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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият доклад представя резултатите от последващата оценка на 

Общинския план за развитие (ОПР) на Община Дряново 2014-2020г.  

 

Нормативно основание за извършване на последваща оценка 

 

Съгласно чл.13 от Закона за регионалното развитие (ЗРР), Общинският план за 

развитие (ОПР) е документ за стратегическо планиране, който определя 

средносрочните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално развитие. 

Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за 

стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани 

със Закона за регионалното развитие (ЗРР). 

Осъществяването на наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР е 

изключително важна стъпка към подобряване и усъвършенстване на процеса на 

стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие и по-добра работа 

на отговорните институции за провеждането на политиката за регионално развитие. 

Общинският план за развитие на Община Дряново за периода 2014 - 2020 г. е 

разработен в съответствие с действащите изисквания на Закона за регионално развитие 

и Правилника за неговото прилагане. ОПР е приет с Решение № 471 на Общинския 

съвет – Дряново от 24.07.2014 г. 

Съгласно чл.91, ал.6 от ППЗРР, годишните доклади за наблюдението на 

изпълнението на ОПР осигуряват информация за изготвяне на междинната и 

последващата оценка на плана. 

В съответствие с чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за регионално развитие се извършва 

последваща оценка на ОПР не по-късно от една година след изтичането на периода на 

неговото действие. 

Оценката трябва да бъде достатъчно ясна, конкретна и подробна, така че да 

отразява възможно най-точно гореописаните етапи от оценката на документа. 

В съответствие с изискванията на Методическите указания, Общинският план за 

развитие на община Дряново за 2014-2020 г. отчита заложените цели и приоритети в 

документите от по-високо йерархично равнище на национално ниво (Национална 

стратегия за регионално развитие 2012-2022, Национална концепция за пространствено 

развитие 2013-2025, Регионален план за развитие на СЦР за 2014-2020 г. и ОСР на 

Област Габрово). 

В процеса на изпълнение разработването на оценката изпълнителят се 

консултира с възложителя, като се следват стриктно инструкциите му. Оценката се 

приема от кмета на общината и се представя за информация  на общинския съвет.  



 

Последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. 

 

 

6 
 

Цели и задачи на разработване на последващата оценка 

Целта на последващата оценка е да осигури независима и актуална информация 

за постигнатите резултати от прилагането на Общински план за развитие на Община 

Дряново за периода 2014-2020 г. и да направят изводи и препоръки относно 

провеждането на политиката за регионално и местно развитие. 

За постигането на тази цел са изпълнени следните задачи: 

- Изготвена оценка на степента на постигане на целите, заложени в ОПР за 

периода 2014-2020г. и устойчивостта на постигнатите резултати; 

- Изготвена оценка на общото въздействие на ОПР за периода 2014-2020г.; 

- Изготвена оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за 

постигане на приоритетите и целите в ОПР; 

- Направени изводи и препоръки относно провеждането на политиката за местно 

развитие. 

Продуктът от реализацията на дейността ще подобри процеса на изменение/ 

актуализиране на приетия План за интегрирано развитие на Община Дряново за 

периода 2021-2027г. и на местни стратегически документи, които ще действат през 

следващия програмен период.  

 

Етапи, методи и източници на информация за провеждане на оценката 

 

Извършването на Последваща оценка на ОПР премина през следните етапи: 

Проучване: През този етап е създадена организацията за провеждане на Последващата 

оценка. Проучени са основни планови и стратегически документи и е събрана базова 

информация, статистически данни и други за нуждите на анализа. 

Анализ и оценка: През този етап е извършено обобщаване, анализ и оценка на 

събраните данни, факти и информация. Изготвена е Последващата оценка на ОПР, 

резултатите от която са описани в настоящия доклад. Направени са изводи и препоръки 

относно провеждането на политиката за местно развитие. 

Съгласуване и приключване: Това е заключителният етап, свързан със съгласуване 

на Доклада от Последващата оценка и направените констатации с Общинска 

администрация – Дряново. Направените допълнения, коментари и забележки от страна 

на администрацията са взети под внимание и са включени в доклада за Последващата 

оценка. 

За изготвяне на Последващата оценка са използвани следните методи: 

Наблюдение: пряк метод за събиране на данни и информация; 

Проучване: проучване на документи, информация и данни от различни източници; 
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Описание: описание на факти, данни, резултати, констатации, препоръки и изводи; 

Анализ и синтез: анализ на базовата входяща информация и данни и обобщение на 

резултатите за нивото на изпълнение на ОПР; 

Оценка: оценка степента на изпълнение, степента на постигане на заложените цели, 

ефективност и ефикасност на използваните ресурси; 

Сравнение: сравнение на данни, факти, показатели и резултати. На база сравнението 

бяха направени изводи и препоръки; 

Работа в екип: съгласуваност, разпределение на задачите и пълен синхрон в 

действията на екипа за изготвяне на Последващата оценка за изпълнение на ОПР. 

За изпълнение на горепосочените задачи са използвани следните източници на 

информация: 

- Общински план за развитие на Община Дряново – 2014 – 2020г.; 

- Годишни доклади за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 

на община Дряново за периода 2014 – 2020г. за следните години от обхванатия 

период и Програми за реализация на Плана: 2014г., 2015, 2016, 2017, 2019г. 

- Други източници на информация – териториалните служби и НСИ, Агенция по 

заетостта, ИСУН и други; 

При изготвяне на оценка на общото ограничаващо действие оказа липсата на 

пълен набор от статистическа информация на ниво община към края на 2020г. по някой 

от посочени индикатори. Това затруднява изготвянето на оценката на общото 

въздействие. Освен това липсата на Годишен доклад за 2018г. и Междинна оценка до 

известна степен затрудни обработването на информацията от гледна точка на факта, че 

съпоставката е осъществена между базова и крайна цел. 

В последащата оценка е обработена и включена информацията за изминалата 

2020г. 
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І. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТ 

 

1.1. Кратък преглед на стратегическата част на ОПР на община Дряново за 

периода 2014-2020г. 

 

Стратегическата част на документа включва дефинирана визия за развитието на 

община Дряново, стратегическа цели, приоритети, мерки и проекти/дейности за 

реализация.  

 

Фигура 1. Стратегическа рамка на ОПР Дряново за периода 2014-2020 

 

За постигане на желаната визия са дефинирани 5 стратегически цели. Съобразно 

структурата на стратегическата рамка, приоритетните области на въздействие са 

директно обвързани и подчинени на конкретна стратегическа цел. Приоритетните 

области на въздействие заедно със съдържанието им са необходимите условия за 

постигане на стратегическите цели и визията за община Дряново. Всяка приоритетна 

област на въздействие съсредоточава нужните мерки, които трябва да бъдат 

предприети с предимство пред останалите възможни дейности в подкрепа на местното 

развитие. Приоритетни области най-общо представляват темите, които обосновават 

разпределението на финансовите ресурси и общинските инициативи през програмния 

период. 

ВИЗИЯ:  Към 2020 община Дряново да се превърне в община с привлекателна жизнена среда и добро качество на живота, съхранила 
културно-историческото, духовното и природното си наследство, с изградена и поддържана техническа и бизнес инфраструктура, осигурила 

условия за устойчив растеж, конкурентоспособна икономика, селско стопанство, туризъм и услуги.

Главната цел на ОПР : Постигането на интегрирано устойчиво развитие и повишаване стандарта на живот, чрез стабилни темпове 
на икономически растеж на основата на собствените ресурси и местен потенциал на територията.

Стратегическа цел 1. 
„Реализиране потенциала на 

местната икономика и 
модернизация на 

земеделските производства за 
достигане на средните нива на 
заетост, производителност на 

труда и приложение на 
иновации в икономиката“. 

ПО 1.1. „Развитие на МСП, 
подобряване на бизнес 
средата, насърчаване на 

инвестициите и повишаване 
качеството на човешкия ресурс, 

базирано на 
щадящо/екологосъобразно 

ползване на собствените 
ресурси“.

ПО 1.2. Приоритетната област 
1.2. „Развитие на 

конкурентноспособно селско и 
горско стопанство и устойчиво 

управление на природните 
ресурси“.

Стратегическа цел 2. 
„Интегрирано развитие на 

територията и подобряване на 
териториалната устойчивост и 

достъпност“.

ПО 2.1. Подобряване на 
базисната инфраструктура и 

достъпността на територията.

ПО 2.2. „Подобряване 
устройството на територията и 
ефективността на енергийните 
мрежи, ВЕИ и сградния фонд“

Стратегическа цел 3. 
„Подобряване качеството на 

живот чрез изграждане на 
съвременна инфраструктура и 

създаване на условия за по-
добро образование, социално 

включване, достъпно и 
качествено здравеопазване, 

култура и спорт”.

ПО 3.1. „Обновяване на 
инфраструктурните мрежи и 

услуги обезпечаващи по-висок 
стандарт на живота и 

разширяващи възможностите 
за по-добро образование, 
социални грижи, спорт и 
опазване на културното и 
духовното наследство“. 

ПО 3.2. Полагане на 
целенасочени усилия за 
подобряване здравето, 

благополучието и качеството 
на живот на местното 

население.

Стратегическа цел 4. „Щадящо 
използване на ресурсите, 

опазване и възстановяване на 
околната среда и адаптиране 

към измененията на климата“.

ПО 4.1. „Подобряване 
качествата на околната среда 

чрез намаляване на 
антропогенните замърсявания 

на територията“ 

ПО 4.2. „Опазване на околната 
среда и биоразнообразието“ 

Стратегическа цел 5.  „Добро 
управление и достъп до 

качествени административни 
услуги“ 

ПО 5.1. „Подобряване 
качеството на публичните 

услуги и информираността на 
граждани и бизнес“ 

ПО 5.2. „Подобряване на 
административния и проектния 

капацитет на общината“ 



 

Последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. 

 

 

9 
 

Приоритетните области на въздействие са съчетание от мерки, разкриващи 

какво точно трябва и може да се осъществи в общината. Мерките са отворени и през 

периода на изпълнение на Програмата за реализация има възможност за допълване с 

нови проекти. В този смисъл, въздействието на мерките не се изчерпва с 

дефинираните проекти в Програмата за реализация на ОПР. Но с оглед факта, че не е 

изготвена нормативно регламентираната Междинна оценка на ОПР, нито са 

предприемани действия за нейната актуализация/ изменение, то настоящият доклад 

стъпва на разработения ОПР. 

Към всяка приоритетна област на въздействие са посочени конкретни мерки. 

При извършване на първоначалния преглед е установено, че изведените проекти не са 

обвързвани с конкретни мерки, както и е установена липса на посочен финансов 

ресурс за изпълнение на съответната мярка. В Приложение №2: Списък на проекти за 

реализация през периода 2014 – 2020 година, посочените проекти са обвързани със 

съответната приоритетна област (ПО).  

При извършване на оценката е установено, че някой от мерките се дублират 

както смислово, така и по отношение на обхвата. В резултат на направеното 

проучване се идентифицираха проекти/ дейности, които допринасят за изпълнение на 

отделна мярка и за които е изразходван публичен ресурс. Те са съотнесени към проект 

– мярка в зависимост от тематичното им направление.  

 

1.2. Оценка на степента на постигане на целите и устойчивост на постигнатите 

резултати. 

 

Оценката на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите е 

извършена на база на приетата стратегическа рамка и следва изпълнението по 

стратегически цели, приоритетни области на въздействие, мерки и проекти към ОПР на 

Община Дряново 2014-2020г. 

 

1.2.1. Оценка на степента на изпълнение на Стратегическа цел 1. „Реализиране 

потенциала на местната икономика и модернизация на земеделските 

производства за достигане на средните нива на заетост, производителност на 

труда и приложение на иновации в икономиката“ 

 

Стратегическа цел 1. „Реализиране потенциала на местната икономика и 

модернизация на земеделските производства за достигане на средните нива на заетост, 

производителност на труда и приложение на иновации в икономиката“ обхваща два 

приоритета и осем специфични цели. Мерките, включени в тях, се очаква да 

допринесат за постигането на по-висок икономически растеж, за намаляване на 

безработицата, както и за нарастване на инвестициите в дълготрайните материални 

активи, на преките инвестиции и повишаване на производителността. 

 

В обхвата на СЦ 1 са включени следните приоритетни области: 
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Приоритетна област 1.1. „Развитие на МСП, подобряване на бизнес средата, 

насърчаване на инвестициите и повишаване качеството на човешкия ресурс, базирано 

на  щадящо/екологосъобразно ползване на собствените ресурси“.  

Приоритет 1.2. „Развитие на конкурентноспособно селско и горско стопанство и 

устойчиво управление на природните ресурси“.  

