
 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

“ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КМЕТА НА 

ОБЩИНА ДРЯНОВО МАНДАТ 2015-2019 Г.” 

ЗА 2018 Г. 

Настоящият  Годишен отчет е изготвен на база Програма за управление на 

кмета на Община Дряново за мандат 2015-2019 г., приета с решение №110, 

протокол №11/25.04.2016 г., съгласно чл. 44 (5) от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация.  

Документът е съобразен с Общинския план за развитие (2014-2020 г.), 

както и с всички законови и подзаконови нормативни документи в Република 

България.  

Основна цел на Програмата за управление на кмета на Община 

Дряново мандат 2015-2019 г: 

 

Постигането на интегрирано устойчиво развитие и повишаване стандарта 

на живот, чрез стабилни темпове на икономически растеж на базата на 

собствените ресурси и местен потенциал на територията.  

 

Основни приоритети: 

 

І. Подобряване жизнения стандарт на населението. 

ІІ. Изграждане и поддържане на модерна, надеждна и адекватна на 

потребностите общинска инфраструктура и опазване на околната среда. 

ІІІ. Създаване на модерна и просперираща  местна икономика. 

 

Дейностите за 2018 г.  са представени по сектори, както следва: 

 

 



 

 

І. Подобряване жизнения стандарт на населението. 

 

Административно обслужване: 

 

През 2018 г. Община Дряново продължи да подобрява дейността на общинската 

администрация с цел ефективно реализиране на местните политики и качествено обслужване на 

гражданите и бизнеса. Продължи стремежът към прозрачност и отчетност в обслужването, към 

прилагането на иновативни подходи за партньорство и подобряване на работните процеси. 

Повишаването на ефективността на административното обслужване остана основен приоритет. 

Община Дряново е сравнително малка, но административно-териториалното устройство включва 

в нейния състав 63 населени места и административния център град Дряново. В голямата си част 

те са разположени в силно пресечен  планински релеф, а това е предпоставка за затруднения в 

предоставянето на услуги от обществения сектор. Посредством внедряването на съвременни ИКТ 

и използването на възможностите на динамично развиващите се софтуерни и хардуерни решения 

на IT-сектора, на практика се подобрява не само административното обслужване, но и достъпа 

и обхвата на качествени електронни услуги за населението в отдалечените и малки населени 

места на общината.  

Центърът за услуги и информация на гражданите в Общинската администрация 

непрекъснато надгражда функциите си посредством внедрената Единна интегрирана 

информационна система за управление на община - “ИМЕОН”. 

“ИМЕОН” е проектиран и разработен като единна платформа за управление на финансовите 

потоци, документооборота и обслужването на населението и фирмите в една община. 

Посредством системата се автоматизира дейността на служителите на общината и клиентите. 

Предоставя се възможност за автоматично осчетоводяване на всички операции, както и 

електронни услуги за граждани и фирми чрез сайта на общината. 

“ИМЕОН” е реализирана чрез внедряването на най-съвременните технологии, като за 

работата се използват утвърдени и надеждни системи за управление на бази данни. Системата 

предоставя възможност за работа в реално време на всички потребители и офиси едновременно. 

Данните се съхраняват в централизирана база. Интерфейсът е съобразен с ергономични 

стандарти, интуитивен е, лесен за работа, хомогенен и потребителския език е български. 

В населените места от общината, където няма широколентов достъп до интернет, е 

инсталирана система за достъп до глобалната мрежа чрез сателит. С такава система е оборудван 

и специализираният мобилен център - микробус. 

Със свое Решение № 357 от 29 юни 2017 г. Министерският съвет задължи 

административните органи в срок до 1 септември 2017 г. да приведат системите си за електронен 

обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на 

Държавната агенция „Електронно управление“.  Мярката има за цел обменът на електронни 

документи, които съдържат електронни изявления между администрациите, да се извършва 

единствено по определения технически протокол. Административните органи трябва да 

използват само системи за електронен документооборот, които изпълняват този протокол. 

 

http://imeon.bg/
http://imeon.bg/
https://213.16.45.6:56788/webservices/
https://213.16.45.6:56788/webservices/
https://e-gov.bg/upload/5977/17RH357.doc


 

 

Задължението за всички администрации да обменят документи помежду си единствено по 

електронен път е в сила от 1 ноември 2018 година.  Администрации реални участници в 

електронния обмен на документи към този момент са 888. 

 Политиката по управление на Община Дряново е насочена към постигане на високо 

качество в дейността на всеки служител, при осигурени ЗБУТ, с цел удовлетворяване на 

изискванията на гражданите при предоставяне на услуги съобразно потребностите и очакванията 

на заинтересованите страни. За да функционира ефикасно Администрацията идентифицира и 

управлява множество взаимосвързани дейности. Всяка дейност, която използва ресурси и се 

управлява, за да бъде възможно превръщането на входните елементи в изходни елементи, може 

да бъде разглеждана като процес. Именно прилагането на “процесния подход” е в основата на 

системите за управление на качеството. През месец юни 2018 г. беше извършен одит и 

сертифициране на системата за управление на Община Дряново. Общината е сертифицирана 

през 2007 г. Разработена е документация по новата версия на Стандарта ISO 9001:2015, 

утвърдена на 05.01.2018 г. Обхватът на одита е ISO 9001:2015 и OHSAS 18001:2007: 

Осъществяване на местно самоуправление, административно, правно и информационно 

обслужване на физически и юридически лица, териториално-селищно устройство, финансово-

стопански дейности и управление на собствеността, както и изпълнение на делегираните от 

държавата функции в областта на образованието, културата, здравеопазването, социалните 

дейности, отбранително-мобилизационна подготовка, опазване на обществения ред и сигурност. 

В резултат на одита бе установено, че системата за управление е напълно ефективна. 

Изводите на сертифициращия орган са, че ръководството на Общината гарантира условията за 

разработване, поддържане и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за 

управление. Възприет е процесният подход за управление, с цел осигуряване на постоянно 

управление и контрол на процесите и взаимодействието между тях. 

 

ГРАО: 

 

За поддържане на НБД “Население” ежедневно се извършва актуализация в базата от 

служителите на ГРАО. Тя включва обработка на Актуализационни съобщения, които съдържат 

данни за промяна на даден показател за едно лице и неговите роднини.  

Във връзка с попълване на данни в НБД “Население” се извършват  сверки на хартиен 

Личен регистрационен картон на живи физически лица с електронен Личен регистрационен 

картон в НБД „Население“. През изминалата година Община Дряново създаде необходимата 

организация на работа по възстановяване, дигитализиране и архивиране на административни 

документи, а това значително подобри качеството на административното обслужване за 

гражданите. 

 

Прозрачно управление: 

 

През 2018 г. Община Дряново се ръководеше от  принципите на прозрачност и откритост 

посредством различни канали за осигуряване на информация. Дейностите, извършвани от 

https://e-gov.bg/upload/7292/18.01.2019+eDocs-Statistics.docx
https://e-gov.bg/upload/7292/18.01.2019+eDocs-Statistics.docx


 

 

Администрацията периодично се популяризираха в местни, регионални и национални печатни 

издания и електронни медии. Вече се затвърди общинският вестник „Промяна“, който се 

разпространява в града и всички населени места с идеята до гражданите да достигат актуални 

новини. През настоящата година бе възстановено излъчването на Общинско кабелно радио на 

територията на града и част от малките населени места.  

    Информационната секция “Открито управление” на официалния сайт на Общината 

предлага структурирана информация за финанси, документи, обществени поръчки, проекти и 

програми, търгове и конкурси, обяви и съобщения и др. Секцията периодично се актуализира.  

Израз на прозрачността при управлението на публичните ресурси са и проведените открити 

обсъждания през годината по разнородни общественозначими проблеми. 

Община Дряново работи със Системата за Експресно Мнение за Качеството на Обслужване 

(СЕМКО), което представлява бърз и интуитивен начин за предоставяне на обратна връзка от 

потребителите на дадена услуга. Тя се състои от устройство, чрез което клиента дава своето 

мнение, както и софтуерена система за обработка на данните, тяхното съхранение и 

визуализация. Предимствата й са, че  отнема само няколко секунди на гражданина да изрази 

своето мнение като се взима  предвид спонтанната му реакция, веднага след края на услугата, 

осигурява постоянна обратна връзка, без прекъсвания във времето, предоставя възможност за 

визуализиране на резултатите в реално време и мотивира служителите за по-прецизно и 

фокусирано към клиента обслужване. Целта на този портал е да публикува оценката за 

качеството на административното обслужване, увеличавайки прозрачността на 

административния процес и спомагайки за непрекъснатото му усъвършенстване. 

Удовлетвореността на гражданите е от първостепенна важност и стремежът на Общината е да 

предостави по-бързо, компетентно и фокусирано към клиента обслужване. 



 

 

 

 

Община Дряново създава условия за привличане и задържане на добре подготвени и 

мотивирани кадри в Общинска администрация. През 2018 г. продължиха усилията ни, насочени 

към повишаване квалификацията на служителите, а в тази връзка бяха проведени обучения 

насочени към повишаване професионалната им компетентност. По предварително изготвен 

годишен план за обучение за 2018 г. и по важни теми извън него преминаха обучение общо 19 

служители в различни области на професионално развитие. В резултат на проведените обучения, 

служителите надградиха основните си познания и повишиха компетенциите си в съответната 

професионална област, запознаха се с добри практики, с прилагане на иновативни подходи и 

решаване на специфични проблеми, повишиха уменията си за работа в екип, изграждане на 

доверие, поддържане на позитивни взаимоотношения, придобиха по-добра нагласа за 



 

 

сътрудничество, качествено обслужване на клиенти, стремеж за постигане на поставените цели 

за развитие на администрацията и постигане на обществена удовлетвореност. 

 

През 2018 г. цялостната работа на администрацията беше забелязана и отличена. 

Доказателство за това са значителният брой получени награди, които отразяват усилията за 

развитието на Дряново като модерна и просперираща община. 

 

Приемни на кмета в Общинска администрация: 

 

Общият брой на гражданите, посетили приемния ден на кмета на община Дряново през 

2018 г. е 209. От тях: 

- по социални въпроси -  85  

- за работа - 11 

- лични – 67   

- други- 46 

Организирането на изнесени приемни за възрастни и хора с двигателни увреждания на 

първи етаж в сградата на Администрацията се утвърди като много добра практика. Монтирани са 

парапети за улесняване достъпа на гражданите.  

 

Приемни на кмета в малките населени места и града: 

 

Общият брой на гражданите, посетили приемните на кмета в малките населени места в 

началото на 2018 г. е 207. Срещи се организираха за жителите на Царева Ливада, Гостилица, 

Янтра, Скалско, Караиванца, Маноя, Косарка, Соколово, Зая, Ганчовец, Керека, Туркинча, 

Длъгня, Големи Българени, Славейково, Денчевци. Основните въпроси, които се дискутираха 

касаеха предимно инфраструктура, ВИК и опазване на обществения ред. Хората изразиха 

задоволство от преките контакти с ръководството на ОбА и споделиха, че по- голяма част от 

поставените проблеми са разрешени. На значителен интерес се радват и  срещите с гражданите 

в по- големите квартали на Дряново, по време на които се поставят текущи проблеми в 

съответния район. 

 

 

 

 

 



 

 

Извършени административни услуги 

за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. 

№ Наименование на услугата 
Общ брой предоставени 

услуги 

ОБА1 
Административни услуги по гражданска 

регистрация и актосъставяне 
  

 Възстановяване или промяна на име  2 

 Издаване на удостоверение за наследници  922 

 Издаване на удостоверение за семейно положение  49 

 
 Издаване на удостоверение за семейно положение, 

съпруг/а и деца 63 

 
 Издаване на удостоверение за съпруг/а  

и родствени връзки 26 

 

 Издаване на удостоверения за настойничество и 

попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и 

по право - по чл. 173 от СК) 0 

 
 Приемане на отчет на настойника и издаване на 

удостоверение за настойничество 0 

 
 Издаване на удостоверение за идентичност  

на лице с различни имена 23 

 
 Издаване на удостоверение за сключване  

на брак от български гражданин в чужбина 3 

 

 Издаване на удостоверение за снабдяване  

на чужд гражданин с документ за сключване 

на граждански брак в Република България 0 

 
 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при 

вече регистриран постоянен адрес 116 

 

 Издаване на удостоверение за постоянен адрес 

след подаване на заявление за заявяване или  

за промяна на постоянен адрес 136 

 
 Издаване на удостоверение за промени на 

постоянен адрес, регистриран след 2000 година 0 

 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес  при 

вече регистриран настоящ адрес 118 



 

 

 

 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след 

подаване на адресна карта за заявяване или за 

промяна на настоящ адрес                                         272 

 
 Издаване на удостоверение за промени на настоящ 

адрес регистриран след 2000 година 0 

 
Издаване на удостоверение  

за правно ограничение 12 

 
 Издаване на удостоверение  

за родените от майката деца 24 

 
 Издаване на удостоверение  

за раждане – оригинал 24 

 

Съставяне на актове за гражданско състояние на 

български граждани, които имат актове, съставени в 

чужбина  28 

  Промяна в актовете за гражданско състояние  0 

   
 Вписване на поправка на име  

в акт за гражданско състояние 0 

    

 Издаване на удостоверение  

за раждане - дубликат  108 

 

 Издаване на удостоверение за  

сключен граждански брак -  оригинал 23 

  

 Издаване на удостоверение за  

сключен граждански брак - дубликат 19 

 

Издаване на препис-извлечение  

от акт за смърт - за първи път 209 

  

 Издаване на препис-извлечение  

от акт за смърт за втори и следващ път 24 

 

 Издаване на удостоверение за липса на съставен 

акт за гражданско състояние  

(акт за раждане, акт за смърт) 0 

 

Заверка на документи по гражданско състояние за 

чужбина  40 

 

Издаване на удостоверение за вписване  

в регистрите на населението 4 

 

 Предоставяне на данни по гражданската 

регистрация на държавни органи и институции 22 



 

 

  

 Отразяване на избор или промяна на режим 

 на имуществените отношения между съпрузи 2 

  Припознаване на дете 1 

 

Издаване на справки по искане  

на съдебни изпълнители 26 

 

 Комплектоване и проверка на документи към 

искане за установяване на българско гражданство 0 

  

