативи. Ученическият парламент бе подготвил 

дърво на толерантността, на което с розови фланелки, бяха отправени послания към 

останалите ученици.  Всеки желаещ да се включи в кампанията „Ден на розовата 

фланелка“ облече нещо розово, а всеки клас получи розови балони. 

 

 В рамките на шестото Национално състезание по „Банкиране, финансиране и 

бюджетиране“, отличие на магистърска програма „Финансово управление в 

публичния сектор” за най-добра регионална идентичност спечели Отбора на 

Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“, гр. Дряново. Състезанието 

се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов, под формата на 

пряка междуучилищна конкуренция на водещи образователни институции в 

страната, като участниците имат възможността да разработват регионален бизнес 

проект, финансиран с банков кредит и собствен капитал.  

 

 По традиция, на 6 декември в ПГИ „Рачо Стоянов” бе отбелязан Денят на 

банкера. Учениците от 11а клас специалност „Електронна търговия“ и „Икономика и 

мениджмънт” и от 10а клас, специалност „Селски туризъм“, организираха и 

проведоха кръгла маса на тема „Монети и банкноти в България – от древността до 

наши дни“. 

 

Приоритет 4. Насърчаване на здравословния начин на живот 

 

 Професионална гимназия по икономика "Рачо Стоянов" - Дряново се включи в 

Националната кампания, по повод Международния ден без тютюнопушене. 

Учениците от 10а клас подготвиха постер със знака „Стоп на цигарите“ и надписи 

"Ден без цигари и цигарен дим", а най-малките осмокласници се подредиха с 

изрисуваните букви "Не на цигарите" пред входа на училището. Всички ученици 

през целия ден носеха лентички с надписите: " не на цигарите" , "спри цигарите" 

"кажи не на цигарите", "пази здравето си", "откажи цигарите". 

 

 ПГИ „Рачо Стоянов“ се включи в Европейския ден на спорта в училище. На 

28.09.2018 г. за учениците от цялата страна се проведе ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА 
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СПОРТА с координатор сдружение „BG Бъди активен“. Инициативата е част от 

ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА СПОРТА и за четвърта поредна година е подкрепена от 

МОН и ММС. Европейския ден на спорта в училище (ЕДСУ) е ден, посветен на 

насърчаване на физическата активност сред учениците като се залага на елемента 

на забавлението, за да се повиши усещането за „принадлежност към училището“. 

 

СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 През 2018 г. Община Дряново бе организатор и партньор на десетки спортни 

мероприятия, проведени на територията на общината: 

- Децата на Локомотив (Дряново) достойно финишираха втори на традиционния 

Коледен турнир. Десет отбора се включиха в Коледния детски футболен турнир, 

който за трета година се проведе в дряновската спортна зала, под организацията на 

ФК "Локомотив-1927" и Община Дряново. В дните от 14-ти до 16-ти декември, 

тридневното футболно дерби бе истинско предизвикателство за над 100 деца, 

родени след 01.01.2010 г.  

- Футболен фестивал за девойки се проведе на Стадион "Локомотив" в Дряново 

Тридневен футболен фестивал за девойки до 12 години се разигра на стадион 

"Локомотив", в дните от 15-ти до 17-ти юни. Футболния формат е част от 

националния календар на Аматьорската футболна лига и се проведе за втора 

поредна година в Дряново. Участие във фестивала взеха и момичетата от ФК 

"Боруна" - Царева ливада. През 2018 година, дряновските футболистки се класираха 

за републиканско първенство, което не се бе случвало от десетилетия насам. 

- На Цветница, над 250 състезатели по спортно ориентиране се бориха за Купа 

"Дряново" 2018. Традиционното национално състезание се проведе на 31-ви март и 

1-ви април, в района на Дряново и Дряновския манастир. Около 250 участници от 

България, Румъния, Полша и Израел премериха сили, разделени в 14 възрастови 

групи, съответно мъже и жени. Тридесет и четвъртото издание на спортното събитие 

се проведе под патронажа на кмета на община Дряново. Организатори на 

състезанието са Община Дряново, Българска федерация по ориентиране, СКО "Бачо 

Киро-94" и СТД "Бачо Киро". 