 

Приоритетна област 1.1. „Развитие на МСП, подобряване на бизнес средата, 

насърчаване на инвестициите и повишаване качеството на човешкия ресурс, 

базирано на  щадящо/екологосъобразно ползване на собствените ресурси“.  

 

Приоритетна област 1.1. включва четири специфични цели, насочени към осигуряване 

на условия за развитие на бизнес среда, благоприятстваща иновациите и инвестициите 

в производства и услуги с висока добавена стойност, във високи технологии, както и 

развитието на сектора на МСП базиран на повишено качество на човешкия ресурс и 

безотпадните технологии. 

 

Специфична цел 1.1.1. Повишаване конкурентоспособността на МСП в общината, 

чрез технологично обновяване и развитие на предприемаческите умения. 

 

Таблица 1. Степен на изпълнение на проектите по СЦ 1.1.1. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение към 

31.12.2020 г. 

Специфична цел 1.1.1. Повишаване конкурентоспособността на МСП в общината, 

чрез технологично обновяване и развитие на предприемаческите умения. 

 Мярка 1.1.1.1. Подобряване на бизнес средата. 

1.1.1.1.1. 

Повишаване информираността и компетентността на 

местния бизнес в усвояването на средства по 

оперативни програми 

Не е отчетено 

изпълнение. 

1.1.1.1.2. 
Изграждане на бизнес обединения и местна 

инициативна група 

Частично 

изпълнен 

1.1.1.1.3. 
Разработване на общинска инвестиционна политика в 

подкрепа на инвеститорите 

Не е отчетено 

изпълнение. 

1.1.1.1.4. 
Обособяване на индустриална зона на територията на 

общината. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

 

Мярка 1.1.1.2. Обновление и усъвършенстване на технологиите с цел 

подобряване на производителността и повишаване на ефективността на 

използваните ресурси.  

1.1.1.2.1. 
Изграждане на нови малки и средни предприятия, 

базирани на иновативни технологии и услуги 

Не е отчетено 

изпълнение. 
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№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение към 

31.12.2020 г. 

1.1.1.2.2. 
Технологична модернизация на съществуващи малки и 

средни предприятия. 
Изпълнен 

 Мярка 1.1.1.3. Реклама и маркетинг на местните производства и местните марки. 

1.1.1.3.1. 
Регистриране и утвърждаване на местни производствени 

и селскостопански марки 

Не е отчетено 

изпълнение. 

1.1.1.3.2. 
Популяризиране на местните производства на 

национални, трансрегионални и международни форуми 

Частично 

изпълнен 

 
Мярка 1.1.1.4. Професионално образование, квалификация и заетост за 

приобщаващ растеж. 

1.1.1.4.1. 
Организиране на обучение за развитие на собствен 

бизнес и за самонаемане. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

1.1.1.4.2. 
Професионално образование и подготовка на кадри, 

необходими на местния бизнес 
Изпълнен 

 

Мярка 1.1.1.1. Подобряване на бизнес средата 

 

За изпълнение на мярката е предвидена реализацията на 4 проекта/дейности, които 

следва да допринесат за подобряване на бизнес средата. 3 от проектните дейности не са 

изпълнени. Постигнато е частично изпълнение, което е свързано с функционирането на 

Сдружение „Местна инициативна група Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ - 

неправителствена организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. МИГ обхваща 

всички населени места в обхвата на двете общини – Дряново и Трявна, които са част от 

територията на област Габрово. 

Изпълнението е обезпечено с общинско финансиране – средствата, които община 

Дряново заплаща като членски внос. 

Изпълнението на мярката е незадоволително. 

 

Мярка 1.1.1.2. Обновление и усъвършенстване на технологиите с цел подобряване 

на производителността и повишаване на ефективността на използваните ресурси. 

 

Изпълнението на мярката е предвидено да се постигне чрез изграждане на нови малки и 

средни предприятия, базирани на иновативни технологии и услуги и технологична 

модернизация на съществуващи малки и средни предприятия. 

Изпълнението се постига чрез реализиране на 40 проекта на частния бизнес, 

финансирани по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-

2020г., насочени приоритетно към повишаване на производствения капацитет, 

технологиите и процесите. В ситуацията на световна пандемия част от фирмите 
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изпълняват проекти за преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, 

настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. 

Изпълнението е обезпечено със средства от ЕС, национално и частно 

финансиране. 

Изпълнението на мярката е над очакваното – преизпълнение. 

 

Мярка 1.1.1.3. Реклама и маркетинг на местните производства и местните марки.   

 

За изпълнение на мярката е предвидено изпълнението на 2 проекта, насочени към 

регистриране и утвърждаване на местни производствени и селскостопански марки и 

популяризиране на местните производства на национални, трансрегионални и 

международни форуми, по което е постигнато частично изпълнение. 

Изпълнението е обезпечено с общинско финансиране. 

Изпълнението на мярката е незадоволително. 

 

Мярка 1.1.1.4. Професионално образование, квалификация и заетост за 

приобщаващ растеж. 

 

Изпълнението на мярката е предвидено да се постигне чрез организиране на обучение 

за развитие на собствен бизнес и за самонаемане и професионално образование и 

подготовка на кадри, необходими на местния бизнес. Изпълнението се постига чрез 

реализиране на 8 проекта на частния бизнес, финансирани по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., насочени основно към осигуряване на 

заетост, постигане на висока работоспособност и жизнеспособност на служителите, 

подобряване условията на труд и др. 

Изпълнението е обезпечено със средства от ЕС, национално и частно 

финансиране. 

Изпълнението на мярката е над очакваното – преизпълнение. 

 

Специфична цел 1.1.2. Свързаност и развитие на зелена и енергийно-ефективна 

икономика 

 

Таблица 2. Степен на изпълнение на проектите по СЦ 1.1.2. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

СЦ 1.1.2.  Свързаност и развитие на зелена и енергийно-ефективна икономика. 

 
Мярка 1.1.2.1. Намаляване на енергоемкостта и повишаване на ефективността на 

използването на природните ресурси. 

1.1.2.1.1. Въвеждане на енергоспестяващи технологии в бизнеса. Изпълнен 
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№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

1.1.2.1.2. Внедряване на системи за производство на енергия от 

възобновяеми източници. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

1.1.2.1.3. Внедряване на съвременни безотпадни технологии. Не е отчетено 

изпълнение. 

 

Мярка 1.1.2.1. Намаляване на енергоемкостта и повишаване на ефективността на 

използването на природните ресурси. 

 

По 2 от предвидените проекта не е отчетено изпълнение: внедряване на системи за 

производство на енергия от възобновяеми източници и внедряване на съвременни 

безотпадни технологии. С финансиране от ОПИК през  периода е изпълнен един проект 

на частен бенефициент, свързан с повишаване на енергийната ефективност чрез 

инвестиции в разширяване на капацитета на предприятието. 

Изпълнението е обезпечено със средства от ЕС, национално и частно 

финансиране. 

Изпълнението на мярката е добро. 

 

Специфична цел 1.1.3. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на 

туристически атракции 

 

Таблица 3. Степен на изпълнение на проектите по СЦ 1.1.3. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

СЦ1.1.3. Развитие на устойчиви форми на туризъм и на туристически атракции. 

 
Мярка 1.1.3.1. Изграждане и обновяване на туристическата инфраструктура и 

предоставяне на нови туристически услуги. 

1.1.3.1.1. 

Развитие на поклонническия, спортния, фестивалния, 

културно-историческия, селския, екологичния и друг вид 

туризъм. 

Изпълнен 

1.1.3.1.2. 
Поддържане на съществуващи и изграждане на нови 

туристически маршрути и велоалеи 

Частично 

изпълнен 

1.1.3.1.3. 
Създаване и обновяване на места за настаняване и 

заведения за обществено хранене в общината. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

1.1.3.1.4. 
Обновяване на Туристически информационен център в гр. 

Дряново. 

Не е отчетено 

изпълнение. 



 

Последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. 

 

 

14 
 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

1.1.3.1.5. 
Изграждане на посетителски информационен център на 

входа на  пещера „Андъка“ - Дряновски манастир 

Не е отчетено 

изпълнение. 

1.1.3.1.6. Изграждане на обзорни площадки. 
Частично 

изпълнен 

1.1.3.1.7. Благоустрояване на пещера „Бачо Киро“. 
Не е отчетено 

изпълнение. 

1.1.3.1.8. Изграждане на нови туристически атракции. 
Частично 

изпълнен 

1.1.3.1.9. 
Изграждане на художествено осветление на туристическите 

обекти в гр. Дряново. 

Частично 

изпълнен 

 
Мярка 1.1.3.2. Подобряване маркетинга и рекламата на местните туристически 

продукти. 

1.1.3.2.1. 

Утвърждаване на регионален туристически продукт 

съвместно с общините - Велико Търново и Горна 

Оряховица. 

Частично 

изпълнен 

1.1.3.2.2. 
Утвърждаване на община Дряново като устойчива 

туристическа дестинация. 

Частично 

изпълнен 

1.1.3.2.3. 
Популяризиране на културните и природните 

забележителности на територията на общината. 
Изпълнен 

 

Мярка 1.1.3.1. Изграждане и обновяване на туристическата инфраструктура и 

предоставяне на нови туристически услуги. 

 

За изпълнени на марката е планирано да се реализират 9 проекта/дейности от които 4 

не са изпълнени или не е използван финансов ресурс от ОПР: Създаване и обновяване 

на места за настаняване и заведения за обществено хранене в общината; Обновяване на 

Туристически информационен център в гр. Дряново; Изграждане на посетителски 

информационен център на входа на пещера „Андъка“ - Дряновски манастир; 

Благоустрояване на пещера „Бачо Киро“. 

Реализираните проекти допринасят за развитие на поклонническия, спортния, 

фестивалния, културно-историческия, селския, екологичния и друг вид туризъм.  

Отчита се частично изпълнение на следните проекти: 

 

Изпълнение на 1.1.3.1.2. Поддържане на съществуващи и изграждане на нови 

туристически маршрути и велоалеи. През 2017 г. е обособена велоалея с дължина 

400 м по стария път между град Дряново – кв. „Цинга“.  
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Изпълнение на 1.1.3.1.6. Изграждане на обзорни площадки.  

През 2014г. е облагородена панорамната тераса на Дряновската екопътека 

(пребоядисани 2 пейки и направен частичен ремонт на дървена беседка, разположена 

на няколко метра от панорамните гледки). Дейността по облагородяването на пейките и 

беседката бе извършена от членовете на Сдружение „МОГА“, а средствата са дарени от 

спонсори. 

През периода целогодишно се осъществява поддръжка и контрол на инсталацията в 

пещера „Бачо Киро“. 

 

Изпълнение на 1.1.3.1.8. Изграждане на нови туристически атракции.  

През 2014 г. е проведен фестивал „Колю Фичето“, организиран от сдружение „МОГА“ 

и НЧ „Дряновска пробуда – 2008“, в рамките на който са изрисувани графити на 

бетонна стена до моста на Колю Фичето. Заедно с облагородените паркови площадки, 

стената с графитите се превърна в утвърдена туристическа атракция в града. 

През 2016 г. Община Дряново съдейства за създаването и откриването на Конна база, в 

непосредствена близост до Дряновския манастир. В рамките на Обществен форум – 

Дряново е реализиран проект за Покрив и ограда на релефна карта на България. 

През 2017г. в рамките на Обществен форум – Дряново са изпълнени проекти за 

обновяване и облагородяване на обекти и райони в община Дряново: „Музей на 

открито“ /поставени информационни табла и битови оръдия на труда/ – с. Гостилица; 

Изграждане на архитектурен парк „Камъкът вечен“ – изградени 3 дървени беседки, 

представящи 3 различни епохи, в района на каменния мост на Колю Фичето.; В 

Дряново са посвени 3 бр. арки, които се поддържат с характерно за сезона или за 

конкретно мероприятие оформление; монтирани са 2 броя пилони с националния 

трибагреник, на изходите на града за гр. Велико Търново и гр. Габрово; на изхода на 

града, в посока Габрово е поставен мраморен блок с надпис „ДРЯНОВО“, със 

съпътстващо естетическо оформление. 

 

Изпълнение на 1.1.3.1.9. Изграждане на художествено осветление на 

туристическите обекти в гр. Дряново.  

През периода 2014 г. – 2020 г. е поставено художествено осветление на следните 

туристически обекти: 

Художествено-архитектурно осветление при каменния мост на Колю Фичето над река 

Дряновска, финансово обезпечено от Камарата на строителите в България (2015г.); 

художествено осветление на релефната карта на България, в центъра на града (2016 г.);  

вечерно осветление на часовниковата кула в град Дряново и църква „Въведение 

Богородично“ (2017г.); осветяване на Църква „Св. Николай“ в село Янтра и 

художествено осветление към скалата над сцената при Дряновски манастир (2018г.)  