 Издаване на Извлечения от акт за раждане, акт за 

граждански брак и акт за смърт на основание 

Конвенция за издаване на многоезични извлечения 

от АГС 38 

 

Признаване на съдебни решения от чужбина по 

КМПЧ 1 

 Заверен препис на документ 13 

 

Издаване на удостоверение за актуално състояние 

на фирма 4 

 Нотариални заверки 84 

 Връчени призовки 400 

 Удостоверение за пенсиониране  9 

 Връчени актове 50 

    

ОБА2 
Административно-технически услуги 

Общинска собственост   

  

Издаване на удостоверение за картотекиране 

на граждани по реда на Закона за наемните 

отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2,  

ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани  

с многогодишни жилищно-спестовни влогове - 

 

Издаване на удостоверение за наличие  

или липса на претенции за възстановяване 

на собствеността върху недвижими имоти  0 

  
Установяване на жилищни нужди – картотeкиране и 

издаване на удостоверение 4 

  
 Справки по актовите книги и издаване на заверени 

копия от документи относно общинска собственост 0 



 

 

  

Издаване на удостоверение за отписване на имот от 

актовите книги за имотите - общинска собственост, 

или за възстановен общински имот 0 

  
 Издаване на удостоверение за наличие или липса на 

съставен акт за общинска собственост 0 

  

Удостоверение, че даден имот не е актуван  

като държавна и общинска собственост /КАУ/ 29 

  

 Разрешение за индивидуално ползване на мери и 

пасища, общинска собственост срещу заплащане 1 

  

 Прекратяване на съсобственост върху недвижим 

имот 1 

 

 Предоставяне на помещения - частна общинска 

собственост за настаняване на общински 

ръководства на политически партии и синдикални 

организации, и юридически лица с нестопанска цел, 

осъществяващи дейност в обществена полза на 

основание чл.14, ал.4, 5, 6 от ЗОС 0 

  

 Издаване на удостоверение за наличие на 

реституционни претенции за недвижими имоти- 

общинска собственост 0 

  

 Издаване на разрешение за ползване на общинска 

площ за поставяне на преместваем  

обект за търговия 46 

  

 Учредяване възмездно право на ползване върху 

имоти - частна общинска собственост  0 

  

 Разрешително за ползване на терен-общинска 

собственост за поставяне на маси и столове или 

сервиране на открито 4 

  

 Издаване на удостоверение за актуално състояние 

на НПО/КАУ/ 0 

  

Сключване на договори и анекси  

за наем на общински имоти 15 

  

Сключване на договори и анекси  

за наем на общински жилища 0 

 Изготвяне на актове за общинска собственост 28 

    

ОБА3 
Административно-технически услуги 

Устройство на територията   

 
 Удостоверения за идентичност  

на урегулиран поземлен имот  6 



 

 

   
Издаване на разрешения за поставяне 

на преместваеми обекти 46 

 
 Издаване разрешение за изработване  

на подробни устройствени планове /0/ 

 
 Допускане изработването на проекти за изменение 

на подробни устройствени планове /18/ 

  Издаване скица-виза за проучване и проектиране 40 

 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти 0 

 
 Разглеждане и одобрявaне на инвестиционни 

проекти, по които се издава разрешение за строеж 20 

  Издаване на разрешение за строеж 20 

  

Издаване на разрешение за разкопаване на улични и 

тротоарни настилки и вътрешно квартални 

пространства (за строежи с влязло в сила 

разрешение за строеж) 1 

 
Издаване на разрешение за строеж  

без одобряване на инвестиционни проекти 4 

 
 Разрешаване изработването на комплексен проект 

за инвестиционна инициатива 0 

 
 Презаверяване на разрешение за строеж, което е 

изгубило действието си поради изтичане на срока 0 

 
 Допускане на изменения  

в одобрен инвестиционен проект 0 

 

 Осъществяване на контрол по строителството при 

откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво на строежа 10 

 
Приемане и удостоверяване предаването  

на екзекутивна документация 0 

 

 Регистриране и въвеждане на строежи в 

експлоатация, издаване на удостоверение за 

въвеждане в експлоатация за видовете строежи 

от IV категория 3 

 

 Регистриране и въвеждане на строежи в 

експлоатация, издаване на удостоверение за 

въвеждане в експлоатация за видовете строежи 

от  V категория 11 

 
 Издаване на констативни протоколи и 

удостоверения за степен на завършеност на строежи 0 



 

 

 
 Издаване на заповед за учредяване право на 

преминаване през чужди поземлени имоти   0 

 

 Издаване на заповед за учредяване на право 

на прокарване на отклонения от общи мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура през 

чужди имоти  1 

 
 Издаване заповед за осигуряване  

достъп в недвижими имоти 0 

  

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за 

премахване /поправяне или заздравяване/ на 

строежи, негодни за използване или застрашени от 

самосрутване 0 

 

Издаване на удостоверения, че  обособените дялове 

или части отговарят на одобрени за това 

инвестиционни проекти за извършване на 

доброволна делба 2 

 
 Издаване на удостоверение за търпимост 

на строеж  17 

 
Вписване в регистъра на технически паспорт 

на строеж на основание чл. 176 от ЗУТ 23 

 
 Вписване в регистъра на технически паспорт  

на строеж на основание чл. 19 от Наредба №5 0 

  Издаване на скици за недвижими имоти 243 

 Попълване/поправка на кадастрален план 11 

 
Заверка на копие на документ  

от технически архив  7 

  

 Издаване на разрешително за водовземане от води, 

включително от язовири и микроязовири и 

минерални води - публична общинска собственост, 

както и от находища на минерални води - 

изключителна държавна собственост, които са 

предоставени безвъзмездно за управление и 

ползване от общините 0 

 

 Издаване на разрешително за ползване на водни 

обекти - публична общинска собственост, с 

изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 

от Закона за водите 0 

  

Изменение и или продължаване на срока на действие 

на разрешително за водовземане и/или ползване на 

повърхностен воден обект 3 



 

 

 

 Издаване на удостоверение за нанасяне на 

новоизградени сгради в действащия кадастрален 

план по чл.54а от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ  3 

 
 Удостоверение за административен адрес  

на поземлени имоти  7 

  

Разглеждане и съгласуване от общински експертен 

съвет на проектна документация за ПУП 29 

   

 Смяна на титуляра в издадено разрешение  

за строеж 0 

   

 Приемане и одобряване на проект за подробен 

устройствен план на основание чл.129 22 

  

 Съгласуване и одобряване на инвестиционните 

проекти и издаване на разрешение за строеж на 

основание чл. 148 23 

  

 Отреждане на терен за застрояване  

на гаражна клетка 0 

   

 Извършване на оценка на съответствие  

на инвестиционния проект със съществените 

изисквания към строежите по чл. 142, ал.4,  

ал. 5 и ал.6, т.1 от ЗУТ 6 

   

 Издаване на виза за проектиране, съгласно  

чл. 12, ал.3 и чл. 59, ал.2 от ЗУТ/земеделски земи/ 3 

 
 Презаверяване на виза за проектиране, съгласно чл. 

12, ал.3 и чл. 59, ал.2 от ЗУТ/ земеделски земи/ 5 

 
 Презаверяване на виза, от издаването на която са 

изтекли 6 месеца 5 

 

 Удостоверение за факти и обстоятелства по 

териториално и селищно устройство - за отстояние 

по Закона на хазарта  1 

    

ОБА5 
Административни услуги  

Контрол по строителството  

 

 Проверка за установяване на съответствието на 

строежа с издадените строителни книжа и за това, че 

подробният устройствен план е приложен по 

отношение на застрояването  5 

    

ОБА6 
Административни услуги  

Кадастър   



 

 

 
 Презаверяване на скица, от издаването на която са 

изтекли 6 месеца  13 

  

 Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната 

собственост и на промени  

във вписаните данни и обстоятелства 0 

 

 Издаване на удостоверения за факти  

и обстоятелства по териториалното  

и селищното устройство 66 

 
 Справки (устни и писмени) от кадастралната карта и 

кадастралните регистри 820 

    

ОБА7 
Административни услуги  

Реклама  

 
  Издаване на разрешение за поставяне  

на рекламно-информационни елементи 6 

 

 Съгласуване и одобряване на инвестиционни 

проекти за поставяне на преместваеми обекти  

и рекламно-информационни елементи 6 

    

ОБА8 
Административни услуги  

Селско стопанство и екология  

 
 Регистрация на собственици на пчели  

и пчелни семейства  122 

  
Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, 

добита извън горския фонд 161 

 

 Издаване на разрешение за отсичане и 

изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя 

в селскостопанските земи 30 

  
 Издаване на свидетелство за собственост  

при продажба на едър рогат добитък 0 

   Регистрация на домашно куче 142 

  Изплащане на средно годишно рентно плащане 38 

    

ОБА9 
Административни услуги  

Зелена система  



 

 

  
 Издаване на разрешение за отсичане на  

над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар  91 

  
 Маркиране на дървесина, добита извън 

горските територии 533 

  
 Издаване на превозен билет за транспортиране 

на добита дървесина извън горските територии  114 

  

 Издаване на разрешително за достъп  

до горски територии 1 

    

ОБА10 
Административни услуги  

Земеползване  

  

 Приемане и обработване на искания и жалби,  

свързани с възстановяване на собствеността върху 

земи в и извън границите на урбанизираните 

територии 0 

    

ОБА11 
Административни услуги  

Търговия, туризъм, транспорт  

 
 Издаване на разрешение за  

таксиметров превоз на пътници 2 

  
 Регистрация на пътни превозни средства 

с животинска тяга  3 

 
 Категоризация на заведения за хранене 

и развлечение 12 

 
 Категоризация на средства за подслон 

и места за настаняване 9 

 

 Вписване на промени в обстоятелствата 

за категоризирани средства за подслон или  

места за настаняване и издаване на удостоверение 1 

 

 Вписване на промени в обстоятелствата  

за категоризирани заведения за хранене и 

развлечения и издаване на удостоверение 2 

  
 Издаване на удостоверение за  

категория на туристически обект - дубликат  0 



 

 

  

 Справка - декларация  

на брой реализирани нощувки 464 

    

ОБА12 
Административни услуги  

Транспорт   

  

Издаване на карта за безплатно паркиране  

на МПС, обслужващи хора с уврeждания и 

използване на улеснения  при паркиране 81 

  
 Издаване на комплект стикери към разрешение  

за таксиметрова дейност 2 

    

ОБА13 
Административни услуги  

Местни данъци и такси   

  
 Издаване на копие от подадена  

данъчна декларация 105 

  
 Издаване на удостоверение за данъчна оценка  

на недвижимо имот и незавършено строителство 920 

  
 Издаване на препис от документ за  

платен данък върху превозни средства 150 

  
 Издаване на удостоверение за дължим  

и платен данък върху наследство 0 

  
5. Приемане и обработване на декларации за 

облагане с годишен патентния данък 100 

   Предоставяне на данъчно-осигурителна информация 320 

  
Издаване на удостоверение за наличие или липса на 

задължения по Закона за местните данъци и такси 180 

  
8. Издаване на удостоверение за данъчна оценка  

на право на строеж 1 

  
 Издаване на удостоверение за данъчна оценка  

на право на ползване 3 

  
Издаване на удостоверение  

за декларирани данни 316 

 
 Приемане и обработване на декларации 

за придобити имоти 705 



 

 

  
 Приемане и обработване на декларации за облагане 

с годишен данък върху притежавано МПС 723 

 
 Приемане и обработване на декларации 

за облагане с Туристически данък 28 

  

 Приемане и обработване на декларации за 

освобождаване на такса за сметосъбиране, 

сметоизвозване и за обезвреждане на битови 

отпадъци 740 

  

 Приемане и обработване на декларации 

за определяне на такса за битови отпадъци 

според количеството 52 

  Съобщения дължим данък 12513 

   Актове ТБО и ДНИ 854 

  Актове за патент 1 

   Покани доброволно плащане 225 

   Проверки/искания ДОПК/разсрочвания 12 

   Ревизионни актове 0 

  Предадени за принудително събиране - НАП/ЧСИ 0 

   Жалби ДОПК 2 

   Фишове 0 

   Актове за административно нарушение  0 

  Наказателни постановления 0 

 

Финанси: 

 

Бюджетът на Община Дряново към 31 декември 2018 г. е в размер на 13227870 лв., а 

изпълнението му е 8814052 лв. /66.63%/. През периода са постъпили данъчни приходи в размер 

на 549826 лв. /101,88%/, което е с 125831лв. по-малко от предходната година и неданъчни 

приходи – 1182383 лв. Постъпленията от собствени приходи са с 208700 лв. по-малко спрямо 

2017 г. Субсидията от Централния бюджет е в размер на 6527251 лв. и заема 68% от общият 

бюджет. През тази бюджетна година Община Дряново получи с 143528 лв. повече субсидии от 

Републиканския бюджет. Просрочените вземания са в размер на 706239 лв., от които публични 

общински вземания (местни данъци и такси) – 678467 лв. Намален е размерът на несъбраните 

вземания  с 139995 лв. Просрочените задължения към доставчици са в размер на 90201 лв. 

Техният размер е намалял с 10249 лв. 



 

 

Общото изпълнение на разходите за отчетния период е в размер на 8814052 лв., което е с 

143528 лв. повече спрямо същият период на 2017 г. Това се дължи на допълнително 

предоставените средства от Републиканския бюджет за финансиране на капиталови разходи. 

Най-много средства са изразходвани за функция “Социално осигуряване и грижи” – 2 498 096. 

/27 %/, следват функциите “Образование”- 2 312 358 лв. /24 %/, “Жилищно строителство и БКС” 

– 1457320 лв. /20 %/, “Дейности по почивно, културно и религиозно дело” – 683811лв. /8 %/, 

“Общи държавни служби” – 1139117 лв. /12 %/, “Отбрана и сигурност” – 122943 лв. /2 %/, 

“Икономически дейности и услуги” – 251224 лв. /3 %/, “Здравеопазване” – 379183 лв. /4%/. 

Извършените капиталови разходи са на обща стойност 745 599 лв., а текущи ремонти за 294648 

лв. 

През 2018 г. Община Дряново не е сключвала договори за кредит с финансови институции 

за финансиране на спечелени проекти по Оперативните програми. Всички дейности по проектите 

са реализирани със средства от Управляващите органи по Оперативните програми и заем от 

общинския бюджет. 