 

Турнири и състезания, проведени в община Дряново: 

- 13 бр. турнири от програмата на Аматьорска футболна лига – Стадион Локомотив и 

Стадион Републиканец; 

- 2 бр. футболни турнири за девойки, организирани от Община Дряново и ФК Боруна; 

- 6 бр. турнири по футбол за деца, родени след 2006, 2007, 2008 г., за Купата на 

община Дряново; 
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- Великденски детски футболен турнир и Коледен детски футболен турнир – част от 

националния календар на БФС за деца – организатори Община Дряново и ФК 

Локомотив 1927; 

- Ученически игри 2017/2018 – Областно първенство по футбол; 

- Ученически игри 2017/2018 – Областен и зонален кръг по тенис на маса; 

- Ученически игри 2017/2018 – Областен и зонален кръг по шахмат; 

-    Регионален турнир по тенис на корт до 10 г.; 

- Национален турнир по ориентиране - Купа „Дряново“ 2018; 

Регионален турнир по тенис на корт до 12 г.; 

- 49-ти лекоатлетически крос „Колю Фичето“; 

 

Приоритет 5. Развитие на младежкото доброволчество   

 

 С голям интерес бе посрещнат третият парад за ретро автомобили в 

Дряново, на 21.04.2018 г. За ретро атмосферата допринесоха доброволците в 

инициативата - ученици от ПГИ „Рачо Стоянов“, които дефилираха с тоалети от края 

на XIX и началото на XX век.  

 

 През годината се проведоха редица прояви на доброволците от областната 

структура на БМЧК Габрово 

- 25 септември 2018 г. – участие на ученици от Дряново в обучение в гр. Габрово, 

организирано от БМЧК – Габрово; 

- 20 ноември 2018 г. - обучение от доброволци на БМЧК – Габрово с ученици от VII 

клас при СУ „Максим Райкович“, на тема: „Първа помощ при бедствия, аварии и 

катастрофи”; 

- 26 ноември 2018 г. – АнтиСПИН кампания; 

- 18-19 декември 2018 г. – обучение на ученици, на тема Първа помощ и 

психосоциална подкрепа.  

 

 Професионална гимназия по икономика "Рачо Стоянов" - Дряново се включи в 

Коледното тържество "Да дарим добрина" за сираци и полусираци, организирано от 

община Дряново. Инициативата, бе приета с радост от учениците и учителите, които 

отделиха от собствените си средства за да закупят подаръци и лично да ги поднесат. 

Ученици и учители от гимназията също подариха своите пакети на децата сираци и 

полусираци с огромна радост и любов, удовлетворени от участието си в 

благотворителните дела на община Дряново. 
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Приоритет 6: Развитие на младите хора в малките населени места и 

селските райони 

 

 Зрелостниците от шест строителни гимназии бяха символично посветени в 

майсторство, в рамките на Третата среща на професионалните гимназии по 

строителство, архитектура и геодезия. Родният град на Първомайстора събра 

ученици и ръководители от строителните училища в Бургас, Велико Търново, 

Габрово, Плевен, Шумен и Ямбол. Събитието, под надслов "Достойни наследници на 

майстор Колю Фичето" се проведе под патронажа на Камарата на строителите в 

България и организацията на Община Дряново и Исторически музей - Дряново. Част 

от програмата бе откриването на обновения парк, в близост до каменния мост на 

Колю Фичето. Кметът на община Дряново инж. Мирослав Семов, заедно с шестима 

ученици от строителните гимназии, прерязаха трикольорната лента, с което 

официално бе открит архитектурния парк "Камъкът вечен". На церемонията по 

посвещаване в майсторство, на зрелостниците от професионалните строителни 

училища бяха връчени майсторски престилки и сандъчета. 