 

За финансовото изпълнението липсва информация.  

Изпълнението на мярката е добро. 
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Мярка 1.1.3.2. Подобряване маркетинга и рекламата на местните туристически 

продукти. 

 

Изпълнението на мярката се постига от дейности по които изпълнението е както 

следва: 

 

Изпълнение на 1.1.3.2.1. Утвърждаване на регионален туристически продукт 

съвместно с общините - Велико Търново и Горна Оряховица.  

След финализирането на Проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на 

вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на 

националния и международен пазар“, с цел устойчивост на вече постигнатите 

резултати, Община Дряново продължи своята работа с участия на туристически 

изложения, разпространение на информационни материали, изработени по проекта; 

взаимодействие при реализиране на съвместни кампании; създаване на нови 

инициативи за диверсифициране и популяризиране на туристическите атракции; 

предоставяне на разработените вече пакети на туроператорите за остойностяване и 

предлагане. 

 

Изпълнение на 1.1.3.2.2. Утвърждаване на община Дряново като устойчива 

туристическа дестинация.  

През 2014 г. във връзка с подобряването на координацията и комуникацията между 

администрацията и туристическия бранш, през 2014 г. са проведени 2 дискусионни 

панела за разработване на Общинска програма за развитие на туризма до 2020 г.  

Местните хотелиери и ресторантьори са запознати с работния вариант на програмата и 

имат възможност за допълване на целите и мерките в програмата. През месец април 

2014 г., в Парк хотел Дряново са представени възможностите за изграждане на 

регионална стратегия за развитие на местния туристически продукт пред 

обществеността, бизнеса и местната администрация. 

Ежегодно Национално движение „Традиция“ участва в честванията на Априлската 

епопея при Дряновския манастир от 1876 г., като участниците разиграват възстановка 

на епичната битка в манастира. 

В периода 2016 – 2019 година, с финансовата подкрепа на Министерство на 

образованието и Камарата на строителите в България, Община Дряново провежда 

Церемония по връчване на дипломите на випускниците от строителните училища в 

България. 

В периода 2016 – 2019 година, Община Дряново организира пролетна програма за 

традиционните християнски празници Лазаровден, Цветница и Великден. Проведени са 

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

най-красива лазарка, в които се включват индивидуални и колективни участници от 

образователни и културни институции в общината. 

Периодично в НЧ „Развитие-1869“ се провеждат театрални спектакли на артистични 

състави от цялата страната. 
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Ежегодно се провежда традиционен туристически поход „По пътя на четата на Поп 

Харитон и Бачо Киро“. Организатори са СТД „Бачо Киро“ и Община Дряново. Походът 

се провежда по маршрут: Бяла черква, Михалци, Мусина, Ново село, Пейна, Ритя, 

Дряновски манастир. 

Всяка пролет Дряново е домакин на парад на ретро автомобили. Атрактивни коли, 

произведени през миналия век, предизвикват интереса на дряновци и гости на града. 

Допълнение на автомобилите са ретро облеклата на организаторите, както и музикална 

ретро програма.  

През 2014 г. и 2018 г. Дряново е домакин на Пътуващото лятно кино на БНТ. В рамките 

на събитията са заснети информационни видеа за Дряново, излъчени по националната 

телевизия, в дряновското лятно кино са излъчени хитови български филми, а за най-

малките е предвидена пътуваща лятна библиотека.  

 

Изпълнение на 1.1.3.2.3. Популяризиране на културните и природните 

забележителности на територията на общината.  

В периода 2016 – 2019 г. са реализирани общи дейности за реклама и маркетинг на 

Регион Габрово – Трявна – Севлиево - Дряново, целящи създаването на една обща 

маркетингова рамка и привличането на туристи към региона. Провеждани са регулярни 

срещи между експертите от четирите общини, на които се съгласуват дейности, 

обсъждат се детайли относно тяхното реализиране. Работата на общините е описана в 

споразумение, със заложен бюджет и дейности. Осъществено е съвместно участие на 

общините в туристическите изложения „Ваканция и Спа Експо“ в гр. София. 

В периода 2014 – 2016 г. Туристически информационен център – Дряново работи 

целогодишно, а в периода 2017 – 2019 г. - в периода м. май до м. октомври. През 2020 г. 

предвид условията на световна пандемия, ТИЦ не е работил. В Туристически 

информационен център - Дряново се предоставя информация за места за настаняване и 

заведения за хранене и развлечения; обекти с културно-историческа значимост; 

природни дадености, туристически маршрути и атракции на територията на общината; 

НПО, административни и бизнес структури; разписание на обществения транспорт. 

Периодично, собственици и управители на МН и ЗХР в община Дряново предоставят 

на туристическия център визитки, рекламни брошури и промоционални пакети на 

своите обекти, намиращи се на територията на общината. 

На повечето посетители бяха раздадени безплатни рекламни материали: списъци с 

културни, туристически и веломаршрути, карта на града, списък на местата за 

настаняване. 

На 18 септември 2015 г. дряновската общественост отпразнува най-мащабното и 

дългоочаквано събитие в общината - честването на 215-та годишнина от рождението на 

Уста Колю Фичето. В обновения парк, в квартал „Боюв яз“, е проведена литературно-

музикалната програма „Потомци на Първомайстора“, посветена на гениалния 

дряновски строител. Върху  каменния мост на Колю Фичето е проведено грандиозно 3Д 

мапинг шоу. За реализирането на триизмерната визуализация, Община Дряново е 
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инициатор на дарителска кампания, в която се включват представители на местния 

бизнес и партньори на Общинска администрация – Дряново.  

От месец май 2015 г. Община Дряново има нов официален интернет портал с обособен 

раздел за туризъм и туристическа инфраструктура, както и раздели за култура, спорт и 

динамичен информационен раздел, леснодостъпен и откриваем в интернет 

пространството. 

С цел подобряване маркетинга и рекламата на местния туристически продукт, през 

месец юни е създаден нов клип „Дряново от птичи поглед“. Изработен е и оригинален 

запис на 3Д светлинното шоу, по случай 215-та годишнина на Колю Фичето. 

През 2016 г. Община Дряново взима участие Четвъртата работна среща между бизнеса 

и местната власт в гр. Троян под мотото „Сътрудничеството между обществения и 

частния сектор – платформа за устойчиво туристическо развитие“. 

В периода 2014 – 2020 г. Община Дряново ежегодно участваше в трите най-големи 

туристически форума в България: Международно туристическо изложение „Културен 

туризъм“ във Велико Търново; Черноморски туристически форум в гр. Варна; 

Международно туристическо изложение „Ваканция и СПА“ в гр. София. 

През 2016 г. Община Дряново и Исторически музей Дряново работят съвместно с 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ по провеждането на 

Национална научна конференция на тема „140 години Априлско въстание и Априлска 

епопея при Дряновски манастир“. Научните съобщения от конференцията бяха 

публикувани в сборник, издаден в тираж 250 броя. Организацията и провеждането на 

конференцията са обезпечени от Община Дряново, а издаването на сборника с доклади 

– чрез финансиране от Министерство на културата. 

През периода са публикувани информационно-рекламни публикации в различни 

печатни издания:  

През 2016г. в печатно издание  „България – земен рай“; в английското издание на 

Peika.bg; в печатното и електронно издание на Ню уеб. Община Дряново участва в 

програма за дигитализиране на културно-историческо наследство по проект на ННК 

ЮНЕСКО. Създаден е нов филм за Дряново. 

През 2017г. публикации в печатно издание „България – земен рай“; в туристическото 

издание на Атлас България. Издадени са туристически справочник – Дряново и пътна 

карта – Дряново. 

През 2020г. са осъществени видеографски услуги за заснемане да два кратки филма за 

Дряново. 

 

Изпълнението е обезпечено със средства от общинско и частно финансиране. 

Изпълнението на мярката е добро. 
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Специфична цел 1.1.4. Увеличаване на заетостта и устойчивите партньорства за 

подобряване на бизнес средата.   

 

Таблица 4.  Степен на изпълнение на проектите по СЦ 1.1.4. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

СЦ1.1.4. Увеличаване на заетостта и устойчивите партньорства за подобряване на 

бизнес средата.   

 
Мярка 1.1.4.1. Изграждане на устойчиви партньорства с икономически,  

социални и образователни организации. 

1.1.4.1.1. 
Подобряване връзката професионално обучение-местен 

бизнес. Провеждане на стажове и практики. 
Изпълнен 

1.1.4.1.2. 
Професионална и езикова подготовка на заетите в областта 

на туризма. 

Не е отчетено 

изпълнение 

1.1.4.1.3. Изграждане на Център за професионално обучение 
Не е отчетено 

изпълнение 

 Мярка 1.1.4.2. Подкрепа за мобилността и заетостта на работната сила. 

1.1.4.2.1. Изпълнение на проекти и програми за временна заетост. Изпълнен 

1.1.4.2.2. 
Изпълнение на национални и регионални програми за 

обучение и заетост 

Не е отчетено 

изпълнение 

1.1.4.2.3. Подкрепа на предприемачеството 
Не е отчетено 

изпълнение 

1.1.4.2.4. Осигуряване на трудовата заетост сред младежите Изпълнен 

 

Мярка 1.1.4.1. Изграждане на устойчиви партньорства с икономически,  социални 

и образователни организации. 

 

Два от предвидените проекта за реализиране на мярката не са изпълнени с ресурс от 

ОПР: Професионална и езикова подготовка на заетите в областта на туризма и 

Изграждане на Център за професионално обучение. 

През периода се отчита задълбочена и всеобхватна дейност за подобряване на връзката 

професионално обучение-местен бизнес и провеждане на стажове и практики. По 

Националната програма на МОН „Ученически практики“, учениците от ПГИ „Рачо 

Стоянов“ провеждат ученически практики и стажове във ВСК „КЕНТАВЪР - ИЗ 

ДИНАМИКА“ ЕООД, Община Дряново – Дирекция „МДТБФ“, различни фирми и 

институции на територията на общините Дряново, Габрово и Трявна (2014 г.). 

През 2015 – 2016  г. ученици от ПГИ „Рачо Стоянов“ са включени в обучения по 

проекти, финансирани по програма „Еразъм“: „Иновациите в администрацията – 

английска виза за българския трудов пазар“ - 20 ученика; „Европейски икономически 

стаж – конкурентноспособни млади професионалисти“ – 12 ученика 
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Проект „Професионалното образование - традиция и нови възможности“ (2020-

2022), финансиран от ОПНОИР, BG05M2OP001-3.013 МИГ „Дряново- Трявна – в 

сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в 

малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и 

Трявна, бенефициент Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“1 

Проектът е насочен към 73 ученика от Професионална гимназия по икономика „Рачо 

Стоянов“ на възраст от 14 до 18 години, обучаващи се в дневна, самостоятелна и 

дуална форма на обучение, 23 от които са от маргинализирани общности, включително 

роми, техните родители и всички други заинтересовани страни. Дейности са: 

подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани 

групи за включване в системата на професионалното образование; допълнително 

обучение за преодоляване на образователни затруднения; взаимодействие с родители; 

провеждане на информационни кампании за включване в системата на 

професионалното образование сред родителите и децата от маргинализираните групи и 

насърчаване общуването и съвместните изяви между учениците от маргинализирани и 

не маргинализирани групи, обучаващи се в образователната институция на територията 

на община Дряново чрез допълнителни образователни услуги.  

Индикатори:  

1. Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), 

участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция – 23 броя 

2. Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани 

в образователната система – 23 броя 

 

Изпълнението е обезпечено със средства от ЕС и национално финансиране. 

Изпълнението на мярката е над очакваното – преизпълнение. 

 

Мярка 1.1.4.2. Подкрепа за мобилността и заетостта на работната сила 

 

Изпълнението на мярката е предвидено да се постигне чрез реализиране на 4 вида 

дейности, от които 2 са ориентирани изцяло към частния бизнес и по които не 

постигнато изпълнение към момента на изготвяне на  последващата оценка. 

 

Изпълнение на 1.1.4.2.1. Изпълнение на проекти и програми за временна заетост. 

През периода 2014-2020г. Община Дряново е създала устойчива практика за 

осигуряване на заетост на безработни по различни национални, регионални и 

оперативни програми на ЕС. 

През 2014 г.: 

 Програма „Подкрепа за заетост“, финансирана от ЕСФ на ЕС - наети 10 

безработни лица за срок от 6 месеца. 

                                                           
1 http://2020.eufunds.bg/bg/7/0/Project/BasicData?contractId=wJN0hEw6iwQ%3D&isHistoric=False 
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 Регионална програма за развитие, - осигурени 5 работни места за безработни 

лица в по-големите села в общината. В Аварийните групи към Община Дряново 

са наети 29 дълготрайно безработни лица.  