 

Образование:  

 

След оптимизиране на мрежата от детски и учебни заведения в началото на учебната 

2014/2015 г., към момента на територията на общината функционират: една ДГ „Детелина“, 

разположена в 3 бази, едно средищно СУ „Максим Райкович“ и една ПГИ „Рачо Стоянов“. 

Всички учебни заведения участваха активно при кандидатстване по обявените за 2018 г.  

Национални програми на МОН. Взето е участие в следните програми: Национална програма 

„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на 

предучилищното и училищното образование“, „Без свободен час“, „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“ – 2 модула, „Информационни и комуникационни технологии в системата 

на предучилищното и училищно образование“. За СУ „Максим Райкович“ са отпуснати 

допълнителни средства от МОН, както следва: 

- за основен ремонт на спортна площадка – 35 380 лв. 

- за оборудване на 4 бр. учебни кабинети – 54 189 лв. 

- за модернизация на учебни кабинети – 65 328 лв. 

Проведено е заседание на Експертно-консултативната комисия и е осигурено еднократно 

финансово поощрение на 31 ученици с изявени дарби, в размер на 2 720 лв.,  съгласно 

Правилника за стимулиране на деца с изявени дарби в община Дряново.  

Издадени са Заповеди за получаване на финансовите средства, уведомени са родителите и 

читалищата, от които са постъпили исканията и са отразени в Дневника за записване на децата 

с изявени дарби, на които е предоставена специална закрила. 

Проведени са 2 заседания на Общинския съвет за тристранно сътрудничество, на които са 

дискутирани предложенията на училищата за държавен план-прием за учебната 2018/2019 г., 

обсъдени са промени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община 

Дряново 2016–2020 г., приет е отчет за изпълнение на дейности от План за развитие на 



 

 

социалните услуги за 2017 г. и План за развитие на социалните услуги в Община Дряново за 

2019 г. 

Проведена е системна работа по задържане на ученици, подлежащи на задължително 

училищно обучение, периодични срещи с родители на учениците от малцинствените групи, с цел 

свеждане до минимум на безпричинните отсъствия.  

 В изпълнение на Постановление №100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на 

механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст е издадена е 

Заповед на Кмета на Общината за определяне на  районите на компетентност на екипа за обхват 

на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. Със Заповед на 

Началника на РУО – Габрово са определени съставите на екипите за обхват за всяка от 

общините, както и областен координатор и ръководители на екипите за всяка община. 

Извършени са посещения по домовете на децата и учениците от членовете на екипа за обхват и 

са съставени протоколи. Обходени са 82 адреса и 3 отпаднали деца са върнати в детската 

градина. 

През м. февруари 2018 г. бе сключен новият колективен трудов договор в Детско и 

училищно здравеопазване гр. Дряново за 2018-2019 г. 

Детско и училищно здравеопазване - Дряново обединява медицинските специалисти и 

помощен персонал от детска ясла и здравните кабинети в учебните заведения на територията 

на община Дряново. С експертната помощ на Регионалния съвет на КНСБ - Габрово, те 

постигнаха редица договорености, които надграждат  браншовия колективен трудов договор в 

отрасъл „Здравеопазване”. 

Договореностите между ръководството на община Дряново и КНСБ се реализират ежегодно 

в добър социален диалог. Общинският колективен трудов договор за детско и училищно 

здравеопазване влиза в сила от 23 февруари и е със срок не повече от една година. 

На 12.04.2018 г. в Ритуалната зала на Община Дряново се проведе Панорама на средните 

училища. 

Участници в Панорамата бяха двете  средни училища на територията на Общината: СУ 

„Максим Райкович” и  ПГИ „Рачо Стоянов”. 

Целта на форума е да подпомогне професионалната ориентация на завършващите VІІ кл. 

ученици и да ги информира за предлаганите възможности за обучение по профили и 

специалности за учебната 2018/2019 г. 

Чрез Панорамата беше предоставена възможност на всяко учебно заведение да покаже 

постигнатите успехи и своята образователна политика в различни области на науката, 

изкуството и спорта. 

Кандидат-гимназистите, родители и гости имаха възможност да получат консултация по 

всички въпроси, които ги интересуват. 

Подобен форум се организира за четвърти път на територията на Община Дряново. 

В изпълнение на чл. 55 от Общински колективен трудов договор за отрасъл „Средно 

образование“ на тържествено заседание на Общински съвет за празниците на града, бяха 

връчени награди на педагози за принос в развитието на образованието в Общината – с 

педагогически стаж над 30 г. на територията на Общината и използвани права за пенсиониране. 



 

 

По случай 24 май бяха наградени   педагози за постигнати високи национални и международни 

награди - лични или на техни ученици. 

На 01.10.2018 г. бе подписан нов общински колективен трудов договор за отрасъл „Средно 

образование“ за срок от 2 години. 

През м. декември 2018 г. Министърът на образованието Красимир Вълчев връчи на инж. 

Мирослав Семов отличие с национална значимост: "Кмет на 2018 година за постигнати високи 

резултати в съвместната дейност със СБУ през годината и личен пример за развитие и 

усъвършенстване на социалното партньорство". 

През м. май 2018 г. третата среща на професионалните гимназии по строителство, 

архитектура и геодезия събра ученици и ръководители от строителните училища в Бургас, 

Велико Търново, Габрово, Плевен, Шумен и Ямбол, в родния град на Първомайстора. 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. Повод за гордост бе откриването на обновения парк, в близост до каменния мост на 

Колю Фичето. С прерязването на трикольорната лента 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. 

Изготвени са мониторингов доклад за изпълнение на Общински план за интегриране на 

ромите в Община Дряново за 2017 г. и Общински план за интегриране на ромите в община 

Дряново 2018-2020 г. 

Проведени са 3 заседания на Обществения съвет за интеграция. 

Планът обхваща 6 приоритетни области на интеграционната политика: образование, 

здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация, 

култура и медии. 

През изтеклия период съвместно с учебните и детските заведения бяха реализирани 

различни дейности, заложени в плана и финансирани със средства от общинския бюджет: 

На 30 март 2018 г. децата от ДГ „Детелина“, база „Иглика”, пресъздадоха пред много гости 

пролетните празници: Лазаровден, Цветница и Великден. 

Чрез наричания, песни и танци те разказаха за смисъла  на пролетните народни обреди - 

изработване на венци, събиране на яйца и тяхната символика. Изучаването и претворяването 

на българските обичаи е част от дейностите, планирани в Общинския план за интегриране на 

ромите в Община Дряново за 2018 година. Празникът се реализира с цел популяризиране на 

тези дейности и представя културните традиции като част от националното ни културно 

богатство. Това сближава децата, кара ги да възприемат различието като многообразие, а 

груповите и индивидуалните им изяви водят до повишаване на детското самочувствие, 

стимулират развитието на талантите им, повишават комуникативните им умения. Такива събития 

формират чувство на принадлежност към общността, а участието на родителите в подготовката 

на празника е важно за успешното партньорство между семейството и детската градина. 

За своето отлично представяне децата получиха много подаръци и красива торта от 

Община Дряново. 



 

 

На 10.04.2018 г. вкусно събитие оживи СУ „Максим Райкович“. Учениците се включиха в 

организирания кулинарен конкурс на тема: "Междуетнически кулинарни изкушения".  Гостите 

на кулинарното събитие се запознаха лично с чудесата, които сътвориха учениците. Те с трепет 

показаха сътворените от тях кулинарни изкушения. Несъмнено събитието донесе много емоции 

на всички присъстващи. Всеки от участниците имаше възможност да се докаже с приготвените 

от него ястия. Община Дряново осигури награди за победителите в конкурса. 

На 20 и 21.04.2018 г.  ученици и учители от Професионалната гимназия по икономика 

"Рачо Стоянов"  проведоха двудневна екскурзия с учебна цел до град Троян. Групата посети 

Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в с. Орешака. Учениците 

изслушаха беседа и разгледаха 5- те зали с различни тематики от битието на българите. След 

това се отправиха към с. Черни Осъм, където посетиха природонаучния музей и разгледаха 

уникални експонати от дивата природа. Вълнуващо за децата беше разглеждането на Троянския 

манастир. 

На 25.04.2018 г.  децата от трета ПГ „Слънчице“ при детска градина „Детелина“, база 

„Иглика“ имаха удоволствието да посетят един от най-красивите архитектурни резервати в 

България - Боженци.  Учителките на групата им разказаха за красивата болярка Божана - 

основателка на селото. Децата бяха впечатлени от красивите възрожденски къщи и 

невероятната тишина, в която е потънало селото. Посетиха църквата „Св. Пророк Илия“ и 

килийното училище. Имаха възможност да видят изложбата на красивите облекла на 

изпълнители от исторически филми в Изложбената зала в Новото школо. Уморени, но заредени 

с възрожденски дух, малките екскурзианти се прибраха удовлетворени от деня. 

На 27 и 28 април 2018 г. Общественият съвет за интеграция на малцинствата беше на 

работно посещение в гр. Нова Загора. 

Общественият съвет е консултативен и координиращ орган, подпомагащ провеждането на 

политиката за интеграция на малцинствата на общинско ниво. Целта на квалификационния 

обмен е да се подобри работата за по-пълното обхващане на децата, включително и на тези от 

ромски произход в предучилищна и училищна възраст и за приобщаването им към българската 

езикова среда и осигуряване на равен старт при постъпване в училище. 

Темите в обмена бяха съсредоточени върху добрите практики по въпросите на 

интеграцията и работата в детските градини и учебните заведения в града домакин. В тази 

връзка бяха посетени ДГ „Бодра смяна , СУ „Иван Вазов“ и Професионална гимназия  по селско 

стопанство. 

На 4.05.2018 г. в ПГИ „Рачо Стоянов” гр. Дряново бе организиран празник „Иде 

Гергьовден“. Разказаха се стари легенди за Свети Георги и традициите за празнуване на 

празника. Не беше подминат и романтичният гергьовденски ритуал „Гадаене на китки”. Млади 

моми се люляха на гергьовски люлки под великолепното изпълнение на песента „Теменуго, 

Теменужке” от Александра, ученичка от 8 а клас. Изпълни се и обредът, който повелява на 

Гергьовден момите да подготвят „мълчана” вода, пазена под трендафил през нощта и да дадат 

на своя любим да отпие. Празникът завърши с богата гергьовденска трапеза. 

Ястията, приготвени от ученици на гимназията надминаха и най-изтънчения вкус. Така 

учениците  се докоснаха до традициите на един от най-тачените празници в народния календар. 

Това ги направи по-добри, по-задружни и по-весели. 



 

 

През учебната година продължи работата в ДГ „Детелина“ и по Проект „Подкрепа за 

предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение на територията на 

община Дряново“. В резултат на изпълнение на дейност 3 – „Дейности, насочени към 

съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етнически малцинства и 

техните връстници в интеграционна мултикултурна среда“ от проекта са обхванати всички деца 

от ромски и турски произход. Съвместната работа на децата от различните етнически групи в 

мултикултурна среда, ще допринесе за изграждане на навици и общуване между тях в дух на 

толерантност и недискриминация. 

            

Култура: 

 

Изтеклият период беше наситен с  разнообразни културни инициативи. 

В културният  календар за 2018 г. бяха  включени дейности на всички културни институции 

на територията на общината. 

Обобщени бяха и предложенията на всички читалища за читалищна дейност и изготвена 

Годишна програма за читалищна дейност, приета с решение на Общински съвет  Дряново. 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Дряново през 2018 г. 

има за цел да обедини усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като 

важни обществени институции. 

Програмата подпомага годишното планиране и финансиране на читалищните дейности в 

общината. 

По-значимите културни събития за периода, организирани от общината са:  

♦На 19.02.2018 г. в гр. Дряново, съвместно с Общински комитет „Васил Левски“ и НЧ 

„Развитие-1869“ бе отбелязана 145-та годишнина от обесването на Васил Левски с 

мултимедийна презентация и песни в изпълнение на Смесен камерен хор. 

♦Честване на Националния празник - 3-ти март и 140 г. от Освобождението на България: 

В навечерието на националния празник на Република България бе представен проектът 

"Аз съм Българка!". На 1-ви март, в Икономовата къща, бе открита изложбата на 23-годишния 

фотограф Радослав Първанов. През изминалата година, 20 красиви млади българки и 2 деца, 

всички пременени в народни носии, позираха пред обектива на Радослав в общо 28 сюжета, на 

фона на знакови културни и исторически места у нас. 22-годишната Кристина Киселкова е лицето 

на дряновския край, което за по-малко от година бе представено в редица изложби, форуми, 

предавания и мероприятия. Целта е да се разшири образът на България, като в изложбата се 

включат още много места от страната, с което да бъде създаден един съвременен алманах на 

българщината, който гордо да представяме не само у нас, но и в чужбина. 

 

♦В периода 31 март - 07 април 2018 г. бяха организирани пролетни празници 

„Великденска магия в Дряново“, съвместно с читалищата от Общината. 

 Над 40 лазарки възродиха най-пъстрия пролетен обичай, като обикoлиха улиците на 

Дряново на 31-ви март. Момичета на възраст от 6 месеца до 16 години лазаруваха за дряновци. 

Девойките изпълниха обреда "Лазарица", пяха песни и четоха стихове, пожелавайки на 



 

 

стопаните здраве, късмет и берекет, през цялата година. В организирания конкурс за най-

красива лазарка специалната награда бе спечелена от Стефания Пенчева, ученичка в СУ 

„Максим Райкович“. 

         Празниците завършиха с Великденски концерт, с участието на колективи при 

читалищата от Общината. За доброто настроение на публиката се погрижиха участниците от 

Групата за модерен балет "Елеонора Арт", Детска вокална група "Дряновойсис", Дамска вокална 

група „Стринавско ехо”, Подготвителната група първи – четвърти клас и Детско-юношески 

танцов състав „Балканджийче”, при НЧ "Развитие-1869", Дряново; Клуб по модерни танци 

„Танцувай с нас“ и Мажоретен състав при НЧ "Дряновска пробуда-2008", Дряново; Група за 

народно пеене „Цареволивадски напеви“ при НЧ „Върбан Генчев–1924“, Царева ливада; Група 

за изворен фолклор при НЧ "Христо Ботев-1894", Гостилица; Фолклорна група "Ганчовскте 

снахи" при НЧ "Денчо Славов-1900", Ганчовец; Група за обработен фолклор „Росна китка“ към 

Регионална организация на слепите, гр. Дряново. 