 

 През 2018 г. се навършиха 160 години от основаването на дряновско класно 

училище. През месец март в СУ „Максим Райкович“ се организираха редица културни 

и спортни мероприятия, посветени на годишнината. На 07.03.2018 г. се проведе 

Кръгла маса „Зелена светлина“, организирана от  „Клуб на знаещите“; На 09.03.2018 

год. във физкултурния салон на училището се състоя награждаване на учители и 

ученици с Диплом „Максим Райкович“; на 09.03.2018 г. в НЧ „Развитие-1869“ се 

организираха спортни игри, организирани от Клуб „Волейболът и децата“ и Клуб 

„Футболна магия“. Кулминация на програмата бе празничен концерт-спектакъл  

„Училището - свят на разум, приятелство и любов“. Бяха връчени и награди  „Учител 

на годината“, „Ученик на годината“,  „Михаил Военкин“ и  „Дарител на годината“. 

По случай 160-та годишнина на училището, Община Дряново финансира издаването 

на пътеводител-албум за колекционери „Духът на Дряново“. Изданието е със 

справочен характер, като са включени знаменити личности и основните културно-

исторически обекти и традиции на дряновския край, представени през призмата на 

учениците от Клуб „ЛИтературно РИсувателен КАбинет“ при СУ „Максим Райкович“. 

 

 На 12 май 2018 г., в Дряновския манастир се проведе Третият младежки 

конкурс за изпълнение на възрожденска песен „Вятър ечи, Балкан стене“. Събитието 

се проведе по случай 142-та годишнина от Априлската епопея при Дряновски 

манастир. Над 100 участници от цялата страна бяха оценявани от професионално 
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жури, а на лауреатите в 3 възрастови категории Община Дряново осигури парични и 

материални награди. 

 

 В навечерието на националния празник на Република България, в Дряново 

официално бе представен проектът "Аз съм Българка!". На 1-ви март, в Икономовата 

къща, бе открита изложбата на 23-годишния фотограф Радослав Първанов. През 

2017 г., проектът на младия фотограф от Габрово, заел се да създаде цялостен 

картинен образ на България, получи искрената подкрепа на хиляди българи, по 

време на снимките и се превърна в една от най-значимите фотоизложби в страната. 

За дряновци, това е повод за двойна гордост, тъй като на кастинга, в който се явиха 

българки от цялата страна, бе избрана девойка от Дряново. 22-годишната Кристина 

Киселкова е лицето на дряновския край, което за по-малко от година бе представено 

в редица изложби, форуми, предавания и мероприятия. На откриването на 

изложбата в Дряново, присъстваха 6 от  участничките в проекта. Пред публиката бе 

презентиран специално създаденият филм, с хронологията на снимките, както и 

представителна изложба с 30 снимки, отразяваща най-добрите кадри от проекта.  

 По повод пролетните празници в град Дряново, над 40 лазарки възродиха 

най-пъстрия пролетен обичай на 31-ви март. Девойките изпълниха обреда 

"Лазарица", пяха песни и четоха стихове, пожелавайки на стопаните здраве, късмет 

и берекет през цялата година. Разделени в няколко групи, девойките обходиха 

улиците на града и се събраха на площада пред Спортен комплекс "Локомотив". 

Момичетата зарадваха публиката с народни песни и танци и взеха участие в 

общинския конкурс за най-красива лазарка. Конкурсът се проведе в две възрастови 

групи до 10 и от 11 до 20 години.  

 

 По повод традиционните есенни празници на града, в Дряново се проведоха 

редица културни и спортни младежки прояви. За начало на масовите мероприятия, в 

Спортна зала Дряново се проведе волейболен турнир Дряново Къп (Dryanovo Cup). 

Волейболистите на Волейболна академия Стойчев-Казийски (София) спечелиха вече 

традиционния турнир, а в надпреварата се впуснаха и отборите на Хебър-

Пазарджик, Черно море-Варна и Славия-София. 