 Национална програма „Сигурност“ в отделните кметства на територията на 

Община Дряново са разкрити 14 работни места. 

 Програма за полагане на обществено полезен труд от лица, обект на месечно 

социално подпомагане, съгл. сключен договор между Дирекция Социално 

подпомагане и Община Дряново В края на декември договорът е преподписан за 

още 1 година. 

 Проект „Шанс за работа 2014г.“ на КНСБ, Община Дряново е партньор. 

Обучени са 15 безработни лица за болногледачи в Дом за възрастни с деменция, 

като част от обучените лица са наети на работа в специализираната институция 

за срок от 6 месеца.  

През 2015 г.:  

 НП „От социални помощи към осигуряване на заетост“ - в Общинска 

администрация – Дряново са назначени 5 трайно безработни лица за срок от 3 

месеца; 

 Регионална програма за заетост - в Общинска администрация – Дряново са 

назначени 10 трайно безработни лица за срок от 6 месеца. 

През 2016 г.: 

 НП „От социални помощи към осигуряване на заетост“, в Общинска 

администрация – Дряново са назначени 5 трайно безработни лица за срок от 3 

месеца;  

 Регионална програма за заетост, в Общинска администрация – Дряново бяха 

назначени 9 трайно безработни лица за срок от 6 месеца. 

През 2017 г.: 

 По Регионална програма за заетост – разкрити са 5 работни места на 

длъжностите общ работник и събирач отпадъци разделно 

 По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - проект „Център за 

интегрирани услуги“ са разкрити работни места на длъжностите: Личен 

асистент, социален асистент, домашна помощница – 59 работни места  

 По всички изброени програми и проекти са назначени общо 72 работници. 

През 2018 г.: 

 По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Работа“ са 

разкрити работни места на длъжността: работник поддръжка – 11; 

 По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Зелено 

Дряново“ са разкрити работни места за длъжностите: работник озеленяване, общ 

работник, организатор, озеленител, счетоводител, директор – 16; 

 По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за предоставяне на 

услугата „Личен асистент“ са разкрити работни места на длъжностите: личен 

асистент, социален асистент, домашна помощница – 41; 
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 По Регионална програма за заетост – разкрити са 5 работни места на длъжността 

сезонен работник. 

 По всички изброени програми и проекти са назначени общо 73 работници,  

През 2019 г.: 

 По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Заедно в 

различието“ са разкрити работни места на длъжностите: работник озеленяване – 

19; Работник строителство – 6; здравен медиатор; 

 По оперативна програма „Наука и образование“, проект „Заедно в различието“ 

са разкрити работни места на длъжността: образователен медиатор – 2; 

 По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Зелено 

Дряново“ са разкрити работни места за длъжностите: работник озеленяване, общ 

работник, организатор, озеленител, счетоводител, директор – 16; 

 По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за предоставяне на 

услугата „Личен асистент“ са разкрити работни места на длъжностите: личен 

асистент, социален асистент, домашна помощница – 50. 

 По Регионална програма за заетост – разкрити са 6 работни места на длъжността 

сезонен работник. 

 По програма за трудоустроени са разкрити 10 работни места на длъжностите 

пазач и хигиенист. 

 По всички изброени програми и проекти са назначени общо 111 работници 

През 2020 г.: 

 По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Заедно в 

различието“ са разкрити работни места на длъжностите: работник озеленяване – 

19; работник строителство – 6; здравен медиатор – 2. 

 По оперативна програма „Наука и образование“, проект „Заедно в различието“ 

са разкрити работни места на длъжността: образователен медиатор – 2; 

 Механизъм ,,Лична помощ“, за предоставяне на услугата „Личен асистент“ са 

разкрити работни места на длъжността: личен асистент – 102 работни места  

 По Регионална програма за заетост – разкрити са 3 работни места на длъжността 

сезонен работник. 

 По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за предоставяне на 

услугата „Обучение и заетост на хора с увреждания“ са разкрити работни места 

на длъжностите: пазач – 2; чистач-хигиенист – 8; 

 По национална програма „Предоставяне на грижа в домашна среда“ са разкрити 

работни места на длъжностите: домашен помощник – 3; 

 По национална програма „Компонент 3-Аварийни групи“ са разкрити работни 

места на длъжностите: работник сезонен – 5;  

 По национална програма „Обучение и заетост на продължително безработни 

лица“ са разкрити работни места на длъжностите: метач -1; 
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 По национална програма „Обучение и заетост на хора с трайни увреждания“ са 

разкрити работни места на длъжностите: експерт/управление на собствеността /-

1; 

 По всички изброени програми и проекти са назначени общо 154 работници. 

 

Изпълнение на 1.1.4.2.4. Осигуряване на трудовата заетост сред младежите 

На територията на община Дряново работи филиал на Дирекция „Бюро по труда“ – 

Габрово, където трудови посредници оказват методическа подкрепа, извършват 

професионално консултиране и насочване към свободни работни места на 

регистрираните младежи. Експертите осъществяват и информационни кампании във 

връзка с възможностите за кандидатстване по различни европейски и национални 

програми за младежка заетост и предприемачество.  

През периода Община Дряново изпълнява следните национални програми за трудова 

заетост сред младежите: 

През 2015 г.  

 Проект „Шанс за работа – 2015“ на КНСБ , който е част от Националния план за 

действие по заетостта - 2015 г., финансиран от държавния бюджет. Обучени са 

12 безработни лица до 29 години, регистрирани в „Бюрото по труда“. С 5 от тях 

са сключени 3 месечни договори с Община Дряново, партньор по проекта. 

 НП „Старт на кариерата“, в Общинска администрация – Дряново са назначени 5 

младежи с висше образование за срок от 9 месеца; 

През 2016 г.  

 НП „Старт на кариерата“, в Общинска администрация – Дряново са назначени 5 

младежи с висше образование за срок от 9 месеца; 

През 2017 г.: 

 По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Обучения и 

заетост на младите хора“ са разкрити работни места на длъжностите: общ 

работник, метач, събирач отпадъци разделно – 8 работни места 

 

Изпълнението е обезпечено със средства от ЕС и национално финансиране. 

Изпълнението на мярката е много добро. 

 

Изпълнение на Приоритет 1.2. „Развитие на конкурентноспособно селско и горско 

стопанство и устойчиво управление на природните ресурси“.  

 

Приоритетната област 1.2. „Развитие на конкурентноспособно селско и горско 

стопанство и устойчиво управление на природните ресурси“. Чрез приоритета се 

повишава конкурентоспособността на сектора и се осигурява неговото устойчиво 

развитие, като се активизира инвестиционния процес, насочен към модернизиране на 

производствените структури – земеделски стопанства и преработватели на земеделска 

продукция, както и внедряване на иновативни решения в земеделската практика. 
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Специфична цел 1.2.1. Укрепване жизнеспособността на земеделските стопанства 

и фермите с цел повишаване на конкурентоспособността на   селскостопанската 

дейност. 

 

Таблица 5. Степен на изпълнение на проектите по СЦ 1.2.1. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

СЦ 1.2.1. Укрепване жизнеспособността на земеделските стопанства и фермите с 

цел повишаване на конкурентоспособността на   селскостопанската дейност. 

 Мярка 1.2.1.1. Изграждане на съвременно, иновативно селско стопанство 

1.2.1.1.1. 
Реконструкция и осъвременяване на земеделските 

стопанства. 

Частично 

изпълнение 

1.2.1.1.2. Култивирано производство на гъби, билки, горски плодове. 
Не е отчетено 

изпълнение. 

1.2.1.1.3. Засаждане на нови площи от овощни видове и сортове. 
Частично 

изпълнение 

1.2.1.1.4. 
Намаляване замърсяванията от земеделието и 

животноводството. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

1.2.1.1.5. 
Изграждане на инфраструктура обслужваща рибовъдството 

в реките и водоемите. 
Изпълнен 

1.2.1.1.6. 

Развитие на говедовъдството, овцевъдството, 

козевъдството, свиневъдството, птицевъдството и 

пчеларството и др. 

Частично 

изпълнение 

 Мярка 1.2.1.2.Създаване на работни места и генериране на  растеж. 

1.2.1.2.1. 

Насърчаването на научноизследователската дейност, 

иновациите и технологичното развитие в областта на 

селскостопанските производства и биохраните. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

1.2.1.2.2. 
Повишаване квалификацията и преквалификация на 

заетите в селското стопанство. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

 

Мярка 1.2.1.1. Изграждане на съвременно, иновативно селско стопанство 

 

В обхвата на мярката е планирано реализирането на 6 проекта/дейности, насочен към 

селското стопанство. Не е отчетено изпълнение по: култивирано производство на гъби, 

билки, горски плодове и Намаляване замърсяванията от земеделието и 

животновъдството. 

Проектите, които допринасят за изпълнението на мярката са на частни бенефициенти, 

получили финансиране от Програмата за развитие на селските райони 20214-2020г. 
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За реконструкция и осъвременяване на земеделските стопанства са реализирани 2 

проекта; Засаждане на нови площи от овощни видове и сортове – 8 проекта; проект и 

Развитие на  говедовъдството, овцевъдството, козевъдството, свиневъдството, 

птицевъдството и пчеларството и др. – 4 проекта.  

За изграждане на инфраструктура обслужваща рибовъдството в реките и водоемите е 

реализиран 1 проект „Създаване на ново стопанство за отглеждане на риба на 

Рибовъдна компания - Дряново ООД в язовир Опитна станция, гр. Дряново“ – частен 

бенефициент, който е концесионер от 2014г. за период от 25 години. 

Изпълнението е обезпечено със средства от ЕС, национално и частно 

финансиране. 

Изпълнението на мярката е добро. 

 

Мярка 1.2.1.2.Създаване на работни места и генериране на  растеж. 

 

По планираните дейности не е отчетено изпълнение. 

Изпълнението на мярката е незадоволително. 

 

Специфична цел 1.2.2. Реализиране на програми за екологично земеделие и 

животновъдство. 

 

Таблица 6.  Степен на изпълнение на проектите по СЦ 1.2.2. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

СЦ 1.2.2. Реализиране на програми за екологично земеделие и животновъдство. 

 
Мярка 1.2.2.1. Стимулиране развитието на биодинамичното земеделие и 

животновъдство. 

1.2.2.1.1. Насърчаване на производството  на био продукти 
Не е отчетено 

изпълнение. 

1.2.2.1.2. Изграждане на съвременни биоферми и биопроизводства. 
Не е отчетено 

изпълнение. 

1.2.2.1.3. Производство и използване на биоторове в земеделието. 
Не е отчетено 

изпълнение. 

 
Мярка 1.2.2.2. Развитие на хранително-вкусовата промишленост и преработката 

на биопродукти. 

1.2.2.2.1. Биопроизводство на пчелен мед и други пчелни продукти. 
Не е отчетено 

изпълнение. 

1.2.2.2.2. 
Преработка на зеленчуци и плодове включително и 

диворастящи плодове. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

1.2.2.2.3. Преработка на мляко и производство на биологични Не е отчетено 
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№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

млечни продукти. изпълнение. 

1.2.2.2.4. Преработка на  билки и диворастящи гъби. 
Не е отчетено 

изпълнение. 

 

Мярка 1.2.2.1. Стимулиране развитието на биодинамичното земеделие и 

животновъдство. 

 

Изпълнението на мярката е предвидено да се постигне чрез 3 проекта, от които по 2 не 

е постигнато изпълнение: Насърчаване на производството  на био продукти и 

Производство и използване на биоторове в земеделието. 

По данни от общинската администрация през 2017 г. е завършен първият етап от 

изграждането на биоферма за отглеждане на кози.  

Изпълнението на мярката е незадоволително. 

 

Мярка 1.2.2.2. Развитие на хранително-вкусовата промишленост и преработката 

на биопродукти. 

 

За изпълнение на мярката е предвидено реализиране на проекти и дейности в следните 

направления: преработка на зеленчуци и плодове включително и диворастящи плодове; 

преработка на мляко и производство на биологични млечни продукти; преработка на  

билки и диворастящи гъби. Относно биопроизводство на пчелен мед и други пчелни 

продукти по данни от общинската администрация в периода от 2014 до 2020 г. на 

територията на Община Дряново са регистрирани 10 броя пчелин. 

Изпълнението на мярката е незадоволително. 

 

Специфична цел 1.2.3. Изграждане на устойчиво и конкурентно горско 

стопанство. 

 

Таблица 7. Степен на изпълнение на проектите по СЦ 1.2.3. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

СЦ 1.2.3.  Изграждане на устойчиво и конкурентно горско стопанство. 

 
Мярка 1.2.3.1. Създаване на условия за развитие на съвременно, балансирано и 

природосъобразно горско стопанство. 

1.2.3.1.1. Изграждане и ремонт на горски пътища. Не е отчетено 
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№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

изпълнение. 