          За поредна година Община Дряново се включи  и в Европейските дни нa 

хyдoжecтвeнитe зaнaяти под надслов: „Предай на утрешното поколение“. В тази връзка се откри 

майсторско ателие за изработване на свещи от деца и ученици от детската градина и училищата 

на територията на общината. 

          Целта е да се популяризират изкуствата и занаятите, да се осигури приемственост и 

да се насърчи общественият интерес към тях. 

 

♦През м. май 2018 г. бе организирано честване на 142-годишнина от Априлската епопея 

при Дряновския манастир. 

♦Младежки конкурс за изпълнение на възрожденска песен, туристически поход, 

исторически спектакъл - възстановка, поднасяне на венци и цветя, литературно-музикална 

композиция и тържествена заря-проверка се проведоха на 12 май 2018 г. 

♦За трета поредна година, сцената на Дряновския манастир събра деца и младежи от 

всички краища на България, в конкурса за изпълнение на възрожденска песен „Вятър ечи, 

Балкан стене“. 28 индивидуални изпълнители и певчески формации, разделени в 4 възрастови 

категории, пяха с горещ и патриотичен дух, за да покажат, че любовта към родината и чувството 

за национална идентичност са живи и се поддържат от младото българско общество. 

♦По-късно през деня, кметът инж. Мирослав Семов посрещна традиционния 

туристически поход "По пътя на четата на Поп Харитон и Бачо Киро". Участниците бяха облечени 

в тематични фланелки, с цветовете на трикольорното българско знаме. 

♦Венци и цветя пред паметника-костница бяха поднесени от името на министър-

председателя на Република България, министерства, партии, политически формирования на 

регионално и местно ниво, културни и образователни институции, неправителствени 

организации и фирми. 

♦Културната програма продължи с исторически спектакъл-възстановка, представена от 

Национално дружество "Традиция" и изпълненията на Александра Кушева, ученичка в ПГИ "Рачо 

Стоянов", Класа по модерен балет "Елеонора Арт" при НЧ "Развитие-1869" и възпитаниците на 

СУ "Васил Левски" - гр. Севлиево. 



 

 

♦Кулминацията на честванията завърши с тържествена заря-проверка, организирано от 

НВУ „Васил Левски“ - Велико Търново. 

♦По случай Международния ден на детето, Община Дряново събра стотици деца и 

ученици, които участваха в различни състезателни игри и получиха много лакомства и награди. 

В програмата се включиха малчуганите от Детска градина "Детелина" - база Царева ливада и 

Група за огнено шоу при НЧ "Димитър Полянов 1870", село Гарван. 

♦По-късно през деня на 1-ви юни, кметът инж. Мирослав Семов, проф. Пенчо Далев и 

група ученици от СУ "Максим Райкович" откриха новата паметна плоча в борова гора "Одрин". 

Монументът бе издигнат, в чест на залесяването на гората от дряновски ученици, през 20-те 

години на миналия век. 

♦На 9 юни 2018 г. в гр. Елена се проведе  традиционният празник на балканските 

градове  “Балканът пее и разказва”. 

Неговата цел е съхраняването на фолклорните традиции, тяхното опазване, 

обогатяване и приобщаване на населението към народните ценности, запазване разнообразието 

на българската идентичност. 

Дряново неизменно участва в празниците на възрожденския дух „Балканът пее и 

разказва” още от началото през 1973 година до днес. Заедно с Трявна, Гурково, Котел, Твърдица 

и Елена, градът на Колю Фичето ревностно пази традициите, приобщава населението към 

непреходните ценности на българския дух, пази и обогатява фолклорното богатство на родината 

ни. 

Всеки празник е значим и неповторим. Акцент в тазгодишното му издание бе дефилето 

на автентични народни носии от балканските градове – мъжка, дамска и детска. Много от 

елементите на тази хубост българска трудно са оцелели през годините. Похвално е, че днес 

младите могат да я извадят от старите ракли и да я покажат в цялата й прелест. 

В празничната програма Община Дряново се представи с изпълненията на самодейци и 

деца от НЧ „Развитие-1869“ - Дряново: Смесен камерен хор с диригент Елена Назърова и Класа  

по модерен балет с преподавател Елеонора Дянкова. 

Паралелно с надиграванията и надпяванията, всички участници имаха възможността да 

представят родния си край с рекламни материали и сувенири на специално  разположени 

щандове. Община Дряново осигури достатъчно рекламни изделия, както и авторски творби на 

учениците от Класа по изобразително и приложно изкуство към НЧ „Развитие-1869“ с 

преподавател Мария Драгомирова. 

През годините щафетата - кой да е домакин на  празника на балканските градове, се 

предава от град на град.  Домакинството със знамето на празника тази година бе предадено на 

Община Дряново, която на свой ред ще събере таланти от балканските градове през лятото на 

2019 година. 

 

♦В края на месец юни 2018 г. двадесет и седем колектива взеха участие в XVII-ти 

Национален пенсионерски събор „От дума на дума, от песен на песен”, организиран от Община 

Дряново, Клуб на пенсионера "Колю Фичето" и НЧ "Развитие-1869". Начало на събора дадоха 

младите таланти от Детско-юношески танцов състав "Балканджийче". Певчески състави от 



 

 

Велико Търново, Горна Оряховица, Шивачево, Долна Оряховица, Каварна, Карлово, Казанлък, 

Бяла, Нови пазар, Свищов, Дряново представиха богат репертоар с фолклорни, стари градски и 

авторски песни, а на финала изпълнителите се разделиха с добро настроение, закичени със 

здравец и с обещанието да се съберат отново в Дряново, догодина по същото време. 

 

♦В Дряново бе отбелязана 140-та годишнина от основаването на Българската земска 

войска. Под звуците на националния химн, церемониално бе вдигнат флагът на Република 

България. След официалната церемония, в Ритуалната зала на Община Дряново, г-н Богдан 

Андреев - доктор по военна история, представи презентация на тема "Развитие на сухопътните 

войски". 

 

♦С поднасяне на венци и цветя, пред паметника на Васил Левски отбелязахме 181 

години от рождението му. За делото и живота на Апостола на свободата припомни председателят 

на ОК "Васил Левски" г-н Георги Цветков. Есе и стихотворения, посветени на Левски рецитираха 

ученици от клубовете "Млади възрожденци" при СУ "Максим Райкович" и ПГИ "Рачо Стоянов". 

 

♦И тази година дряновци имаха възможността да се насладят на фолклорни състави, 

участници в традиционния Международен фолклорен фестивал - Велико Търново. Двадесет и 

първото издание на фестивала  доведе в Дряново колоритните ансамбли на Грузия и Мексико. 

Община Дряново и НЧ "Развитие-1869"  организираха концерт на 24.07.2018 г., където 

чуждестранните изпълнители представиха своето певческо и танцово изкуство. Преди концерта 

се проведе дефиле на съставите. 

 

♦За втори път бе организиран  фестивалът „Конска сила Гостилица - Славейково“, 

където сред чудната природа, конският тропот, спорт, игри, конкурси, много музика и в 

компанията на севлиевската група NOLIMIT, Blues Traffic – Пловдив и Hana and The Gang – София, 

гости и жители отнесоха много емоции. Намеренията на организаторите са фестивалът да стане 

традиционен. 

 

♦Наситена с много мероприятия и веселие премина седмицата, посветена на 

традиционните празници на Дряново. Културни и спортни прояви, много награди, изложби и 

концерти оживиха нашия град. 

     В големият салон на НЧ "Развитие-1869" бе представена авторската постановка 

"Ана от другата страна" от талантливите млади актьори на Драматичен театър – Търговище; в 

зелените площи на пешеходната зона на Дряново бе направена първата копка за изграждане 

на постамент с лика на покровителката на града Св. Петка; в Икономовата къща бе открита 

изложбата "Град Дряново - пътуване през две епохи"; дряновските ученици от начална степен 

на обучение се включиха в изработването на най-голямата есенна детска рисунка. След 

художествената проява, на ларгото в Дряново се състоя 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, закичена с традиционния булчински сокай. Проведе се и концерт "Фолклорна магия", 

в който взеха участие талантливите млади изпълнители от Сдружение "Анна-Фолкарт", ДЮТС 

"Балканджийче", както и гостите от НЧ "Христо Ботев-1925"- Ахтопол. 

      Огнено шоу, маскирани мимове и атрактивни артисти на кокили допълниха 

характерния панаирджийски колорит и предизвикаха много усмивки и възхищение по 

оживените дряновски улици.  Проведе се и традиционна томбола с награди на Община Дряново. 

Традиционните празници завършиха с празничен концерт с участието на солистите на "Ку-ку 

бенд" Невена Цонева и Георги Милчев - Годжи . Подгряваща група бе Детска вокална група 

"Дряновойсис" при НЧ „Развитие-1869“ - Дряново. 

 

♦В навечерието на коледните празници под мотото „Искряща светлина“, градът беше 

украсен. Бяха запалени и светлините на Коледната елха в Дряново. Изпълненията на детската 

музикална група при ДГ "Детелина" и на второкласниците от СУ "Максим Райкович" стоплиха 

сърцата на публиката. Бяха организирани и забавни детски игри, в които участниците получиха 

лакомства, предоставени ЦБА – Дряново. Финалните тържествени илюминации дадоха началото 

на празничната коледна и новогодишна програма на Община Дряново. 

♦Учениците от начален етап при СУ „Максим Райкович“ се включиха в работилница за 

изработването на огромни сурвакници. Децата рецитираха, пяха и се забавляваха. Едната от 

изработените сурвакници беше дарена на Детски център за деца с увреждания, а с другата 

децата посрещнаха Дядо Коледа и  сурвакаха с нея. 

На 20.12.2018 г. за жителите и гостите на града бе организиран празничен концерт 

„Магията - Рождество Христово“. 

♦В навечерието на 2018 г., всички заедно  посрещнахме Новата година на пл. Ларго 

с празнична наздравица и илюминации.  

 

Обреди: 
 

През 2018 г. беше асфалтирана основната пешеходна алея в гробищния парк.  

Продължи изясняването статута на по- голяма част от гробните места. Те са включени в 

електронен регистър, който периодично се актуализира в случай на настъпили промени в 

обстоятелствата. Служителите уведомяват с писма наследниците на починали лица с цел 

установяване правото на гробоползване. 

Организирано е целогодишното поддържане на гробищния парк и гробните места.  Целият 

район беше просветляван, почистваха се сметищата, а отпадъците се изхвърляха на 

регламентираните за това места. Отстранени бяха отломки от огради и стари паметници. 

Частично е подменено оборудването в Ритуалната зала. По традиция, на Архангелова задушница, 

Общината организира общоградска панихида за починалите.  

През 2018 г. общият брой на погребенията е 116, като 4 от тях са служебни. 



 

 

 

Социални дейности: 

 

Политиката на Община Дряново в сферата на социалните дейности през 2018 г. бе насочена 

към запазване на съществуващата широка гама от услуги и повишаване на тяхното качество, 

както и в изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги. Общината се утвърди 

като доставчик на почасови социални услуги личен/социален асистент и домашен помощник по 

проект „Център за интегрирани услуги“, финансирани по ОП “Развитие на човешките ресурси” 

на Европейския съюз. Проектът приключи на 31.05.2018 г., като от 01.06.2018 г. социалните 

услуги личен/социален асистент и домашен помощник се предоставят по ПМС. 

През 2018 г. продължи предоставянето на социалната услуга “приемна грижа” по проект 

„Приеми ме 2015“ към Областното звено. Община Дряново осигурява необходимите условия за 

предоставяне на услугата в общината.  

През 2018 г. Общината запази традицията всички социални услуги в общността (държавно–

делегирана дейност) да бъдат предоставяни за управление на външни доставчици: Защитени 

жилища I и II в с. Царева ливада; Защитено жилище в с. Гостилица; Защитено жилище за 

пълнолетни лица с 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 

Преходното жилище на територията на ДВПР – с. Радовци. Общият капацитет на услугите от 

резидентен тип е 140 потребители, а общия брой на персонала -  57  души.  

През м. март 2018 г. бяха обявени конкурси за възлагане управлението и предоставяне на 

социалните услуги в общността „Защитено жилище за лица с физически увреждания“ гр. Дряново 

и на „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“. След проведените конкурси бяха 

сключени договори за предоставяне на социалните услуги с пет годишен срок.   

През 2018 г. Комплекса за социални услуги за възрастни хора - Дряново, обединяващ 

специализираните институции: Дом за пълнолетни лица с психични разстройства - с. Радовци, 

Дом за пълнолетни лица с деменция гр. Дряново, Преходно жилище - с. Радовци и Домашен 

социален патронаж продължи да функционира. Непроменен и напълно зает остана капацитетът 

на Дом за пълнолетни лица с деменция- 52-ма потребители. Капацитетът на Дом за пълнолетни 

лица с психични разстройства - с. Радовци е намален от 110 на 104 потребители, считано от 

01.04.2018 г. 

Необходимостта от намаляване на капацитета на „Дом за възрастни с психични 

разстройства“ е заложена в „Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на 

територията на община Дряново 2016-2020“. Това е съобразено с Национална стратегия за 

дългосрочна грижа и Аналитичен доклад на социалните услуги, държавно делегирана дейност за 

пълнолетни лица към 31 май 2017 г. Със Заповед № РД01-0351/09.03.2018 г. на изпълнителния 

директор на Агенция социално подпомагане, настаняването в институцията е спряно, считано от 

датата на заповедта.   

Община Дряново подаде проектно предложение по ОП „Региони в растеж“ „Изграждане на 

комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства“ за изграждане на 7 сгради (ново 



 

 

строителство, всяка от които с предназначение за предоставяне на услуга „Център за грижа за 

лица с психични разстройства“ с общ капацитет 105 лица (места) в град Дряново. 

Във връзка с Постановление на Министерски съвет № 246  от 2 ноември 2017 г. за 

изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане е 

направена промяна в наименованията на специализираните институции, предоставящи социални 

услуги и на социалните услуги от резидентет тип.  