 

 На 17 октомври, на ларгото в Дряново се състоя единственото по рода си 

дефиле на красотата, озаглавено "Дряновските булки - очарование, пищност, 

грация". В шоу-ревюто се включиха девойки и дами от различни възрасти, които 

представиха характерните тенденции в облеклото на дряновката през няколко 

епохи. На финала на мероприятието бе отличена най-красивата дряновска девойка, 
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която лично кметът инж. Мирослав Семов закичи с традиционния булчински сокай. 

Ралица Росева стана носителка на традиционния дамски реквизит, а догодина по-

същото време, тя ще предаде сокая на следващата "дряновска булка". 

 

Приоритет 7: Развитие на междукултурния и международния диалог 

 

 По покана на Община Дряново и Народно читалище "Развитие-1869", в 

Дряново се състоя концерт, с участието на фолклорни формации от Грузия и 

Мексико. Танцьори, певци и музиканти от най-екзотичните места в света бяха поканени на 

престижен международен форум, като гостуваха в градовете Велико Търново, Добрич, 

Дряново, Свищов и др.  
 

 В края на учебната 2017/2018 г. приключи обучителния курс по китайски 

език в СУ "Максим Райкович". 24-годишната Цуей Тин преподаваше китайски език на 

децата от СУ „Максим Райкович“ в Дряново, през учебната 2017/2018 учебна година. 

На 22 май се състоя осмия национален конкурс на тема - "България и Китай - древни 

и уникални цивилизации". Награждаването се състоя в институт Конфуций при ВТУ. 

СУ "Максим Райкович" - град Дряново взе седем награди – едно 2-ро и 2 3-ти места 

за стихотворение, специална награда, 2-ро и 3-то място за презентации и 2-ро място 

за реферат. 

 

 Спектакълът "Женско царство" покори публиката на 29.06.2018 г., когато 

петокласниците от СУ "Максим Райкович" дебютираха пред публика с постановката 

"Женско царство". Осъвремененият вариант на театралния спектакъл бе представен 

в общинската ритуална зала. Учениците и техният режисьор госпожа Светла Станева 

представиха постановката на Ст. Л. Костов пред по-голяма аудитория, по 

инициатива на Местната комисия за борба с противообществени прояви на 

малолетни и непълнолетни. А идеята за ученическата театрална трупа бе 

реализирана още преди две години в дряновското средищно училище, по линия на 

проект "Твоят час".  

 

 

 Над 250 участници от цялата страна събра турнирът по стрийтбол в Дряново. 

През последния уикенд на месец август, в Дряново се проведе един от най-

мащабните турнири по стрийтбол за страната. Традиционно Община Дряново 

организира спортното събитие, по случай Международния ден на младежта (12 

август), като през 2018 година в двудневната спортна надпревара се включиха 51 

отбора. В съботния ден на 25 август, се разиграха срещите на детско-юношеските 

групи, а в неделя на баскетболното игрище в СК "Локомотив", премериха сили 

отборите на мъжете и жените. За да поиграят 3х3 баскетбол, в Дряново дойдоха 
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професионалисти и любители от Габрово, Велико Търново, Севлиево, Троян, Ямбол, 

София, Сливен, Русе, Шумен, Горна Оряховица, Варна и Бургас. В турнира за мъже 

участваха някои от най-добрите отбори в България, които играят на международни 

турнири в цяла Европа. Победителите от Великотърновски университет са 

многократни шампиони на студентските първенства по 3х3 баскетбол в България и 

участници в европейските универсиади за студенти. Общинска администрация - 

Дряново реализира стрийтбол турнира, в партньорство с "Баскетбол - ВТ", Местната 

комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и 

Областен информационен център - Габрово. Много музика, атрактивни награди и 

професионална игра заредиха не само участници, но и зрители от всички възрасти. 