1.2.3.1.2. Залесяване на непригодните за земеделие земи. 
Не е отчетено 

изпълнение. 

 Мярка 1.2.3.2. Устойчиво управление на горите и горския фонд. 

1.2.3.2.1. Актуализиране на лесоустройствен план Изпълнен 

1.2.3.2.2. 
Провеждане на отгледни, санитарни и възобновителни 

сечи. 
Изпълнен 

1.2.3.2.3. 
Възобновяване и залесяване на горския фонд с местни 

дървесни видове. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

 

Мярка 1.2.3.1. Създаване на условия за развитие на съвременно, балансирано и 

природосъобразно горско стопанство. 

 

Проекти насочени към изграждане и ремонт на горски пътища и залесяване на 

непригодните за земеделие земи е предвидено да допринесат за изпълнение на мярката, 

но през отчетния период не е отчетено изпълнение. 

Изпълнението на мярката е незадоволително. 

 

Мярка 1.2.3.2. Устойчиво управление на горите и горския фонд. 

 

За изпълнението на мярката допринасят 2 от проектите:  

Изпълнение на 1.2.3.2.1. Актуализиране на лесоустройствен план.  

На 19.06.2020 г. със Заповед на Директора на РДГ Велико Търново е одобрен ЛУП на 

Община Дряново за срок 2019 - 2029 г. 

Изпълнение на 1.2.3.2.2. Провеждане на отгледни, санитарни и възобновителни 

сечи. 

През 2020 г. на територията на Община Дряново са проведени отгледни, санитарни и 

възобновителни сечи на площ 6.4 ха. 

През отчетния период на територията на Община Дряново не са изпълнявани дейности 

по Възобновяване и залесяване на горския фонд с местни дървесни видове. 

Изпълнението на мярката е незадоволително. 

 

Специфична цел 1.2.4. Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните  

климатични  промени и вредителите. 
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Таблица 8. Степен на изпълнение на проектите по СЦ 1.2.4. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

СЦ 1.2.4. Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните  климатични  

промени и вредителите. 

 Мярка 1.2.4.1. Наблюдение, превенция и борба с пожарите.   

1.2.4.1.1. 
Разработване на системи за ранно наблюдение и 

оповестяване на горските пожари. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

1.2.4.1.2. 
Изграждане на противопожарни депа, минерализовани 

ивици 

Не е отчетено 

изпълнение. 

 
Мярка 1.2.4.2. Борба с ерозията, наводненията, неблагоприятните климатични 

изменения и вредителите. 

1.2.4.2.1 Залесяване на опожарените и ерозирали терени. 
Не е отчетено 

изпълнение. 

1.2.4.2.2 Системна организация на борбата с вредителите по горите. 
Не е отчетено 

изпълнение. 

1.2.4.2.3 
Предприемане на мерки за укрепване на нарушените 

терени. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

1.2.4.2.4 
Текущо почистване на проблемни места по речните корита 

и деретата, извън урбанизираните зони.  

Частично 

изпълнение 

 

Мярка 1.2.4.1. Наблюдение, превенция и борба с пожарите.   

 

Проекти насочени към разработване на системи за ранно наблюдение и оповестяване на 

горските пожари и изграждане на противопожарни депа, минерализовани ивици, но 

през отчетния период не е отчетено изпълнение. 

Изпълнението на мярката е незадоволително. 

 

Мярка 1.2.4.2. Борба с ерозията, наводненията, неблагоприятните климатични 

изменения и вредителите. 

Три от планираните проекти/дейности няма данни за изпълнение: Залесяване на 

опожарените и ерозирали терени; Системна организация на борбата с вредителите по 

горите; Предприемане на мерки за укрепване на нарушените терени. 

Изпълнение на 1.2.4.2.4 Текущо почистване на проблемни места по речните 

корита и деретата, извън урбанизираните зони. 

През периода е извършвано почистване на речното корито на р. Дряновска и притока ú 

река Андъка от дървета и храстовидна растителност в района на Дряновски манастир, 

както и на участък  от река Дряновска попадащ в урбанизираната територия на град 

Дряново. 

Изпълнението на мярката е незадоволително. 
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1.2.2. Оценка на степента на изпълнение на Стратегическа цел 2. „Интегрирано 

развитие на територията и подобряване на териториалната устойчивост и 

достъпност“ 

 

Стратегическа цел 2. „Интегрирано развитие на територията и подобряване на 

териториалната устойчивост и достъпност“ обхваща два приоритета и пет специфични 

цели. Тя е свързана с изграждането и реконструкцията на техническата инфраструктура 

и създаването на оптимални условия за развитие на икономиката, за подобряване на 

достъпа до пазари, за ограничаване на замърсяването на околната среда.   

 

В обхвата на СЦ 2 са включени следните приоритетни области: 

Приоритетна област 2.1. Подобряване на базисната инфраструктура и достъпността на 

територията. 

Приоритетна област 2.2.  „Подобряване устройството на територията и ефективността 

на енергийните мрежи, ВЕИ и сградния фонд“.  

 

Изпълнение на Приоритетна област 2.1. Подобряване на базисната 

инфраструктура и достъпността на територията.  

Приоритетна област 2.1. включва три специфични цели. Областите на 

въздействие и предвижданите мерки целят бързо развитие на транспортната, ВиК и 

телекомуникационната инфраструктура. Постигането на резултати в тази насока е 

основно условие за генериране и поддържане на висок икономически растеж, за 

балансирано развитие и предпоставка за привличане и оползотворяване на местните, 

националните и чуждестранните частни инвестиции. 

 

Специфична цел 2.1.1. Изграждане, рехабилитация и поддържане на пътната и 

уличната инфраструктури в общината. 

 

Таблица 9. Степен на изпълнение на проектите по СЦ 2.1.1. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

СЦ 2.1.1. Изграждане, рехабилитация и поддържане на пътната и уличната 

инфраструктури в общината. 

 Мярка 2.1.1.1. Изграждане на регионалната транспортна свързаност. 

2.1.1.1.1. Рехабилитация на път  ІІІ-609 град Дряново - град Трявна. 
Не е отчетено 

изпълнение 

2.1.1.1.2. 
Реконструиране на път град Севлиево - град Дряново (през 

село Скалско). 

Не е отчетено 

изпълнение 
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№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

2.1.1.1.3. 
Изграждане на пешеходен надлез на главен път I в района 

на ж.к. „Успех“ 

Не е отчетено 

изпълнение 

2.1.1.1.4. Рехабилитация на път  ІІІ-609  град Дряново - с.Буря 
Не е отчетено 

изпълнение 

 
Мярка 2.1.1.2. Изграждане и рехабилитация на общинската пътна 

инфраструктура и привеждането й в съответствие с европейските изисквания. 

2.1.1.2.1. 
Основен ремонт и рехабилитация на участъци от общинска 

пътна мрежа. 

Частично 

изпълнен 

2.1.1.2.2. Текущ ремонт на общинска пътна мрежа. Изпълнен 

 
Мярка 2.1.1.3. Изграждане и рехабилитация на вътрешно-уличната мрежа, 

паркинги и паркоместа. 

2.1.1.3.1. Изграждане на нова вътрешна улична мрежа в общината. 
Не е отчетено 

изпълнение 

2.1.1.3.2. 
Реконструкция / рехабилитация на вътрешна улична мрежа 

в общината. 

Частично 

изпълнен 

2.1.1.3.3. Благоустрояване на инфраструктурата  в  ж.к. „Априлци“ 
Частично 

изпълнен 

2.1.1.3.4. 
Ремонт и реконструкция на  площадните пространства в 

населените места на общината. 

Частично 

изпълнен 

2.1.1.3.5. Реконструиране на ул. „Шипка“, град Дряново. 
Не е отчетено 

изпълнение 

2.1.1.3.6. 
Благоустрояване на инфраструктурата  в района на ЖП 

Гарата. 

Частично 

изпълнен 

2.1.1.3.7. Благоустрояване на инфраструктурата  в квартал „Изгрев“ 
Частично 

изпълнен 

2.1.1.3.8. Благоустрояване на  инфраструктурата  в ж.к. „Успех“ 
Частично 

изпълнен 

2.1.1.3.9. Изграждане на паркинги за МПС. 
Частично 

изпълнен 

2.1.1.3.10. 
Асфалтиране и ремонт на улиците в населените места на 

общината. 

дублиране с 

мярка - 

2.1.1.3.2. 

2.1.1.3.11. Изграждане на ж.п. прелез гр. Дряново - ул. „А. Кънчев“ 
Не е отчетено 

изпълнение 

2.1.1.3.12. 
Ремонт и реконструкция на  тротоарите в Дряново и 

селата. 

Частично 

изпълнен 
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Мярка 2.1.1.1. Изграждане на регионалната транспортна свързаност. 

 

В обхвата на мярката са включени проекти, които е предвидено да бъдат реализирани 

от Агенция „Пътна инфраструктура“. Нито един от четирите проекта не е реализиран.  

За проект за рехабилитация на път  ІІІ-609 град Дряново - град Трявна АПИ е изготвила 

технологични проекти за превантивен ремонт на над 16 км. от републиканския път, в 

участък от град Трявна до град Дряново (от км. 47 +432 до км. 63+800). Стойността на 

проекта е над 13 мил. лева.  След осигуряване на финансови средства от АПИ проекта 

ще бъде реализиран . 

Изпълнението на мярката е незадоволително. 

 

Мярка 2.1.1.2. Изграждане и рехабилитация на общинската пътна 

инфраструктура и привеждането й в съответствие с европейските изисквания. 

 

За изпълнението на мярката допринася реализирането на предвидените два 

проекта/дейности. 

Изпълнение на 2.1.1.2.1. Основен ремонт и рехабилитация на участъци от 

общинска пътна мрежа. 

През 2014г. са ремонтирани участъци от общинската пътна мрежа през 2014 г.: 

Ремонт път GAB 3127 / ІІІ - 609 / Дряново - кв. „Марча“;  

Ремонт път GAB 3126 Пейна - / ІІІ - 609, Дряново - Чуково / - Плачка – Каломен; 

Ремонт път GAB 3125 / ІІІ - 5502, Ялово - Дряново / - Руня; 

Ремонт път GAB 3134 / ІІІ - 609 / Царева ливада - Добрените - Доча – Нейчовци; 

 

Изпълнение на 2.1.1.2.2. Текущ ремонт на общинска пътна мрежа. 

През 2015 г. е извършен текущ ремонт на следните пътища от общинската пътна 

мрежа: 

Ремонт път GAB 2117 / ІІІ - 609, Царева ливада - Дряново / - Искра - Радовци - граница 

общ. ( Дряново - Трявна ) - Малки Станчовци - Черновръх / GAB1270 /. 

Ремонт път GAB 3144 / ІІІ - 303, Керека - Дряново / - Туркинча - Катранджии - 

Соколово - Маноя - / GAB1111 /; 

Ремонт път GAB 3129/ GAB2128, Славейково - Геша / - Ритя; 

Ремонт път GAB 3143/ І - 5, Дебелец - Дряново /Саласука - / І - 5 /; 

Ремонт път GAB 3118/ ІІІ - 609, Трявна - Царева ливада / - Куманите; 

Ремонт път GAB 3119/ ІІІ - 609, Трявна - Царева ливада / - Бучуковци; 

Ремонт път GAB 3120 / ІІІ - 609 / Дряново - Муця - Българени - Игнатовци – Кукля; 

През 2016 г. е извършен текущ ремонт на следните пътища от общинската пътна 

мрежа: 

Ремонт път GAB 1115 / І - 5 / Дряново - кв. Цинга - Дряновски манастир; 

През 2017 г. е извършен текущ ремонт на следните пътища от общинската пътна 

мрежа: 
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Ремонт път GAB 3122 / ІІІ - 609, Трявна - Дряново / Царева ливада - Граница общ. ( 

Дряново - Габрово ) - Донино - / ІІІ - 5524 / (2017г.) 

Ремонт път GAB 3138 / GAB2117, Радовци - Малки Станчовци / - Дурча (2017г.) 

Ремонт път към Гробищен парк в гр. Дряново; 

Ремонт на път за село Крънча;   

Ремонт на път за село Кумани;  

Ремонт на път за село Донино;  

Ремонт на път за село Дурча; 

През 2019 г. с безлихвен заем се реализира проект „Рехабилитация и реконструкция на 

участъци от общински пътища GAB3120 и GAB2117 в община Дряново — 

„Рехабилитация и реконструкция на общински път GAB3120 от Републикански път ІІІ-

609 до общински път GAB3121“ и „Рехабилитация и реконструкция на общински път 

GAB2117 от Републикански път ІІІ-609 до Граница общ. (Дряново — Трявна)“.  

Общата дължина на двата пътя е 16 600 м.  