През 2018 г. не са настъпили промени в Домашния социален патронаж. Услугата е местна 

дейност и от години използва кухня-майка заедно с Дома за пълнолетни лица с деменция. 

Домашният социален патронаж е с капацитет 80 потребители и 5 души персонал. Патронираните 

лица през 2018 г. наред с питателната храна получават и допълнителни услуги - плащане на 

сметки, пазаруване, подкрепа при попълване на документи и др. През отчетния период услугата 

е предоставяна на жителите на гр. Дряново поради липса на заявен интерес от жителите на 

малките населени места. 

Потребителите в Дневния център за възрастни хора в Дряново, желаещи да получават топъл 

обяд, също получават услугата под формата на кетъринг от местен доставчик срещу заплащане 

на месечна такса.  

През 2018 г. община Дряново продължи изпълнението на проект „Топъл обяд 2016“ по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 

„Осигуряване на топъл обяд – 2016 - 2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-

2020 г., като се осигурява ежедневно топла храна на 50 потребители, от 01.04.2018 г. капацитета 

е увеличен на 60 потребители. Срокът на проекта е 30.09.2019 г. 

С Решение № 384, протокол № 48 от 22.12.2017 г. на Общински съвет Дряново се промени 

наименованието на социалната услуга в общността „Дневен център за деца и възрастни с 

увреждания“ гр. Дряново в „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ гр. Дряново. През 

2018 г. няма Заповед на изпълнителния директор на АСП за промяната. 

През 2018 г. във връзка с Решение № 276, Протокол № 34 от 28.04.2017 г. на Общински 

съвет – Дряново Община е издадена Заповед на изпълнителния директор на АСП и капацитета 

на „Защитено жилище 1 за хора с умствена изостаналост“ – с. Царева ливада е увеличен от 6 на 

8 потребители, считано от 01.03.2018 г.  

По отношение на „Център за обществена подкрепа“ – Дряново през 2018 г. се увеличи 

капацитета от 15 на 25 потребители, както е заложено в „Плана за развитие на социалните услуги 

в община Дряново за 2018г.“ в „Дневен център за пълнолетни лица с физически увреждания“ с 

капацитет 30 потребители /Решение № 237, протокол № 28 от 30.01.2017 г. на Общински съвет/ 

не се случи. 

През 2018 г. Общината успешно си партнира със служителите на Дирекция “Социално 

подпомагане” - изнесени работни места - гр. Дряново. През януари 2018 г. бе разработена и 

съгласувана Програма за извършване на общественополезни дейности от лицата, имащи право 

на месечно социално подпомагане.  

 Проведено е заседание на Междуведомствената комисия за изготвяне на социални оценки 

за обективното състояние на подходящите за извеждане потребители от ДВПР – с. Радовци.  



 

 

 Органът по настойничество и по попечителство към община Дряново учреди три 

настойнически съвета и издаде двадесет и шест Удостоверения за упражняване на настойнически 

права.  

 През 2018 г. Община Дряново подпомогна всички кампании на БЧК по раздаване на 

помощи от ЕС за нуждаещите се социално слаби лица. Подкрепени бяха и инициативите на 

пенсионерските клубове и тези на инвалида.  

 

Здравеопазване: 

 

Здравеопазването на територията на община Дряново се осъществява от 2 медицински 

центъра за специализирана извънболнична помощ, ЦСМП - филиал Дряново, 7 индивидуални 

лекарски практики, 8 стоматологични практики и медико-диагностично звено с рентген и 

клинична лаборатория. На територията на града работи и “Регионален хоспис” ЕООД - Габрово, 

в който община Дряново субсидира частично 3 бр. места за местни жители, като през миналата 

година бяха проведени 10 заседания на Комисията за настаняване и ползване услугата, с 

финансовата подкрепа на Общината. Единствената обособена структура на територията на 

общината, в която медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и 

обучение на децата до 3-годишна възраст са Детски ясли - Дряново. През 2018 г. яслите са 

посещавани от 60 деца, разпределени в три групи. Общата численост на персонала е 17 души, 

от които четири медицински сестри. Броят на децата варира, както в резултат на целогодишния 

прием, така и на по-голямата заболеваемост през есенно-зимния сезон. Към детското заведение 

работи и Детска кухня с капацитет 20 места. Ползвателите на услугата варират между 15 и 20 в 

зависимост от сезона.  Общината изпълни своите ангажименти и в сферата на училищното 

здравеопазване. Във всички училища и в детската градина са разкрити здравни кабинети с 

назначен медицински персонал, оказващ профилактично наблюдение, а при необходимост - и 

първа долекарска помощ на децата и учениците.  

Община Дряново съдейства в прилагането на програми за профилактиката на 

заболяванията на опорно-двигателния апарат (остеопороза и плоскостъпие), рак на гърдата и 

пр.  

 

Програми за заетост: 

 

По Националната програма “Старт в кариерата” 2018, която стартира на 01.02.2018 г. 

бяха разкрити 3 работни места за младежи до 29 г. По  Проект „Работа“ през юни 2018 г. са 

назначени 11 работника. По Регионална програма за заетост – разкрити са 5 работни места 

за сезонен работник. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Жилищно настаняване: 

 



 

 

Броят на общинските жилища към 31.12.2018 г. е 21 (17 за граждани с установени жилищни 

нужди, 3 ведомствени и 1 резервно). През януари 2017 г. беше утвърден списък на 5 

картотекирани лица.  През 2018 г. бяха проведени 2 заседания на Комисията за картотекиране 

на нуждаещи се от жилище граждани, на които са разгледани 4 заявления за установяване на 

жилищна нужда и картотекиране. Наемните отношения на 3 наематели на общински жилища са 

прекратени, поради следните причини:  1 – поради настаняване на наемателя на жилището в 

хоспис и 2- поради изтичане срока на договорите на двама наематели на ведомствени жилища. 

През 2018 г. в Общинска администрация са постъпили 2 молби за картотекиране на лица с 

жилищни нужди. През 2018 в общински жилища не са настанявани картотекирани лица и 

семейства, а за вписване в регистъра с лица с установени жилищни нужди са одобрени 4.  

  През месец март 2018 г. с Решение № 528 Общински съвет - Дряново прие актуализиран 

списък (Приложение 1) на общинските жилища за настаняване под наем. Общината има 

изготвена кадастрална карта за гр. Дряново. 

 

Младежки дейности: 

В началото на 2018 г. бе приет “Общински план за младежта”, целящ създаването на 

възможности за пълноценно развитие на младите хора, изграждане на активна гражданска 

позиция у тях и включването им в процеса на вземане на решения. Планът бе разработен на база 

планирани инициативи на Община Дряново, МКБППМН, Български младежки червен кръст, отдел 

“Закрила на детето”, училища и читалища в общината.  

    През месец август 2018 година, с Решение №505 на ОбС Дряново бе създаден Общински 

консуктативен съвет по въпросите на младежта, като консултативен орган към кмета на Община 

Дряново. С Решението бе приет и правилник за дейността на Съвета.  

                   ♦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. 

                    ♦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. 

                  ♦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. 

♦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.  

♦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. 

♦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 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, 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". 

 

  ♦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 

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. 

♦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. 

♦Нов, 32-местен автобус, е изключителната придобивка за децата на Дряново. При 

посещението си в града през пролетта на 2018 г., министърът на образованието и науката 

Красимир Вълчев разговаря с ръководството на Общината, а  на срещата бе споделена и 

необходимостта от училищен автобус. От началото на новата учебна година, автобусът е в 

експлоатация и подпомага транспортирането на близо 70 ученици, които пътуват до Дряново 

♦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 „Подари усмивка за Рождество“ се отзоваха 8 спонсори – фирми и частни дарители 

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 2018 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.  

 

Общинска програма за закрила на детето:  

Общинската програма за закрила на детето за 2018 г. е съобразена с потребностите на 

децата и семействата, живущи на територията на община Дряново и цели: 

♦ Създаване на условия за социално включване на децата  



 

 

♦ Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно 

образование на всички деца  

♦ Повишаване на здравната култура на децата и създаване на възможност за изява и 

поощряване на децата с изявени дарби 

В нейното изготвяне и изпълнение активно участваха Община Дряново, Дирекция 

“Социално подпомагане” (Отдел “Закрила на детето” - Севлиево), МКБППМН, РУ на МВР - 

Дряново, РУО - Габрово, РЗИ - Габрово, училищни ръководства и доставчиците на социални 

услуги за деца на територията на общината. 

През 2018 г. бяха проведени консултативно-превантивни дейности в подкрепа на децата и 

техните семейства, оказана методическа помощ на приемните семейства, както и групова и 

индивидуална работа с учениците  от ВУИ “Св. Св. Кирил и Методий” - с. Керека и потребителите 

на Дневния център за деца и възрастни с увреждания.  

С цел подобряване здравето на децата бе проведена информационна кампания относно 

хранителни разстройства, анорексия и булимия. Община Дряново, съвместно с МКБППМН, 

организира спортни празници по случай деня на младежта на 25 и 26 август 2018 г. и отбеляза 

с Детски празник 1-ви юни. 

През 2018 г. детските градини и училищата в Дряново  осигуриха подкрепяща среда за 

включване на деца със специални образователни потребности в образователния процес. 

Проведени бяха кампании и тренинги за превенция на насилието и противообществените прояви 

във всички училища, както и индивидуална работа с деца, жертва на насилие. 

Един от основните приоритети в Програмата за закрила на детето за 2018 г. бе 

осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби. С решение на Експертно-

консултативната комисия към Общината беше осигурено еднократно финансово поощрение на 

ученици с изявени дарби, в размер на 2 640 лв., съгласно Правилника за стимулиране на деца с 

изявени дарби в община Дряново. 

Във връзка с изпълнението на подписаното Споразумение за сътрудничество и 

координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при 

случаи на деца, жертви на насилие или риск от насилие при кризисна интервенция, са проведени 

2 срещи на мултидисциплинарния екип, включващ представители на Дирекция “Социално 

подпомагане”, Община Дряново и РУ - Дряново.  

Функционирането на “Дежурните звена” на работа по горещи случаи в извънработно време, 

в почивни и празнични дни се координираше чрез график на дежурните служители от всяка 

институция.  

 

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни: 

 

През 2018 г. в състава на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните участваха 13 души, сред които щатен секретар, педагози – 

членове на училищните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, 2-ма юристи, психолог, психиатър, инспектор ДПС, служител на Отдел “Закрила 



 

 

на детето”. В консултативния кабинет за превенция през 2018 г. работиха 3 обществени 

възпитатели.  

За 2018 година са постъпили 3 преписки от Районна прокуратура. Заедно с отложени за 

разглеждане от 2017 г. за 2018 г. са образувани и разгледани 6 възпитателни дела.   

Най-ефективните мерки, наложени от Комисията, са поставяне под възпитателен надзор и 

задължаване за участие в програми за преодоляване на отклоненията в поведението, които  се 

провеждат от обществените възпитатели в Консултативния кабинет за социална превенция.  

В изпълнение на своите социално-превантивни функции, МКБППМН реализира редица 

дейности и беше партньор в организирането и провеждането на мероприятия, заложени в плана 

на комисията за детето и плана за младежки дейности. През 2018 г. бяха организирани следните 

мероприятия:  

♦ Инициативи и кампании за превенция употребата на упойващи вещества алкохол, 

тютюневи изделия, СПИН, превенция на насилието в училище 

♦ Тренинги за ученици 

♦ Училище за родители  

♦ Спортни инициативи 

♦ Летни инициативи за осмисляне на свободното време 

От 9 г., като помощен орган към Комисията, функционира “Консултативен кабинет за 

социална превенция”. От м. юни 2018 г. кабинета се помещава в ново помещение на ул. „Иван 

Вазов“ №2 /в сградата на социална служба/. Оборудван е с компютър, интернет и зала за игри. 

Посещават го деца с наложена възпитателна мярка и всички, които имат нужда да споделят 

проблемите си, да потърсят помощ и прекарат приятно свободното си време. В кабинета по 

график работят трима обществени възпитатели. Той се използва като място за провеждане на 

тренингите и обученията на Комисията, както и за провеждане на всички по-мащабни 

инициативи. 

На територията на общината е едно от четирите възпитателни училища-интернати в 

страната - ВУИ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Керека. Включването на учениците от училището 

в разнообразни дейности допринася за тяхната ресоциализация и изграждане на положителни 

модели за поведение. Със Заповед № РД-14-72 от 12.07.2018 г. на министъра на образованието, 

поради трайна тенденция на намаляване броя на настанените ученици с противообществени 

прояви, считано от 01.09.2018 г. училището е закрито.   

 

Спорт: 

 

Развитието на масовия спорт бе сред основните приоритети и през 2018 г.  

На територията на общината развиваха дейност следните клубове: 

♦ Спортен клуб по ориентиране “Бачо Киро-94”; 

♦ Клуб по лека атлетика “Локомотив” - Дряново; 

♦ Футболен клуб “Локомотив-1927” - Дряново; 

♦ Тенис клуб “Кристи” - Дряново; 



 

 

♦ ФК „Боруна“ - Царева ливада 

♦ Спортен клуб на хора с увреждания “Успех - Дряново” 

През изминалата година община Дряново осигури 45 хил. лв. от собствените си приходи за 

развитието на спорта, които бяха предоставени под формата на субсидия за тренировъчна 

дейност и за организирането на традиционни за града турнири.  

Спортните клубове ползваха безвъзмездно наличните бази.  

Всички учебни заведения и ЦДГ изпълниха проекти за провеждане на физическо 

възпитание и спорт  в извънкласни форми на обучение.  

През 2018 г. Община Дряново бе организатор, партньор и домакин на множество спортни 

прояви: 

- 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; 

- 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“; 

На 19 декември, по традиция се проведе 48-та церемония по награждаване на 10-те най-

добри спортисти на Дряново за 2018 г. Изборът на най-добрите в спорта и треньор на годината 

бе направен от комисия, в която участваха представители на Общинска администрация, 

Общински съвет – Дряново и председатели на всички действащите спортни клубове в Дряново. 

Всички спортни клубове участваха активно в състезанията от държавния спортен календар. 

 

Туризъм: 

 

- Проведени са 3 срещи на членовете на АОСТКИН във Велико Търново. Общото събрание 

на сдружение "Асоциация на общини със селища и територии на културно историческо 

наследство" се проведе на 15 март 2018 г. Бе приета програмата за дейността на Асоциацията 

през настоящата година и отчет за предходната. В състава на организацията влизат се 

присъедини и Столична община.  