Кметът на община Дряново инж. Мирослав Семов връчи наградите на всички 

призьори в категорията на мъжете, а групите до 14, до 16 и до 18 години бяха 

наградени от Ивайло Лисичков - директор на Дирекция "Инвестиционна и 

хуманитарна политика" при ОбА Дряново, Маринела Събева - управител на ОИЦ - 

Габрово, Данаил Киров - председател на "3х3 Кингс Торнамент" и Антонио Станков - 

треньор в БК "Чардафон Орловец" - Габрово. 

 

Приоритет 8: Превенция на социалното изключване на млади хора в 

неравностойно положение 

 

 На 13 ноември 2018 г, Ученическият парламент проведе кампания сред 

учениците от V – VII клас на тема: „Толерантност“. Инициативата е провокирана от 

„Съвета на децата“ към ДАЗД, както и от Международния ден на толерантността, 

който се отбелязва на 16 ноември. С помощта на презентация и видеоматериал, 

учениците бяха привлечени към темата, актуална в българските училища, а именно 

насилието и тормоза.  

 

 На 12 юни се проведе обучение по Психосоциална подкрепа в гр. 

Габрово на ученици от СУ „Максим Райкович“ – Дряново и доброволци от БМЧК. В 

обучението бяха включени три ателиета: „Стрес“, „Емоции“ и „Взаимоотношения“. 

Целта на обучението е участниците да усвоят умения за работа с ателиета и да 

приложат наученото с по-малките ученици от училище. Използваха се интерактивни 

и иновационни методи на работа, като ролеви игри, казуси, мозъчна атака и др. 
 

 

 По традиция Община Дряново прави дарителска кампания за събиране на 

средства и подаръци за деца сираци и полусираци – жители на общината. През 2018 

г. в кампанията „Дари добрина“ се отзоваха 8 спонсори – фирми и частни дарители 
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от Дряново. В рамките на празнична програма, на 22 деца и ученици до 18 години 

бяха раздадени парични суми и луксозни коледни пакети с лакомства. 

 През годината в Дряново са проведени инициативи от годишния план на 

Съвета на децата: сред учениците е разпространена анкета за олекотената 

раница; проведени са мероприятия за Деня на дигиталната грамотност, 

Седмица на здравословното хранене, Седмица на толерантността, както и 

инициативата „Безопасно и здравословно лято.  

Събитията включват прожекции на специализирани филми и презентации, 

предоставени от ДАЗД, дискусии, лекции, консултации с професионалисти. 

 

Приоритет 9: Повишаване ролята на младите хора в превенцията на 

престъпността. 

 

 През 2017 г. Местната комисия за борба с противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните, изпълни дейности и задачи за организиране и 

координиране на социално-превантивната дейност на територията на община 

Дряново, организира инициативи и кампании, водещи до повишаване 

информираността на подрастващите, повишаване чувството на отговорност и 

превенция на агресията и насилието.  

 

 

 На 15 октомври, големият салон на НЧ "Развитие-1869" събра почитателите на 

театралното изкуство, които дойдоха на авторската постановка "Ана от другата 

страна", представена от Драматичен театър - Търговище. Като част от годишния 

План за младежта на Община Дряново и по повод традиционните есенни празници 

на града, Община Дряново, Местната комисия за борба с противообществени прояви 

на малолетни и непълнолетни осигуриха гостуването на авторският спектакъл по 

нова българска драматургия на режисьора Надя Асенова. Базиран на три класически 

български произведения – Железният светилник на Димитър Талев и драмите 

„Вампир“ на Антон Страшимиров и „Албена“ на Йордан Йовков, този спектакъл, по 

съвременен начин, поставя въпроси по актуални проблеми на младите хора и ги 

ангажира с едно изненадващо пътешествие, сред емблематични женски образи от 

българската драматургия и литература. 

 

Община Дряново и Местната комисия за борба с противообществени прояви на 

малолетни и непълнолетни ще продължават да организират и да провокират младите 

хора с нови и интересни инициативи, с цел превенция на зависимостите. 
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