2020 г. е извършено асфалтиране на път в местност „Вехтите лозя“. 

 

Изпълнението е обезпечено с национално и общинско финансиране. 

Изпълнението на мярката е над очакваното – преизпълнение. 

 

Мярка 2.1.1.3. Изграждане и рехабилитация на вътрешно-уличната мрежа, 

паркинги и паркоместа. 

 

Не са изпълнени проекти за изграждане на нова вътрешна улична мрежа в общината; 

Изграждане на ж.п. прелез гр. Дряново - ул. „А. Кънчев“ 

По проект 2.1.1.3.10. Асфалтиране и ремонт на улиците в населените места на 

общината не се отчита изпълнение, поради дублиране на обхвата на мярката с 2.1.1.3.2. 

Реконструкция / рехабилитация на вътрешна улична мрежа в общината. 

 

Изпълнение на 2.1.1.3.2. Реконструкция / рехабилитация на вътрешна улична 

мрежа в общината. 

2014г. изпълнени аварийно – възстановителни действия, финансирани с целеви 

средства от Междуведомствена комисия по бедствия и аварии на следните обекти: 

подходи към с. Глушка, на улица, с. Скалско; улица в местността „Вехти лозя“, гр. 

Дряново; улица, с. Геша; улица, кв. „Цинга“; ул. „Нов Живот“, с. Царева Ливада; ул. 

„Чучура“ в с. Царева Ливада; ул. „Цар Иван Асен I“ в с. Царева Ливада; 

През 2015 г. са рехабилитирани следните улици в гр. Дряново: ул. „Христо Максимов“;  

част от улица „Железничарска“; част от улица „Поп Харитон“; подход към жилищни 

сгради на улица „Марко Марчевски“. 

През 2016 г. са рехабилитирани следните улици: ремонт на ул. „Пахомий Стоянов“, гр. 

Дряново; преасфалтиране на улица в село Скалско; преасфалтиране на улица в село 

Туркинча. 
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През 2017 г. са рехабилитирани следните улици в община Дряново: задблоково 

пространство на блок „Бор“; ремонт на улица в село Ганчовец; ремонт на улица към 

читалище в село Зая; ремонт на улица към стадион в село Царева ливада. 

През 2018 г. са ремонтирани следните улици: улица към гробищен парк с. Керека; 

улична мрежа с. Косарка, с. Гостилица, с. Славейково и с. Янтра. 

През 2019 г., в изпълнение на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в град 

Дряново“, на територията на град Дряново е извършена рехабилитация и 

реконструкция на следните улици: ул. „Александър Рашенов“ - обхват от ул. „Шипка“ 

до първокласен път от РПМ I-5; ул. „Александър Стамболийски“ -обхват от ул. „Рачо 

Стоянов“ до ул. „Арх. Пенчо Койчев“; ул. „Арх. Пенчо Койчев“ - обхват от ул. „Г. С. 

Раковски“ до ул. „Райна Княгиня“; ул. „Бузлуджа“ - обхват от ул. „Станционна“ до ул. 

„Стара планина“; ул. „Г. С. Раковски“ - обхват от ул. „Шипка“ до първокласен път от 

РПМ I-5; ул. „Никола Мушанов“ - обхват от ул. „Васил Левски“ до ул. „Матей 

Преображенски“; ул. „Рачо Стоянов“ - обхват от ул. „Камен Калчев“ до ул. 

„Александър Стамболийски“; ул. „Стара планина“ - обхват от ул. „Хаджи Димитър“ до 

ул. „Бузлуджа“; ул. „Хаджи Димитър“ - обхват от ул. „Матей Преображенски“ до ул. 

„Бачо Киро“. 

Изпълнени са още следните обекти:  

Преасфалтиране улица в с. Сяровци; 

Доизграждане настилка на ул. „Филип Тотю“, гр. Дряново; 

Преасфалтиране ул. „Димитър Крусев“, гр. Дряново; 

Ремонт на улица в с. Катранджии; 

Асфалтиране част от ул. „Александър Стамболийски“, с. Царева ливада; 

Преасфалтиране участъци от улици в с. Янтра; 

Преасфалтиране участъци от улици в с. Гостилица. 

През 2020 г. е извършен ремонт на следните обекти: 

Ремонт мост и довеждаща инфраструктура в с. Ганчовец; 

Асфалтиране част от ул. „Нов Живот“,, с. Царева ливада; 

Асфалтиране част от ул. „Ал. Стамболийски“ с. Царева ливада; 

Преасфалтиране ул. „Дискодуратера“, с. Гостилица; 

Преасфалтиране ул. „Бузлуджа“, с. Ганчовец; 

Преасфалтиране на улица в южния край на с. Косарка. 

 

Изпълнение на 2.1.1.3.3. Благоустрояване на инфраструктурата  в  ж.к. „Априлци“ 

През 2014 г., с целеви субсидии, е извършено преасфалтиране на улици в кв. Априлци, 

гр. Дряново. 

През 2015 г. е преасфалтирана около 50 % от уличната мрежа в квартала. 

 

Изпълнение на 2.1.1.3.4. Ремонт и реконструкция на  площадните пространства в 

населените места на общината. 

През 2014 г., с целеви субсидии е извършено оформление на подпорни стени на 

„Ларгото“, гр. Дряново. 
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Изпълнение на 2.1.1.3.5. Реконструиране на ул. „Шипка“, град Дряново. 

През 2018 г. на територията на Община Дряново е извършен ремонт на участък от ул. 

Шипка, град Дряново, от кръстовище с ул. „Досьо Стойнов“ до кръстовище с ул. 

„Стефан Стамболов“. 

През 2020 г. на територията на град Дряново е реализиран проект „Извършване на 

строително монтажни работи за цялостен ремонт на ул. „Шипка“ град Дряново“, 

финансиран със средства от държавен бюджет. 

 

Изпълнение на 2.1.1.3.6. Благоустрояване на инфраструктурата  в района на ЖП 

Гарата. 

През 2014 г., с целеви субсидии, е извършено благоустрояване района около ж.п. гара 

Дряново; 

През 2015 г. са изграждане нови алеи и детска площадка кв. Южен; 

През 2017 г. е извършен ремонт на подлез към ж.п. гара; 

През 2017 г. е изграден тротоар в район на жп Гара (от ул. Железничарска към ул. 

Димитър Крусев). 

 

Изпълнение на 2.1.1.3.7. Благоустрояване на инфраструктурата в квартал 

„Изгрев“ 

През 2017 г. е извършен ремонт на ул. „Горнич“ и е изграден тротоар, кв. „Изгрев“, 

град Дряново. 

 

Изпълнение на 2.1.1.3.8. Благоустрояване на  инфраструктурата  в ж.к. „Успех“ 

През 2016 г. е извършен участък от улична настилка в ж.к. „Успех“; 

През 2017 г. е рехабилитирана улица над ж.к. „Успех“. 

 

Изпълнение на 2.1.1.3.9. Изграждане на паркинги за МПС. 

През 2017 г. е изграден паркинг зад Общинска администрация;  

През 2018 г. е изграден  паркинг за МПС на ул. „Гурко“;  

През 2018 г. е изграден на паркинг на ул. „Шипка“ 73; 

 

Изпълнение на 2.1.1.3.12. Ремонт и реконструкция на  тротоарите в Дряново и 

селата. 

2016 г. - „Възстановяване на тротоар на път I -5 град Дряново“; 

2017 г. - Изграден  тротоар на ул. „Янко Дряновец“; Ремонт тротоари на ул. 

„Арх.П.Койчев“, ул. „Марко Марчевски“ и ул. „Георги Измирлиев“; 

2018 г. - Ремонт тротоари на път I-5 в района на ж.к. „Успех“; Реконструкция на 

тротоар на ул. „Шипка“, участък от кръстовище с ул. „Досьо Стойнов“ до кръстовище с 

ул. „Стефан Стамболов“, град Дряново. 

2019 г. - Ремонт южен тротоар на път I-5 в района на ж.к. „Успех“; 

Като част от проект “Рехабилитация и реконструкция на улици в град Дряново“, на 

територията на град Дряново е извършена реконструкция на тротоари по следните 
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улици: ул. „Александър Рашенов“ - обхват от ул. „Шипка“ до първокласен път от РПМ 

I-5; ул. „Александър Стамболийски“ -обхват от ул. „Рачо Стоянов“ до ул. „Арх. Пенчо 

Койчев“; ул. „Арх. Пенчо Койчев“ - обхват от ул. „Г. С. Раковски“ до ул. „Райна 

Княгиня“; ул. „Бузлуджа“ - обхват от ул. „Станционна“ до ул. „Стара планина“; ул. „Г. 

С. Раковски“ - обхват от ул. „Шипка“ до първокласен път от РПМ I-5; ул. „Никола 

Мушанов“ - обхват от ул. „Васил Левски“ до ул. „Матей Преображенски“; ул. „Рачо 

Стоянов“ - обхват от ул. „Камен Калчев“ до ул. „Александър Стамболийски“; ул. 

„Стара планина“ - обхват от ул. „Хаджи Димитър“ до ул. „Бузлуджа“; ул. „Хаджи 

Димитър“ - обхват от ул. „Матей Преображенски“ до ул. „Бачо Киро“. 

2020 г.: Ремонт на тротоарна настилка на ул. „Васил Левски“, град Дряново и  в 

центъра на село Царева ливада; Възстановяване пропаднал тротоар на ул. „Ал. 

Стамболийски“ в с. Царева ливада. През 2020 г., като част от проект „Извършване на 

строително монтажни работи за цялостен ремонт на ул. Шипка“ град Дряново“ е 

извършен ремонт и реконструкция на 6 000 м тротоар.  

 

Изпълнението е обезпечено със средства от ЕС, национално и общинско 

финансиране. 

Изпълнението на мярката е над очакваното – преизпълнение. 

 

Специфична цел 2.1.2. Обновяване на водоснабдителната инфраструктура и 

услуги. 

 

Таблица 10.  Степен на изпълнение на проектите по СЦ 2.1.2. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

СЦ 2.1.2. Обновяване на водоснабдителната инфраструктура и услуги. 

 
Мярка 2.1.2.1. Изграждане и реконструкция на ВИК мрежа, ПСОВ и  

пречиствателни станции за питейна вода. 

2.1.2.1.1. 
Реконструкция на вътрешна и външна водопроводна  

мрежа в населените места. 

Частично 

изпълнение 

2.1.2.1.2. Рехабилитация на главен водопровод. 
Не е отчетено 

изпълнение. 

2.1.2.1.3. 

Рехабилитация на водопроводната и канализационната 

мрежа при възстановяване на уличните настилки на 

територията на общината. 

Частично 

изпълнение 

2.1.2.1.4. 
Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в 

Дряново. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

2.1.2.1.5. 
Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води и 

канализационни системи на територията на общината. 

Не е отчетено 

изпълнение. 
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№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

2.1.2.1.6. 
Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа в населените 

места. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

 
Мярка 2.1.2.2. Изграждане на водоизточници и санитарно-охранителни зони 

около водоизточниците. 

2.1.2.2.1. Изграждане на канали за отвеждане на скатни води. 
Частично 

изпълнение 

2.1.2.2.2. 
Изграждане на санитарно-охранителни зони около 

водоизточниците за питейно-битово водоподаване. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

2.1.2.2.3. 
Проучване и проектиране допълнителни резервни 

водоизточници. 

Частично 

изпълнение 

 
Мярка 2.1.2.3. Регулиране на речните корита в близост до урбанизираните 

територии с цел намаляване на опасностите от наводнения.   

2.1.2.3.1. 

Почистване коритата и укрепване на бреговете на реките:  

Дряновска, Янтра и техните притоци на територията на 

общината. 

Частично 

изпълнение 

2.1.2.3.2. Корекция на речно корито на река Дряновска. 
Не е отчетено 

изпълнение. 

2.1.2.3.3. Изграждане на напоителни системи. 
Не е отчетено 

изпълнение. 

 

Мярка 2.1.2.1. Изграждане и реконструкция на ВИК мрежа, ПСОВ и  

пречиствателни станции за питейна вода. 

 

Не са изпълнени четири от проектите, предвидени за обезпечаване на мярката: 

Рехабилитация на главен водопровод; Изграждане на пречиствателна станция за 

отпадни води в Дряново; Изграждане на пречиствателни станции за отпадни води и 

канализационни системи на територията на общината; Изграждане на вътрешна 

водопроводна мрежа в населените места. 

 

Изпълнение на 2.1.2.1.1. Реконструкция на вътрешна и външна водопроводна  

мрежа в населените места. 

През 2014 г. на територията на община Дряново е извършена реконструкция на 900 

метра водопроводна мрежа, чрез подмяна на съществуващата с нова; извършен е текущ 

ремонт на аварии по водопроводната мрежа – 800 метра. 