- Дряново е сред общините учредители на Старопланински туристически район. На 28 

ноември се проведе учредителното събрание за основаване на Организация за управление на 

Старопланински туристически район. В учредителния комитет по създаване на новото звено бе 



 

 

кметът на община Дряново инж. Мирослав Семов. Велико Търново бе домакин на работната 

среща, а кметът на старопрестолния град Даниел Панов бе избран за председател на 

учредителния комитет на бъдещата структурата. Управителят на Общинската туристическа 

агенция „Царевград Търнов“ Борислав Йорданов бе упълномощен да я представлява. И двете 

номинации бяха гласувани с пълно мнозинство. В заседанието взеха участие представители на 

десет общини – Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Ловеч, Антоново, Троян, 

Априлци, Вършец и Дряново. Присъстваха също и областните управители на Велико Търново и 

Ловеч, както и членове на две туристически дружества от старата столица и Троян. 

- На 18 и 19 октомври 2018 г. в конферентна зала на хотел „Премиер“ – гр. Велико Търново 

се проведе Форум „Настояще и бъдеще за миналото“. Проявата се организира от Община Велико 

Търново, Асоциацията на общини със селища и територии на културно историческо наследство 

(АОСТКИН), Областен информационен център – Велико Търново и „Царевград Търнов“ ЕООД. 

Целта бе представители на общини, музеи, професионални и неправителствени организации, 

експерти и специалисти в областта на културното наследство, да споделят добри практики за 

популяризиране на културно наследство, неговото обновяване и опазване, енергийна 

ефективност в стари сгради, дигитализация на културното наследство и др. 

 

- На 8-ми юни инж. Мирослав Семов участва в годишната национална среща на Асоциацията 

на българските градове и региони и за втора поредна година бе удостоен с приз, доказващ 

добрата работа и положителната посока, в която се развива Дряново.  

- В началото на годината бе подновено споразумение между общините Габрово, Дряново, 

Трявна и Севлиево за общ съвместен туристически продукт.  

- На официална церемония в столицата обявиха Дряново като Община за културно-

исторически туризъм за 2018 година. Министерство на туризма връчи Годишните награди за 

туризъм за 2018 г. Официалната церемония се състоя в Централния военен клуб в София. В 

третото издание на престижния формат, Община Дряново се нареди сред големите победители, 

като спечели отличието "Община за културно-исторически туризъм за 2018 г." Призьорите във 

всички 16 категории бяха излъчени след гласуване в официалния сайт на министерството. 

 

Във връзка с поддържане на туристически маршрути и съпътстваща инфраструктура, са 

извършени следните дейности: 

- Почистване и кастрене на екопътеки и туристически маршрути /СТД „Бачо Киро“/; 

- Поставени са указателни табели на улиците в гр. Дряново;  

- Поставени са 3 броя рекламни пана за празниците на Дряново близо до изходите на града. 

- Състоя се честване на 142-та годишнина от Априлската епопея при Дряновски манастир, 

като се проведе второто издание на Национален младежки конкурс за възрожденска песен 

„Вятър ечи, Балкан стене“. 

- За втора поредна година, Дряново отпразнува традиционните християнски празници 

Лазаровден Цветница и Великден. Под мотото „Пролетна магия в Дряново“, преминаха 

конкурсите за най-красив венец за Цветница, най-добре аранжирана кошница с яйца и най-

красива лазарка, в които се включиха индивидуални и колективни участници от образователни 

и културни институции в общината. Наградите, които Община Дряново връчи на призьорите в 



 

 

пролетните конкурси, са осигурени от Сладкарница „Елина“, Магазин за детски играчки 

„Девайнс“, Книжарница „Алдекара“ и Магазин за цветя и сувенири „Натали“. 

- С много участници и публика, на 21 април се проведе 3-то издание на парад за ретро 

автомобили в Дряново; 

- За поредна година Дряново домакинства традиционни национален събор на „Лада клуб-

България“, който събира автомобили с марката „Лада“ от цялата стана. Над 100 коли и близо 300 

души, ползватели и почитатели на безпогрешните руски автомобили дойдоха, за да премерят 

сили в автомобилното събитие. На 23 юни дряновци и гости на града имаха възможността да 

гледат дефилето на „Лада“, което тръгна от площад Колю Фичето.  

- Завърши ремонтът на двата градски храма - "Св.Троица", "Въведение Богородично". 

Реконструкцията им се осъществи с европейско финансиране, по проект към Министерство на 

културата. Архитектурното вечерно осветление на църквите е осъществено от Община Дряново. 

 

Участия в туристически борси и изложения 

- Община Дряново представи местния туристически продукт на двете най-големи 

туристически изложения в страната: 

Международно туристическо изложение във Велико Търново, съвместно със останалите 

общини в областта; 

Международно туристическо изложение Ваканция и спа Експо, в София. 

 

Поръчани рекламни материали: 

1. Магнитна книжка „Дряново“; Магнитна книжка „Дряновски манастир“ Магнити – 6 

вида; 

2. Традиционни дървени чинийки с надпис Дряново ; 

3. Ключодържатели с изгледи от Дряново; 

4. Нова пътна карта Дряново; 

5. Нов туристически справочник – Дряново‘ 

6. Отпечатани са: 

100 бр. карта с турист. обекти в Дряново; 

100 бр. карта на обектите в Дряновски манастир и Защитена зона „Дряновски манастир; 

100 бр. листовки с местата за настаняване в община Дряново. 

7. Направени са няколко телевизионни предавания за туристическия и бизнес 

потенциала на Дряново, във водещи телевизии с национално покритие. 

Завършена е визията на новата туристическа платформа „Открий Дряново“ /Discover 

Dryanovo/. 

 

- През 2018 г. Община Дряново разполагаше с 45 категоризирани места за настаняване. 

Общата леглова база от 1040, разпределена в хотели, семейни хотела, къщи за гости, стаи за 

гости, почивни станции, туристическа хижа, туристическа спалня. До всички хотелиери  и 

ресторантьори, развиващи дейност на територията на общината, които трябва да потвърдят 

категорията на своите обекти, са изпратени уведомителни писма. Повечето от тях направиха 



 

 

постъпки за прекатегоризиране. През настоящата година се наблюдава ръст в категоризирането 

и прекатегоризирането на туристически обекти.  

- В началото на летния сезон бяха направени проверки в местата за настаняване за 

дейността и спазването разпоредбите на националната и местна нормативна уредба в сферата 

на туризма. 

 

Общо отчетените нощувки до 31.01.2018 г. са 32160. 

Проведени са три заседания на Консултативния съвет по туризъм.  

Експертите от общинска администрация, работещи в сферата на туризма, поддържаха 

непрекъснати контакти с представителите на туристическия бранш в общината, като им даваха 

необходимите разяснения относно промените в нормативните документи, воденето на отчетност, 

процедурите по категоризация и прекатегоризация на туристическите обекти.  

Системно се подаваше информация и се изготвяха документи, изисквани от министерствата, 

във връзка с културата и туризма в общината, приемаха се и се обработваха ежемесечните 

справки-декларации и копия на регистри за нощувки. 

Провеждането на събори, фестивали, концерти, семинари, чествания и др. събития, както 

в общинския център, така и в малките населени места, допринесоха за популяризирането на 

Дряново като целогодишна туристическа дестинация.  

Туристически информационен център-Дряново работеше през летния полусезон, като се 

предоставяше информация за места за настаняване и заведения за хранене и развлечения; 

обекти с културно-историческа значимост; природни дадености, туристически маршрути и 

атракции на територията на общината; НПО, административни и бизнес структури; разписание 

на обществения транспорт.  

Периодично, собственици и управители на места за настаняване и заведения за хранене 

предоставяха визитки, рекламни брошури и промоционални пакети на своите обекти, намиращи 

се на територията на общината. Рекламните материали бяха успешно промотирани и раздавани 

на туристически борси и форуми. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІ. Изграждане и поддържане на модерна, надеждна и 

адекватна на потребностите общинска инфраструктура и 

опазване на околната среда. 

 

Инвестиционна дейност:  

 

    Списък на обекти, изпълнени през 2018 г. с целева субсидия и собствени бюджетни 

средства: 

   

№ Наименование на обекта 
Стойност 

в   лв.  с 

ДДС 

1 2 3 

  І. Финансиране с целева субсидия в размер на 666 500 лв.   

1 
Ремонт на ул. "Шипка" гр. Дряново 321 000 

2 Ремонт на съществуваща алея в гробищен парк гр. Дряново 21 000 

3 

Облагородяване околоблоково пространство на ул. "Камен Калчев" 30-

32 

31 600 

4 Ремонт на подход към жилищна сграда на ул. "Шипка" 56 гр. Дряново 7 600 

5 Ремонт на улица към гробищен парк с. Керека 24 300 

6 Изграждане на паркинг на ул. "Шипка" 73 8 448 

7 

Ремонт на път GAB 3144/III-303- Керека - Дряново- Туркинча - 

Катранджии - Соколово - Маноя 

7 000 

8 

Проектиране и изпълнение на стълби към храм "Свети Никола" гр. 

Дряново 

2 300 

9 Възстановяване покрив на кметство с. Ганчовец 41 654 

10 Проект и монтаж на козирка на Поликлиника гр. Дряново 6 301 

11 

Полагане трайна настилка около жилищни сгради на ул. Михаил Иванов 

№ 2-12 

48 900 

12 Изграждане паркинг на ул. Гурко 15 351 

13 Ремонт тротоари на път I-5 в района на ж.к. "Успех" 33 346 

14 Ремонт улична мрежа с. Косарка, с. Гостилица, с. Славейково и с. Янтра 47 700 

15 Основен ремонт на покрив сграда читалище село Руня 5 783 



 

 

16 Основен ремонт общинска сграда село Скалско 7 849 

17 Изграждане на парк за разходка на кучета 11 419 

18 

Основен ремонт на покрив на помещение за фитнес в спортна зала 

Дряново 

4 948 

19  666 500 

21   

   

  

ІІ. Капиталови разходи, финансирани от приходи по § 40-00  - 

постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 

32 000  лв. 

1 Ремонт на улица в с. Караиванца 32000 

1 
 32 000 

2 

ІII. Капиталови разходи, финансирани от собствени приходи и 

преходни остатъци от 2017 г. размер на 62 199 лв. 

 

3 Възстановяване покрив на кметство с. Ганчовец 4146 

4 Закупуване на дигитайзер - работна станция за рентген гр. Дряново 31800 

5 Проектиране на ВиК с. Геша 6789 

6 Ремонт пропаднал тротоар към ж.к. Успех -  4364 

7 Изработване на макет - Исторически музей 3500 

8 Придобиване на стопански инвентар/стерилизатор/ - детска градина 5000 

9 Придобиване на други ДМА - котел за нафта 6600 

  62 199 

 ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 760 699 

   

 

 

 

Извършени текущи ремонти през 2018 г.  

№ Наименование на обекта 

Усвоени 

средства с 

ДДС в лв. 



 

 

1 Направа и монтаж бариера на сметище Дряново      400,66 

2 Зазимяване водопроводна инсталация на кметство и стадион с. 

Царева ливада 

     125,73 

3 Изкърпване трошенокаменна настилка път с. Българени      834,41 

4 Благоустрояване района около гара Дряново      598,44 

5 Ремонт път село Джуровци     1855,92 

6 Премахване праг от бетон и асфалт път с. Длъгня      233,64 

7 Ремонт пътен знак Община Дряново между Янтра и Ловни дол      154,44 

8 Изкърпване трошенокаменна настилка път гробище Дряново      885,67 

9 Направа и монтаж стълб улично осветление ул. „Д. Денко“ и ул. 

„Раковски“ 

     695,93 

10 Ремонт улична чешма с. Доча      253,44 

11 Ремонт водосток на път с. Сяровци      391,55 

12 Текущ ремонт обществена сграда с. Скалско     7076,17 

13 Направа и монтаж метален парапет ЖК „Априлци“      314,08 

14 Почистване асфалтовата настилка от наноси до язовир „Горнич“      191,84 

15 Отстраняване свлачище на път с. Царева ливада – с. Радовци      931,70 

16 Допълнително осветление стадион Дряново      740,40 

17 Осветление на монумент Дряново при западен вход на града      622,25 

18 Ремонт съоръжения по улици Дряново     3285,53 

19 Текущ ремонт стадион с. Царева ливада     1820,35 

20 Ремонт съоръжения по улици Община Дряново     1708,52 

21 Укрепване устои мост под „Б. яз“ гр. Дряново     6875,32 

22 Ремонт канализация в ЖК „Априлци“ Дряново     5230,02 

23 Ремонт съоръжения по улици Община Дряново     1271,16 

24 Основен ремонт общинска сграда с. Скалско, Община Дряново     7849,37 

25 Основен ремонт салон фитнес към спортна зала Дряново     4947,84 

26 Текущ ремонт съоръжения по улици в гр. Дряново     3077,60 

27 Текущ ремонт подпорна стена на реката в с. Царева ливада     5733,16 

28 Ремонт покрив Здравна служба с. Соколово      564,67 



 

 

29 Ремонт и монтаж ел. стълбове в района на гарата      780,11 

30 Ремонт улична шахта и повдигане на настилка на ул. „Трети март“      280,37 

31 Почистване и извозване земна маса ул. „В. Левски“ Дряново      252,98 

32 Ремонти на тротоари ул. „Шипка“ Дряново      650,80 

33 Ремонт на канализация ул. „М. Преображенски“ Дряново      762,11 

34 Ремонт канализация с. Скалско     1513,98 

35 Текущ ремонт гробищен парк Дряново      286,44 

36 Ремонт на тротоарна настилка ул. „Сава Йотов“ Дряново    1464,26 

37 Почистване отточни скари пешеходна зона Дряново      312,58 

38 Ремонт на рекламни и други съоръжения в кметство Гостилица      424,14 

39 Текущ ремонт В и К стадион Царева ливада Дряново      154,44 

40 Благоустрояване района на вилна зона Дряново      681,98 

41 Ремонт канализация ул. „Поп Харитон“ Дряново      246,53 

42 Разширение осветление парк ул. „Трети март“ Дряново      313,57 

43 Подпорна стена ул. „Шипка“ гр. Дряново – допълнителни СМР     2204,55 

44 Текущ ремонт гробищен парк Дряново     2350,37 

45 Ремонт сграда за офис общинско предприятие гр. Дряново     5975,06 

46 Извършване на товаро-разтоварни дейности      792,00 

47 Извършване на строително-ремонтни дейности на обекти общинска 

собственост 

    1369,63 

48 Изработка на дъски за пейки и маси     2507,28 

49 Изработка и монтаж на табло за некролози      963,60 

50 Изграждане на архитектурен парк „Камъкът вечен“     4823,83 

51 Подмяна на кабел външно ел захранване на музей „Кольо Фичето“ 

гр. Дряново 

    2771,74 

52 Направа украса за Нова година     1777,06 

53 Ремонт на покрив Детска ясла гр. Дряново     5999,66 

54 Ремонт каменен дувар парк 3-ти март Дряново    1083655 

55 Текущ ремонт детска площадка кв. „Априлци“ Дряново     5480,50 

56 Извършване на товаро-разтоварни и демонтажни дейности в 

Община Дряново 

     805,20 

57 Ремонт настилка от каменни плочи Дряновски манастир     1538,81 



 