През 2020 г. е извършен ремонт водопровод с. Шушня общ. Дряново. 
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Изпълнение на 2.1.2.1.3. Рехабилитация на водопроводната и канализационната 

мрежа при възстановяване на уличните настилки на територията на общината. 

През 2015 г. е подменена водопроводната мрежа на ул. „Поп Харитон“ и ул. „Христо 

Максимов“, гр. Дряново. 

През 2016 г. е подменена водопроводната мрежа на ул. „Пахомий Стоянов“; извършена 

е подмяна на водопровод на улица в с. Туркинча. 

През 2017 г. има извършени частични ремонти на водопроводна мрежа в град Дряново. 

През 2018 г. на територията на Община Дряново е извършена подмяна на водопровод 

на ул. „Шипка“, град Дряново в участък от кръстовище с ул. „Досьо Стойнов“ до 

кръстовище с ул. „Стефан Стамболов“.  

През 2019 г., в изпълнение на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в град 

Дряново“, на територията на град Дряново е извършена подмяна на водопроводната 

мрежа  на улиците, включени в обхвата на проекта. 

Извършена е още подмяна на водопроводна мрежа на  ул. „Димитър Крусев“, гр. 

Дряново и на част от ул. „Александър Стамболийски“, с. Царева ливада  

През 2020 г., като част от проект „Извършване на строително монтажни работи за 

цялостен ремонт на ул. Шипка“ град Дряново“ е извършена подмяна на 3 424  м. 

водопроводна мрежа.  

 

Изпълнението е обезпечено с общинско финансиране. 

Изпълнението на мярката е добро. 

 

Мярка 2.1.2.2. Изграждане на водоизточници и санитарно-охранителни зони около 

водоизточниците. 

 

През отчетния период на територията на Община Дряново няма изградени нови 

санитарно - охранителни зони. 

 

Изпълнение на 2.1.2.2.1. Изграждане на канали за отвеждане на скатни води. 

През 2016 г. е изработка тръбен водоскок с. Скалско; отводняване на ж.п. прелез с. 

Соколово, община Дряново; 

През 2020 г. е извършен ремонт водосток на път GAB 3120 с. Радовци - гр. Дряново. 

 

Изпълнение на 2.1.2.2.3. Проучване и проектиране допълнителни резервни 

водоизточници. 

През периода са разработени следните инвестиционни проекти: 

През 2017 г. за обект „Допълнително водоснабдяване на село Янтра от съществуващ 

водопровод, находящ се в землището на село Скалско, община Дряново“; 

През 2018 г. за обект „Водоснабдяване на кв. „Марча“ и село Крънча, Община Дряново 

През 2019 г. за обект „Водоснабдяване на село Чуково“; 

През 2020 г. за обект „Реконструкция на висока зона на вътрешна водопроводна мрежа 

село Гостилица, Община Дряново“. 
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Изпълнението е обезпечено с общинско финансиране. 

Изпълнението на мярката е незадоволително. 

 

Мярка 2.1.2.3. Регулиране на речните корита в близост до урбанизираните 

територии с цел намаляване на опасностите от наводнения.   

 

 

През отчетния период на територията на Община Дряново няма изградени напоителни 

системи. 

 

Изпълнение на 2.1.2.3.1. Почистване коритата и укрепване на бреговете на реките:  

Дряновска, Янтра и техните притоци на територията на общината. 

През 2014 г. е извършено „Аварийно почистване речното корито на река Дряновска на 

територията на Дряновски манастир“ и „Аварийно почистване речното корито на река 

Дряновска на територията на град Дряново“.  

През 2019 г. е извършено почистване на речното корито на р.Дряновска, в границите на 

урбанизираната територия  на град Дряново, от дървесна и храстовидна растителност. 

 

Изпълнение на 2.1.2.3.2. Корекция на речно корито на река Дряновска. 

През 2015 г. Общинска администрация – Дряново е разработен проект „Почистване на 

речното корито, изграждане на съоръжения за осигуряване на проводимостта на река 

Дряновска при село Царева ливада“. 

 

Изпълнението е обезпечено с национално и общинско финансиране. 

Изпълнението на мярката е незадоволително. 

 

Специфична цел 2.1.3. Обновяване и осъвременяване на съобщителната мрежа и 

специализираните инфраструктури. 

 

Таблица 11. Степен на изпълнение на проектите по СЦ 2.1.3. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

СЦ 2.1.3. Обновяване и осъвременяване на съобщителната мрежа и 

специализираните инфраструктури. 

 
Мярка 2.1.3.1. Модернизация на телекомуникационната мрежа на територията на 

общината. 

2.1.3.1.1. 
Изграждане на Широколентов Интернет на територията на 

общината. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

2.1.3.1.2. Цялостно покритие на територията от сигнала на Изпълнен 
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№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

мобилните оператори. 

2.1.3.1.3. 
Изграждане на система за видео наблюдение в гр. Дряново 

и на възлови участъци в населените места на общината. 

Частично 

изпълнение 

 Мярка 2.1.3.2. Специализирани инфраструктури 

2.1.3.2.1. Изграждане на газопреносна мрежа. 
Не е отчетено 

изпълнение. 

2.1.3.2.2. 
Разширяване и благоустрояване на гробищните паркове в 

общината. 
Изпълнен 

2.1.3.2.3. Ремонт на църковните храмове. Изпълнен 

2.1.3.2.4. Изграждане на временен приют за бездомните кучета. Изпълнен 

2.1.3.2.5. 
Изграждане на нови детски площадки в кварталите на 

Дряново и в селата. 
Изпълнен 

 

Мярка 2.1.3.1. Модернизация на телекомуникационната мрежа на територията на 

общината. 

 

За изпълнение на мярката са изпълнени следните проекти: 

 

Изпълнение на 2.1.3.1.2. Цялостно покритие на територията от сигнала на 

мобилните оператори. 

През 2015 г. е издадено разрешително за строеж на обект: „Преустройство на 

съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900 - 2100 MHz № 

GAB0013.A004_Гостилица“ с Възложител „Мобилтел“ ЕАД. 

През 2015 г. в общинска администрация – Дряново е подадено обявление за 

инвестиционно намерение на  „Теленор България“ ЕАД за преустройство на „Базова 

станция № 3550 на „Теленор България“ ЕАД. Преустройството се изразява в 

преобразуване, демонтаж на съществуващото оборудване от контейнера и 

съществуващите антени и монтаж на ново оборудване в контейнера и нови антени на 

съществуващите мачти. 

 

Изпълнение на 2.1.3.1.3. Изграждане на система за видео наблюдение в гр. 

Дряново и на възлови участъци в населените места на общината. 

През 2017 г. са монтирани камери за видеонаблюдение в района на спортна зала 

Дряново и на подлез към ж. п. гара Дряново. 

 

Изпълнението е обезпечено с общинско финансиране. 

Изпълнението на мярката е незадоволително. 
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Мярка 2.1.3.2. Специализирани инфраструктури 

 

За изпълнение на мярката допринасят следните проекти: 

 

Изпълнение на 2.1.3.2.2. Разширяване и благоустрояване на гробищните паркове в 

общината. 

През 2015 г. са изградени нови и преасфалтирани съществуващи алеи  на гробищен 

парк Дряново; 

През 2017 г. е изграден навес на гробищен парк с. Скалско; извършен е ремонт на  

ограда Гробищен парк гр. Дряново; извършено възстановяване на стена на гробищен 

парк в с. Ганчовец; 

През 2018 г. е извършен ремонт  на съществуваща алея в гробищен парк град  Дряново. 

 

Изпълнение на 2.1.3.2.3. Ремонт на църковните храмове. 

През 2015 г. на територията на Община Дряново се реализира проект „Реконструкция и 

ремонт на Храм „Св. Рождество Христово“ в село Геша, подобряване на прилежащото 

пространство и допълващо застрояване“ с Възложител Дряновска духовна околия, 

Великотърновска епархия, представлявана от Георги Йорданов в качеството му на 

председател на църковното настоятелство.  

През 2017 г., с финансиране по ОП „Развитие на селските райони“, е реализиран ремонт 

на градските църкви в Дряново. Основно ремонтирани и обновени са църквите 

„Въведение Богородично“ и църква „Св. Троица“. През 2018 г. е ремонтирана и 

реставрирана и третата градска църква „Св. Никола“, в центъра на град Дряново. 

 През 2017 г., започва изграждане на църква в най-голямото село в общината – с. 

Царева ливада, със средства, предоставени от Държавния бюджет и дарения. Към 

31.12.2020 г. църквата все още не е напълно изградена, поради липса на средства за 

довършване строителните дейности. 

 

Изпълнение на 2.1.3.2.4. Изграждане на временен приют за бездомните кучета. 

От 2017 г. на територията на Община Дряново е село Глушка функционира обект за 

настаняване на безстопанствени животни. 

 

Изпълнение на 2.1.3.2.5. Изграждане на нови детски площадки в кварталите на 

Дряново и в селата. 

През 2015 г. са изградени нови детски площадки, в град Дряново в кв. „Южен“; ж.к. 

„Успех“; парк при улица  „Поп Харитон“ и парк  „Никола Мушанов“. 

През 2016 г. са изградени нови детски площадки в парк в село Царева ливада. 

През 2017 г. са изградени две нови детски площадки, финансирани от Националната 

кампания „За чиста околна среда – 2017 г.“ село Гостилица и до Вагонен завод в град 

Дряново 
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През 2018 г. са изградени три броя детски площадки, финансирани от ПУДООС по 

Национална кампания „За чиста околна среда 2018 г. “ на тема „Обичам природата и аз 

участвам“ в село Скалско; с. Керека; град Дряново, ул. „Гурко“; 

През 2019 г. са изградени две спортни площадки – в кв. „Априлци“ и на ул. „Камен 

Калчев“ 

През 2020 г. е извършен основен ремонт паркове на територията на град Дряново - 

парк до църква „Въведение Богородично“, парк в началото на ул. „Хаджи Димитър“, 

парк „Никола Мушанов“ и парк около Руски паметник. Основен ремонт на детска 

площадка в Детска ясла – Дряново. 

 

Изпълнението е обезпечено със средства от ЕС, национално и общинско 

финансиране. 

Изпълнението на мярката е много добро. 

 

Изпълнение на Приоритетна област 2.2. „Подобряване устройството на 

територията и ефективността на енергийните мрежи, ВЕИ и сградния фонд“.  

 

Приоритетната област 2.2. е насочена към намаляване на емисиите на парникови 

газове, чрез увеличаване дела на енергията от възобновяеми енергийни източници, 

подобряване на енергийната ефективност и екологосъобразното развитие на 

територията 

 

Специфична цел 2.2.1. Повишаване на енергийната ефективност, чрез изграждане 

на алтернативни енергийни източници и обновяване на енергийната 

инфраструктура. 

 

Таблица 12. Степен на изпълнение на проектите по СЦ 2.2.1. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

СЦ 2.2.1. Повишаване на енергийната ефективност, чрез изграждане на 

алтернативни енергийни източници и обновяване на енергийната 

инфраструктура. 

 Мярка 2.2.1.1. Изграждане и обновяване на електропреносната мрежа. 

2.2.1.1.1. 
Поддръжка и реконструкция на електропреносната система 

на територията на общината. 

Частично 

изпълнен 

2.2.1.1.2. Въвеждане на Енергийно ефективно улично осветление 
Частично 

изпълнен 

 
Мярка 2.2.1.2. Изграждане и експлоатация на енергийната инфраструктура и на 

алтернативните източници на енергия. 
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№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

2.2.1.2.1. 
Експлоатация и разширяване на съществуващите 

фотоволтаични паркове. 
Изпълнен 

2.2.1.2.2. 
Изграждане на малки ВЕЦ и реконструкция на 

съществуващи  съоръжения. 
Изпълнен 

 Мярка 2.2.1.3. Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд. 

2.2.1.3.1. 
Внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

обществените сгради. 

Частично 

изпълнен 

2.2.1.3.2. 
Внедряване на мерки за енергийна ефективност на  

жилищни сгради. 

Не е отчетено 

изпълнени 

 

Мярка 2.2.1.1. Изграждане и обновяване на електропреносната мрежа. 

За изпълнение на мярката допринасят следните проекти: 

 

Изпълнение на 2.2.1.1.1. Поддръжка и реконструкция на електропреносната 

система на територията на общината. 

През периода е извършвана рехабилитация и ремонта на електропреносната мрежа от 

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, който работи по изпълнение на работна програма на 

територията на община Дряново. 

През 2020 г., като част от проект „Извършване на строително монтажни работи за 

цялостен ремонт на ул. Шипка“ град Дряново“, е извършена подмяна на около 3 000 м. 