 

58 Разбиване на два бетонни стълба, пренос врати от с. Царева ливада 

до стадиона и разваляне украса 

    1122,00 

59 Ремонт бариера сметище Дряново      497,51 

60 Почистване на шахта до магазин Елит      144,77 

61 Текущ ремонт кметство Маноя и ремонт читалище Косарка, Община 

Дряново 

    1649,06 

62 Текущ ремонт хоризонтална маркировка по улици Дряново     1456,70 

63 Ремонт покрив сграда Детска ясла гр. Дряново     4537,65 

64 Ремонт покрив сграда Детска ясла гр. Дряново     4537,65 

65 Частичен ремонт покрив Читалище с. Зая, Община Дряново      538,70 

66 Текущ ремонт настилка около блок на ул. „Гурко“ № 2 Дряново    4531,75 

67 Текущ ремонт настилка около блок на ул. „М. Преображенски“ № 9    2238,84 

68 Почистване на мост Дряновски манастир от наноси и ремонт    4040,80 

69 Ремонт пейки парк под СУ“М. Райкович“, парк до ОбА и парк под 

Икономически техникум гр. Дряново 

    5751,07 

70 Ремонт канал ул. „Шипка“ Дряново     1118,21 

71 Текущ ремонт вертикална маркировка ул. „Шипка“ Дряново     1387,44 

72 Изкопаване на дупки за дървета – магистрала Дряново      739,20 

73 Ремонт врати спортна зала - Дряново        79,20 

74 Ремонт ул. „Шипка“ Дряново      528,00 

75 Монтаж покрив карта Дряново      264,00 

76 Почистване табела Община Дряново      112,60 

77 Бл. боядисване двукратно стълбовете на лампите на мост Дряново      712,37 

78 Ремонт люлки пешеходна зона /до пицарията/ Дряново      400,38 

79 Товарене, разтоварване и превоз материали за Община Дряново     1437,48 

80 Предадени и фактурирани материали на Община Дряново от ф-ма 

„Стринава“ Дряново 

    6997,04 

81 Текущ ремонт източна фасада читалище с. Гостилица, Община 

Дряново 

    2899,80 

82 Извършване ремонт по подмяна на подова настилка в две жилищни 

помещения на ДПЛД, Дряново 

    2965,01 

83 Санитарен възел читалище Керека, Дряново     3000,00 

84 Текущ ремонт салон читалище Керека, Дряново     3000,00 



 

 

85 Текущ ремонт външни стъпала към читалище с. Гостилица, Дряново     2998,22 

86 Изграждане на кът „Куклен свят“ - Дряново     2930,00 

87 Изграждане на „Фитнес на открито“ - Дряново     3000,00 

88 Преместване и ремонт на паметни плочи на загиналите във войните 

1912-1918 г. село Соколово, Община Дряново 

    3000,00 

 ОБЩО ТЕКУЩИ РЕМОНТИ С ДДС:  185605,39 

 

 

 Екология: 

С цел по–ефективно управление на твърдите битовите отпадъци е разработен 

Морфологичен анализ и оценка на състава на генерираните, на територията на РСУО - Регион 

Севлиево, твърди битови отпадъци.  

 

През 2018 г. са проведени следните мероприятия: 

 

- на територията на Община Дряново бяха изчистени 9 нерегламентирани сметищни 

площадки с обща площ 6,4 дка. 

-Община Дряново се включи в Националната  кампания на BTV Media Group „Да изчистим 

България заедно!“. 

От проведената кампания, на територията на община Дряново, са почистени 3 бр. 

нерегламентирани сметища, до Регионално депо Севлиево са извозени 4 320кг. отпадък. В 

кампанията са участвали 60 доброволци. 

 

 

   - Ежегодно на територията на община Дряново се изпълняват дейности по: 

1. Почистване, озеленяване и поддържане на модернизираната зелена система в град 

Дряново и междублоковите пространства; 

2. Извършва се текущ ремонт на детските площадки и съоръженият към тях; 

         3.    Извършва се дезакаризация на тревните площи. 

 

- на територията на общината ежегодно работи Междуведомствена комисия за проверка 

на потенциално опасни язовири. 

 

По мярката за закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци в 

местност  Градище, се изпълнява проект „Закриване и рекултивация на старо депо за ТБО в 

местност „Градище”, в землището на град Дряново”.  Извършени са следните дейности по 

проекта: 

♦От 17.10.2018г. с Акт. Обр. 10 строителството е спряно. Извършва се изсичане на 

саморазвила се млада растителност. 



 

 

♦Армонасипната стена ще се изпълнява с намаляваща височина от средата към двата края, 

като в центъра височината е 8м 

♦Материалът за оформяне на бермите е свален. Самите берми ще бъдат оформени с 

наклони, съгласно проекта - 1:2,5 

♦Прегледан и подписан е Междинен отчет № 3 на Строителя за изпълнените СМР през 

четвъртото тримесечие и придружаващия го доказателствен материал 

♦Прегледан и подписан е Междинен сертификат № 3 на Строителя за изпълнените и приети 

СМР 

♦Предоставени са в МОСВ 

Следва въвеждане в експлоатация през 2019 г. 

Към момента изсичането на самопоникналата храстова и дървесна растителност не е 

финализирано. Метеорологичните условия възпрепятстват изпълнението на дейностите. За 

съставянето на Акт обр. 11 е необходимо да се представи доказателствен материал за 

отстраняването на самопоникналата растителност.   

През 2018г. беше направена проверка на  склада за пестициди, намиращ се на територията 

на Oбщина Дряново, като същият попада в проект  „Екологосъобразно обезвреждане на негодни 

за употреба пестициди и други препарати за растителна защита” с инвеститор Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда. Избран е изпълнител за извършване 

на дейности по преопаковане, временно съхранение, транспортиране, крайно обезвреждане на 

пестицидите с изтекъл срок на годност и други препарати за растителна защита от територията 

на община Дряново. Предстои през 2019г. складът за пестициди да бъде закрит. 

 

Целогодишно на територията на Регионално депо за отпадъци - Севлиево се извършва 

безвъзмездното предаване и обезвреждане на разделно събрани отпадъци от бита, генерирани 

от територията на Община Дряново. 

Организиране на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 

отпадъци от ремонтна дейност образувани от домакинствата на територията на Община Дряново, 

като е осигурено безвъзмездното им предаване на Регионално депо за отпадъци – Севлиево. 

 Също така Община Дряново има сключени договор, въз основа на които:  

1. Съгласно Договор № 91 / 30.06.2015 г., на територията на Община Дряново 

„Елтехресурс“ АД организира система за разделно събиране, транспортиране, съхраняване и 

предаване за предварително третиране с цел последяващо оползотворяване и/или 

обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 

2. Съгласно Договор № 32/03.02.2016 г., на територията на Община Дряново „Екобатери“ 

АД организира изграждането и прилагането на система за събиране, транспортиране, временно 

съхранение, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на 

негодни за употреба батерии и акумулатори НУБА  

 

Актуализиране на нормативната уредба във връзка с управление на отпадъци. 

С Решение №459 от 25.05.2018 г. на Общински съвет – Дряново, е актуализирана 

Регионална програма за управление на отпадъците – Регион Севлиево. 



 

 

 

На официалния сайт на Община Дряново в категория Административни актове, 

подкатегория Стратегии, планове и програми, са публикувани: Регионална програма за 

управление на отпадъците - регион Севлиево. 

В категория ОП Чисто Дряново, ежемесечно се публикува график за сметосъбиране и 

сметоизвозване на смесени битови отпадъци от територията на Община Дряново. 

 

За всички проекти, реализирани на територията на Община Дряново през 2018 г., е 

направено публично уведомяване на населението, чрез обявление за инвестиционно намерение, 

публикувано на  интернет страницата на Общината и на информационните табла. 

 

Сметосъбиране, сметоизвозване и зимно поддържане: 

 

Изпълнението на услугата “Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на уличната 

мрежа в населените места с организирано сметоизвозване и на общинска пътна мрежа на 

територията на община Дряново за периода до 2021 г. се изпълнява от “ДЗЗД зимно поддържане 

- Дряново” . Услугата за извършване на “Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на ТБО и 

почистване на териториите за обществено ползване в населените места на Община Дряново” от 

ноември 2017, както и през 2018г. е възложена за изпълнение на ОП “Чисто Дряново“. То е 

второстепенен разпоредител с бюджетни средства и осъществява своята дейност на бюджетна 

издръжка. 

 Общинското предприятие е създадено за осъществяване на следните дейности: 

- организира и контролира сметосъбирането, сметоизвозването и депонирането на твърди 

битови отпадъци от населените места на община Дряново; 

- организира почистване на инфраструктурата и териториите за обществено ползване в 

населените места; 

контролира разделното събиране на отпадъците; 

- извършва измиване на улични платна, площади, алеи, паркове  и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено  ползване; 

- ликвидира незаконни сметища, почиства отпадъци, изхвърлени на неразрешени за това 

места; 

- стопанисва съдовете /общинска собственост/ за съхраняване на битови, строителни 

отпадъци и  пепел вкл. поддръжка, ремонти, почистване и дезинфекция на съдовете за 

съхраняване на битови и строителни отпадъци; 

- почиства канали и септични ями. 

Общинското предприятие разполага с 15 щатни бройки, като директорът се назначава от 

кмета, след решение на Общинския съвет. 

По мярката обновяване и модернизиране на оборудването за сметосъбиране и 

сметоизвозване в общината, са закупени нови съдове тип “Бобър”, от които 80 бр. контейнери с 

вместимост 1,1 м3 за събиране на ТБО.  

През април 2018 г. със средства, натрупани от отчисления по чл. 20 от нар. № 7 от 



 

 

19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Община Дряново закупи 2 бр. 

употребявана сметосъбирачна машина и 1 бр. самосвал за зелени отпадъци. 

 

ІІІ. Създаване на модерна и просперираща  местна 

икономика. 

 

Управление на общинската собственост: 

 

Изготвена е Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в община 

Дряново за 2018 год. 

 Съставени са актове за общинска собственост – 28 броя 

Процедури и преписки по продажба на движими и недвижими вещи и имоти общинска 

собственост: 

 

1 Поземлен имот с идентификатор 23947.501.9797 по КК на гр. 

Дряново с площ 386,00 кв.м, урбанизирана територия, начин на 

трайно ползване – за търговски обект, комплекс -  за който е 

отреден УПИ II от кв. 27А по РП на гр. Дряново, АОС 

№2987/14.02.2018 год. – имота е продаден на Пламен Пенчев Пенев 

гр. Дряново – 6290.00 лева без ДДС 

 

2 
Поземлен имот с идентификатор 23947.64.7 по КК на гр. Дряново, 

кв. Никоевци представляващ друг вид земеделска земя /земя по §4 

от ЗСПЗЗ/ с площ 1076 кв.м, АОС №1893/ 22.02.2012г. за частна 

общинска собственост – имота е продаден на Тонка Данева 

Георгиева гр. Дряново кв. „Никоевци“ – 2230.00 лева 

 

3 
Поземлен имот с идентификатор 23947.501.1935 по КК на гр. 

Дряново, урбанизирана територия, начин на трайно ползване  - 

ниско застрояване /до 10м/, с площ 123.00 кв.м, АОС 

№2991/16.04.2018г. – имота е продаден на Цанка Йорданова 

Илиева гр. Дряново – 1500.00 лева без ДДС 

4 Поземлен имот с идентификатор 23947.501.1962 по КК гр. Дряново 

– 217 кв.м, урбанизирана територия, начин на трайно ползване – за 

търговски обект, комплекс за който е отреден УПИ XV от кв.39 за 



 

 

обществено обслужване и търговия по РП на града, АОС  

№2993/09.05.2018г. – имота е продаден на Сийка Савева Енчева, 

гр. Дряново – 3670,00 лева без ДДС 

 

5 Поземлен имот с идентификатор 23947.501.9770 с площ 438 кв.м, 

урбанизирана територия, начин на трайно ползване – за търговски 

обект, комплекс – отреден УПИ VI от кв.104 по РП на гр. Дряново, 

АОС №2988/13.03.2018г. – имота е продаден на Николай Дончев 

Дончев гр. Дряново – 5400,00 лева без ДДС 

 

6 Поземлен имот с идентификатор 23947.501.1627 по КК на гр. 

Дряново – 664 кв.м, урбанизирана територия, начин на трайно 

ползване – ниско застрояване /до 10м/ за който е отреден УПИ IX от 

кв.11 за жилищно строителство по РП на града, АОС 

№2999/30.07.2018г. – имота е продаден на Ана Стилиянова 

Симеонова гр. Дряново – 6950.00 лева без ДДС 

7 163.50/327 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 

23947.501.548 по КК на гр. Дряново, целия с площ 327 кв. м, 

урбанизирана територия, начин на трайно ползване – ниско 

застрояване /до 10м/ - за който е отреден УПИ III от кв.118 за жил. 

строителство по РП на града, АОС №3009/ 22.10.2018г. – имота е 

продаден на Боряна Димитрова Михайлова гр. Дряново – 2450.00 

лева без ДДС 

 

 

 

 

 

 

 

Общински имоти, предоставени под наем: 

 

№ Извършени дейности количество 

1. Сключени договори за наем на общински имоти 12 бр. 



 

 

2. Сключени договори и анекси за общински жилища 0 бр. 

3. Сключен договор за концесия 0 бр. 

4. Сключени анекси към договори за наем 2 бр. 

5. Прекратени договори за наем   1 бр. 

6. Издадени Разрешителни за ползване на терен – общинска 

собственост, за поставяне на маси, столове или сервиране 

на открито, пред заведения за хранене и развлечения 

 

 

4 бр. 

7. Издадени Разрешителни за ползване на терен – общинска 

собственост, за поставяне на преместваеми обекти за 

търговия /павилиони, кафемашини/ 

 

 

     46 бр. 

8. Сключване на договори за безвъзмездно право на ползване 

на общински имоти 

 

4 бр. 

 

 

 

Справки за начислени наеми за периода 

от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. 

 Наеми от общински площи /общо/: 24 946,67 лв 

 Наеми от общински помещения /общо/: 34 825,75 лв 

 Наем от реклама: 6967,23 лв 

 Наем помещения заети от партии и организации: 676,10 лв 

 Наем площи Дряновски манастир:  1 920,87 лв 

 Наем на лекарски кабинети в Поликлиниката 8 090,46 лв 

 Начислени наеми от общински имоти – жилища  12 081,51 лв 

 

 

 

Селско стопанство: 

           

♦ Сключени договори с регистрирани земеделски производители на територията на 

общината - 68 нови договора.  



 

 

♦ Сключен договор за аренда със земеделски производител  за създаване на овощна 

градина за срок от 25 г. – няма. 

♦ Изготвяне на 38 бр. становища за изплащане на рентите от “бели петна” на техните 

собственици. 

 

Проекти: 

 

Обществен форум 
  

Успешно, вече трета година, работи Обществен форум- Дряново. Това е една от формите за 

организация  на гражданско  общество за по-активно участие в местното 

самоуправление,  подход за въвличане на различни обществени групи във вземане на важни за 

общността решения, място за обмен на идеи и предложения, свързани с бъдещо развитие 

и  изграждане на партньорство между институциите. Най- значимият резултат от 

съществуването  на Обществен форум е утвърждаване на демократично начало във формиране 

и в реализация на местните политики и организиране  на широка  обществена  дискусия 

по  важни  проблеми. 

Основните задачи на Форума са: 

♦Привличане на всички заинтересовани 

страни  и  представители  на  местната  власт  и  институциите 

♦Формиране  на  предложения  за  решаване  на значими   проблеми 

♦Отправяне  на  препоръки  към  съответните  институции 

♦Обсъждане  на  идеи  за  проекти 

♦Създаване  на критерии  за  оценка  на  проекти 

♦Създаване  на  дарителски  фонд  към обществен  форум 

♦Запознаване  с  решения и  становища на  органи  и  институции 

♦Включване на възможно най-голям брой граждани в общите и в 

тематични публични обсъждания, изслушване, обобщаване и 

консенсусно приемане на предложения 

♦Мултиплициране на една добра практика за демократично обсъждане и ефективно 

решаване на значими за местната общност проблеми на най-ниско ниво   

През 2018 Обществен форум проведе 8 редовни сесии. Традиционно всяка от тях 

включваше обзор, коментар и анализ на събитията. Приоритетно се разглеждаха актуални за 

Общината теми. Представен беше бюджета за 2018 година. Особено внимание се обърна на 2 

съществени инициативи - проектът МИГ „Дряново - Трявна в сърцето на Балкана“ и 

новосъздадения колеж по биодинамика. Същите се презентираха в по две сесии. Другото 

направление, в което работи традиционно Обществен форум са кампаниите за идейни 

предложения. През 2018 г. се проведоха две- пролетна и есенна. В пролетната бяха подадени 4 

идейни предложения, които се утвърдиха от експертна комисия и влязоха в сесия за класиране. 



 

 

Поради неявяване на вносителите на едно от предложенията, същото отпадна, съгласно 

регламента. Останалите бяха класирани и реализирани, както следва:  

1. Изграждане санитарен възел в сградата на читалище в с. Керека- 3000 лева. 

2. Текущ ремонт източна фасада на читалище в с. Гостилица- 2900 лева. 

3. Извършване на ремонт по подмяна на подова настилка в две жилищни 

помещения на ДПЛД- гр. Дряново- 2965 лева. 

През есенната кампания за финансиране кандидатстваха 7 идейни предложения. 

Експертната комисия допусна 5 до сесия за класиране. Две бяха спрени, защото не отговаряха 

на условията. Останалите 5 на сесия бяха класирани, но се реализираха само 4, поради факта, 

че средствата не достигнаха за последното. Те са: 

1. Текущ ремонт на салон читалище с. Керека- 3000 лева. 

2. Фитнес на открито гр. Дряново- 3000 лева. 

3. Текущ ремонт външни стъпала към клуба на пенсионера в с. Гостилица- 3000 

лева. 

4. Изграждане на кът „Куклен свят“, ул. Гурко, гр. Дряново- 2930 лева. 

През 2018 година Обществен форум, чрез Община Дряново, за втори пореден път 

осъществи съвместна кампания с Платформа АГОРА за реализация на идейни предложения в 

областта на културата и изкуството. В следствие на проведената процедура по кандидатстване, 

разглеждане, преценка и последващо класиране по утвърден регламент, се реализираха 

следните предложения: 

1. Създаване, експониране и управление на обществена колекция „Животът в 

българското село през 19 и 20 век“ с. Зая- 1890 лева. 

2. Издаване на книга и рекламни материали, свързани с честване през 2019 

година на 400 години от създаването на с. Керека- 2000 лева. 

3. Издаване на част от романа „Сбогуване със себе си“, автор Кънчо Атанасов- 

2000 лева. 

Средствата, с които се реализираха проектите чрез Обществен форум през 2018 г. са в 

размер на 26 685 лева с включен ДДС.  

 

Сдружение „Местна инициативна група Дряново - Трявна - в сърцето на 

Балкана“ 

  Сдружение „Местна инициативна група Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ е 

неправителствена организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел за осъществяване на дейност в обществена полза. В обхвата на МИГ влизат територии, които 

са посочени в Приложение 1 от Наредба № 22 от 14-ти декември 2015 г. и са идентифицирани 

като селски район. Сдружението допринася за реализиране на местните нужди и инициативи, 

следвайки принципите на Общата селскостопанска политика  на Европейския съюз и други 

финансиращи програми за развитие на територията в сферите на: подобряване качеството на 

живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони чрез развитието на 

услугите и бизнеса, осигуряване на възможности за заетост, цялостно и хармонично развитие на 

хората, особено в селата и малките населени места, съдейства за генериране и реализиране на 



 

 

нови идеи чрез мобилизиране на собствените ресурси, работа с млади хора, насърчаване на 

социалното приобщаване и намаляване на бедността; прилагане на интегриран подход към 

околната среда чрез съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната 

ефективност, включително дейности за превенция и управление на риска и за използване 

потенциала на културното наследство; фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на 

въвеждането им в практиката. Сдружение „Местна инициативна група "Дряново - Трявна - в 

сърцето на Балкана“ изпълнява Споразумение РД 50-45 / 30.04.2018 г.  – проект по мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони  2014-2020 

г. 

 

Подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие“ 

Стойност по мярка 19.2.: 7 343 110.48 лева,  от които 6 388 328.91 лева европейско 

финансиране (ЕЗФРСР, ЕСФ и ЕФРР) и 954 781.57  лева национално финансиране. 

Подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ 

Стойност по мярка 19.4.: 977 900.00 лева, от които 880 110,00 лева европейско 

финансиране (ЕЗФРСР) и 97 790.00 лева национално финансиране. 

Община Дряново е член на КВО на сдружението. 

 

Общинско предприятие „Зелено Дряново“ 

 
През 2018 г. стартира спечеленият от администрацията проект по Процедура 

BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество" „Създаване на 

общинско социално предприятие за подкрепена заетост в зелената система на община 

Дряново“. Той предвижда нов и устойчив модел на общинско социално предприятие за 

улесняване достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвимите лица на 

територията на общината чрез извършване на комунални и благоустройствени дейности по 

паркови зони и общинска собственост. Със  Заповед  № 448/01.10.2018  г. на  Кмета  на  

община  Дряново е обявен  конкурс за  набиране на персонал на   общинското  предприятие,  

назначена е  комисия, която да  осъществи подбор на кандидатите от целевите  групи /трайно  

безработни лица в  неравностойно  положение и ниско  образование на  пазара  на  труда, 

самотни родители на деца до 5 години, безработни лица над 54 години, лица  с  увреждания/  

за  включване в   дейностите на  „Зелено  Дряново“. След  проведеното  интервю с  кандидатите 

от  целевите  групи, заявили  интерес към обявените  свободни позиции, е извършен подбор 

на 16 лица за всички позиции.  Предвид  спецификата  на   работния  процес  е сключен  и 

договор  за  трудово  медицинско  обслужване за  всички  работни  места в структурата. 

Обособена  е  подходяща  материална  база, като  е  извършен  текущ  ремонт на 3  помещения-  

общинска  собственост на  ул. „Шипка“ № 165 -  за  офис на  предприятието,  зона за 

подкрепена заетост и зона за работниците / битова  стая/. За  обезпечаване  на  работния 

процес е  доставено оборудване и  обзавеждане на  офиса, оборудване и инвентар за 

дейностите: озеленяване, благоустройство и  строителство.  За  да  се   изпълнят  целите  на  



 

 

проекта и  се  повишат  компетенциите и  напредъка  на  наетите  лица са  назначени  3 

наставника,  които  ще  бъдат  в  непрекъсната  подкрепа. 

 

„Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в 

общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на 

необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и 

съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“ 

 

Стартира проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците 

в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата 

техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на 

събраните био-отпадъци“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. 

Проектът е на стойност 2 230 595,39 лв., от които 1 557 812.45 лв. европейско и 274 908.08 лв. 

национално съфинансиране. По проекта ще бъдат изградени две съоръжения за компостиране в 

общините Дряново и Севлиево и 3 площадки за компостиране на място. Планираните инсталации 

за компостиране на територията на общините Дряново и Севлиево имат капацитети съответно - 

900 т. и 3000 т. годишно третирани биоразградими отпадъци. Изпълнението на проекта ще 

подпомогне общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците (РСУО) – Регион 

Севлиево, в което влизат общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, да намалят количествата 

битови/биоразградими отпадъци, чрез въвеждането на система за разделното им събиране и 

рециклиране. За община Дряново ще се закупят сметоизвозващ автомобил, генератор за 

електрическата енергия, водна помпа, която ще изпомпва отпадъчните води към системата за 

поливане на машината за обръщане на компоста, сонда за измерване на нивата на въглеродния 

диоксид, комплект за изпитване качеството на компоста, дигитален уред за измерване на 

температурата и дигитален приемник, 5 бр. контейнери за битови и производствени отпадъци 

на територията на площадката за компостиране по 240 l. Предвидени са 107 бр. контейнери за 

отпадъци (120 l), 116 бр. контейнери за отпадъци (240 l), 1861 бр. контейнери за отпадъци (25 

l), 3093 бр. кухненски контейнери с вентилационни отвори (10 l), 40 бр. пътен контейнер с 

вместимост 660 l, 750 бр. торби за многократна употреба от по 120 l и 160 836 бр. биоразградими 

торбички (10 l). Преди цялата децентрализирана система за управление на биоотпадъците в 

региона да се въведе в експлоатация ще се проведе информационна кампания и обучение на 

населението, и на всички заинтересованите страни. 

 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малки по мащаби инфраструктура“ 

 

През 2018 г. Община Дряново подписа договор за финансиране на последния от 

подготвените 3 проекта, с които кандидатства по Програма за развитие на селските райони 2014-

2020 г., по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по 

мащаби инфраструктура“: 



 

 

 

1. Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Дряново” – сума на 

разходите 1 950 000,00 лева. 

 

През 2018 г. също така приключиха и процедурите по избор на изпълнители за проекти: 

-  „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Дряново” 

- “Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB3120 от Републикански път III – 

609 до общински път GAB3121 и Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB 2117 от 

Републикански път III – 609 до Граница общ. (Дряново – Трявна)” 

Процедурите за избор на изпълнител на проект „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и 

оборудване на сграда на СУ „Максим Райкович“, гр. Дряново, община Дряново“ все още не са 

приключили.  

 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

(ПУДООС) 

През 2018 г. община Дряново спечели 3 проекта към ПУДООС по Национална кампания „За 

чиста околна среда 2018 г. “ на тема „Обичам природата и аз участвам - 2018 г. „1. „ Да върнем 

децата на село, близо до природата - възстановяване на детска площадка в с. Скалско“. 

По проекта се реализираха следните дейности: 

 Цялостно почистване на района 

 Монтаж на градински пейки  

 Монтаж на кош за отпадъци 

 Монтаж на детско съоръжение 

 Монтаж на люлка 

2. „Облагородяване и изграждане на детска площадка в с. Керека“  

По проекта се реализираха следните дейности: 

 Цялостно почистване на района 

 Монтаж на градински пейки  

 Монтаж на кош за отпадъци 

 Монтаж на детско съоръжение 

 Монтаж на люлка 

3. „Облагородяване и възстановяване на детска площадка в кв. „Гурко“ – гр. Дряново 

По проекта се реализираха следните дейности: 

 Цялостно почистване на района 

 Монтаж на градински пейки  

 Монтаж на кош за отпадъци 

 Монтаж на детско съоръжение 

 Монтаж на люлка 

 

 



 

 

Продължаваме работата си по коректен и отворен към гражданите модел на 

управление, в резултат на който да се създават все по-благоприятни условия за развитие 

на местната икономика и повишаване стандарта на живот на всички жители на общината. 

2018 г. е предпоследната година от управленския мандат.  Предизвикателствата пред 

община Дряново за по-нататъшното й развитие като икономически стабилна, социално 

отговорна и перспективна са много. 2019 година ще даде шанс част от тях да бъдат 

преодолени успешно. Ще надграждаме постигнатото, ще бъдем взискателни, ще следваме 

принципите и приоритетите в Програмата за управление, за да постигнем достоен 

стандарт и с гордост през 2019 година да отбележим 150- та годишнина от обявяването 

на Дряново за град. 

 