ел. проводник на улично осветление 

 

Изпълнение на 2.2.1.1.2. Въвеждане на Енергийно ефективно улично осветление 

През 2014 г. на територията на община Дряново е извършен монтаж на 10 броя нови 

енергоспестяващи лампи улично осветление. 

През 2020 г., като част от проект „Извършване на строително монтажни работи за 

цялостен ремонт на ул. Шипка“ град Дряново“, е извършена подмяна на 130 броя 

улични стълбове на които са поставени енергоспестяващи осветителни тела. На 

пешеходна зона – Дряново са монтирани 21 броя нови енергоспестяващи осветителни 

тела. 

 

Липсва финансова информация. 

Изпълнението на мярката е задоволително. 

 

Мярка 2.2.1.2. Изграждане и експлоатация на енергийната инфраструктура и на 

алтернативните източници на енергия. 

 

За изпълнение на мярката допринасят следните проекти: 
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Изпълнение на 2.2.1.2.1. Експлоатация и разширяване на съществуващите 

фотоволтаични паркове. 

През 2015 г. се реализира инвестиционен проект „Фотоволтаична електроцентрала с 

мощност 73.44 kWp“ в УПИ XI от кв. 1 село Скалско, община Дряново с Възложител 

„Екологична енергия 112“ ЕООД 

През 2015 г. се реализира инвестиционен проект „Фотоволтаична електроцентрала с 

мощност 73.44 kWp и БКТП 250 kVA“ в УПИ XI от кв. 1 село Скалско, община 

Дряново с Възложител „Слънчева енергия“ ЕООД 

През 2019 г. се реализира проект „Фотоволтаична елекрическа централа с мощност 30 

kW. Проектът е реализиран в  ПИ с идентификатор 23947.104.63 град Дряново, 

местност Припека, на покрива на съществуваща сграда, с Възложител „УНИТРАФАД“ 

ООД. 

 

Изпълнение на 2.2.1.2.2. Изграждане на малки ВЕЦ и реконструкция на 

съществуващи  съоръжения. 

 

С цел завишаване на мощност на ВЕЦ „Каломен“, през 2015 г. е въведена в 

експлоатация втора турбина. 

 

Липсва финансова информация. 

Изпълнението на мярката е задоволително. 

 

Мярка 2.2.1.3. Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд. 

 

За изпълнение на мярката допринасят следните проекти: 

 

Изпълнение на 2.2.1.3.1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

обществените сгради. 

През 2014г. се реализира проект „Ремонт покрив и фасада на сградата на Бюрото по 

труда и Данъчна служба – гр. Дряново“, гр. Дряново, ул. „Стефан Стамболов“ № 32, 

финансиран по Проект „Красива България“ към МТСП. В резултат фасадата на сграда 

на Бюро по труда и Данъчна служба е обновена, приложени са енергоспестяващи 

мерки. 

През 2016 г. се реализира проект „Повишаване на енергийната ефективност на 

общински сгради, предоставящи социални и административни услуги на населението 

на град Дряново, чрез изграждане на високоефективни отоплителни системи и 

увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници“ финансиран от Програма 

BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. 

Постигната е основната цел на проекта: Намаляване емисиите на парникови газове и 

увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници, чрез подмяна на 

съществуващи и/или изграждане на високоефективни отоплителни системи в 

потреблението на енергия в шест сгради общинска собственост: 
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Сграда № 5 Сграда на Бюро по труда и Данъчна служба – Дряново: 

Сграда № 6 Сграда на Общинска администрация – Дряново 

През 2017 г. се реализира проект „Ремонт покрив и фасади на административната 

сграда на Кметство село Царева ливада“, финансиран по Проект „Красива България“, 

Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“. Постигната е 

основната цел на проекта: осигуряване на енергоефективна експлоатация на сграда с 

административни функции чрез полагане на топлоизолация на фасадите при запазване 

на съществуващите архитектурни елементи и подмяна на дограмата. 

През 2020 г. Проект „Ремонт на покрив и фасада на съществуваща административна 

сграда на – гр. Дряново“, гр. Дряново, ул. „Капитан Райчо“ №16, финансиран по 

Проект „Красива България“ към МТСП2. Дейности: цялостен ремонт на покрива; 

поставяне на петкамерна PVC дограма и нови врати; топлоизолация; ремонт на всички 

помещения в сградата; благоустрояване на дворното пространство. 

 

По отношение на административно обслужване на населението в селата от 2014г. са 

създадени информационни центрове за мобилни услуги и обслужване на едно гише в 

селата - Царева ливада, Ганчовец и Гостилица, като част от проект „Изграждане на 

информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в община 

Дряново“, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 

321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони.  

 

2.2.1.3.2. Внедряване на мерки за енергийна ефективност на  жилищни сгради. 

Община Дряново няма сключени тристранни договори за целево финансиране за 

обновяване на сгради по Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради. Сдруженията на собствениците на територията на 

Община Дряново /12 броя/ имат сключени договори само с Общината. Досиетата на 

Сдруженията са изпратени до Председателя на Управителния съвет и Изпълнителния 

директор на Българската банка за развитие за разглеждане. Съгласно Писмо с изх. №90 

– 05 – 636/05.07.2017 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, 

Община Дряново преустанови приема на заявления за интерес и финансова помощ по 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

до приключване изпълнението на сключените договори за целево финансиране. 

 

Изпълнението е обезпечено с национално и общинско финансиране. 

Изпълнението на мярката е много добро. 

 

Специфична цел 2.2.2. Осигуряване на актуални кадастрални карти и 

устройствени планове. 

 

Таблица 13. Степен на изпълнение на проектите по СЦ 2.2.2. 

                                                           
2 Източник: http://www.dryanovo.bg/bg/article/3235/1.html 
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№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

СЦ 2.2.2.  Осигуряване на актуални кадастрални карти и устройствени 

планове. 

 Мярка 2.2.2.1. Планиране устройството на територията.   

2.2.2.1.1. 

Изработване и одобряване на устройствените, 

кадастралните и регулационните планове за населените 

места на общината. 

Изпълнен 

2.2.2.1.2. Изработване на Общ устройствен план. Изпълнен 

2.2.2.1.3. 
Изграждане на Общински пазар за промишлени стоки, 

зеленчуци и плодове. 

Не е отчетено 

изпълнение 

 

Мярка 2.2.2.1. Планиране устройството на територията.   

 

Изпълнение на 2.2.2.1.1. Изработване и одобряване на устройствените, 

кадастралните и регулационните планове за населените места на общината. 

През 2014 г. са приети и одобрени кадастрални карти за поземлени имоти на 

територията на Община Дряново:  

 

село землище брой 

Искра Царева Ливада 10 

Чуково Чуково 3 

Малки ханища Ганчовец 2 

Долни Върпища Царева Ливада 4 

Балванците Каломен 4 

Саласука Зая 4 

Гоздейка Длъгня 3 

Доча Царева Ливада 2 

Куманите Царева Ливада 2 

Бочуковци Царева Ливада 1 

 

Изпълнение на 2.2.2.1.2. Изработване на Общ устройствен план. 

През 2019 г. между Община Дряново и „Про Консулт Дряново“ ДЗЗД е подписан 

договор за изработване на Общ устройствен план на Община Дряново, който е на етап 

съгласуване на предварителен проект. 

 

Изпълнението е обезпечено с общинско финансиране. 

Изпълнението на мярката е задоволително. 
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1.2.3. Оценка на степента на изпълнение на Стратегическа цел 3. „Подобряване 

качеството на живот чрез изграждане на съвременна инфраструктура и създаване 

на условия за по-добро образование, социално включване, достъпно и качествено 

здравеопазване, култура и спорт“ 

 

Стратегическа цел 3. „Подобряване качеството на живот чрез изграждане на 

съвременна инфраструктура и създаване на условия за по-добро образование, социално 

включване, достъпно и качествено здравеопазване, култура и спорт“ има две 

приоритетни области и четири специфични цели, които са ориентирани към 

разширяване на достъпа до качествено образование; постигане на по-голяма гъвкавост 

на образователната система спрямо промените в пазара на труда; създаване на условия 

за качествена заетост, гарантираща социалното включване; увеличаване на 

иновативния потенциал на икономиката, основана на знанието; изграждане на 

адекватна инфраструктура за образование, спорт, култура, социални грижи и 

здравеопазване; осигуряване на по-добър здравен, културен и духовен статус на 

населението; поддържането на по-качествена среда за отдих и почивка.  

 

В обхвата на СЦ 3 са включени следните приоритетни области: 

Приоритетна област 3.1. „Обновяване на инфраструктурните мрежи и услуги 

обезпечаващи по-висок стандарт на живота и разширяващи възможностите за по-добро 

образование, социални грижи, спорт и опазване на културното и духовното 

наследство“.    

Приоритетна област 3.2. „Полагане на целенасочени усилия за подобряване здравето, 

благополучието и качеството на живот на местното население“.  

 

Изпълнение на Приоритетна област 3.1. „Обновяване на инфраструктурните 

мрежи и услуги обезпечаващи по-висок стандарт на живота и разширяващи 

възможностите за по-добро образование, социални грижи, спорт и опазване на 

културното и духовното наследство“.    

 

Приоритетна област 3.1. включва две специфични цели. Областите на 

въздействие и предвижданите мерки целят да доведат до по-добри образователни 

резултати на учениците; намаляване на преждевременното напускане на училище; 

увеличаване на заетостта, особено на младежката заетост, респективно намаляване на 

безработицата и свързаните с нея нива на обща и детска престъпност; по-качествено 

здравеопазване и по-здравословен начин на живот; подобрени образователни, 

квалификационни и здравни характеристики на работната сила; по-висока 

производителност; подобряване качеството на услугите в областта на социалните 

грижи и здравеопазването. 
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Специфична цел 3.1.1. Подобряване на достъпа и повишаване качеството на 

образованието и обучението.    

 

Таблица 14. Степен на изпълнение на проектите по СЦ 3.1.1. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

СЦ.3.1.1. Подобряване на достъпа и повишаване качеството на образованието и 

обучението.    

 Мярка 3.1.1.1. Обновяване на образователната инфраструктура   

3.1.1.1.1. 
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградния 

фонд на училища, детски градини и детски ясли 
Изпълнен 

3.1.1.1.2. 
Реновиране на сградния фонд и прилежащата 

инфраструктура на училища, детски градини и детски ясли 
Изпълнен 

 Мярка 3.1.1.2. Подобряване достъпа до образование и учене през целия живот.    

3.1.1.2.1. 
Подобряване на материално-техническата база на 

образователната инфраструктура 
Изпълнен 

3.1.1.2.2. Организиране на обучения за учене през целия живот Изпълнен 

 

Мярка 3.1.1.1. Обновяване на образователната инфраструктура   

 

Изпълнение на 3.1.1.1.1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

сградния фонд на училища, детски градини и детски ясли 

Проект „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради, 

предоставящи социални и административни услуги на населението в гр. Дряново, 

чрез изграждане на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела на 

енергията от възобновяеми източници“, финансиран от финансовия механизъм 

Европейското икономическо пространство към Министерство на икономиката и 

енергетиката грантова схема BG04-02-03 „Мерки за повишаване на енергийната 

ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и 

локални отоплителни системи“. 

Проектът включва следните сгради част от сградния фонд на училища, детски градини 

и детски ясли: ДГ „Детелина“; Самостоятелен корпус към ДГ „Детелина“; База 

„Иглика“ към ДГ „Детелина“; Детски ясли – Дряново. 

В обектите са внедрени високоефективни мерки, повишаващи енергийната ефективност 

на общински сгради. 

Проект „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на сграда на СУ 

„Максим Райкович“ в гр. Дряново, община Дряново“; Административен договор – 

Договор за БФП № 07/07/2/0/00880 от 11.12.2017 г., вкл. Анекс I от 22.10.2019 г., Анекс 

II от 12.12.2019 г., Анекс III от 10.12.2020  
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Източник на финансиране: Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 

Проектът подобрява условията в сградата на СУ „Максим Райкович“, чрез 

реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване. Въведени мерки за енергийна 

ефективност; подобрен достъп до образователни услуги; по-качествена и удобна 

материална база на училището, която предполага възможност за по-качествени 

образователни услуги; по-добри условия за спорт на обучаваните в училището. 

 

Изпълнение на 3.1.1.1.2. Реновиране на сградния фонд и прилежащата 

инфраструктура на училища, детски градини и детски ясли 

През 2014-2015г. след оптимизирането на училищната мрежа, Община Дряново 

реализира два проекта по Националната програма на Министерството на образованието 

„Оптимизация на училищната мрежа“ за 2014 г.  

По модул „Рационализация на мрежата от професионални училища“ в сградата на ПГИ 

„Рачо Стоянов“– град Дряново са извършени следните ремонтни дейности: ремонт и  

хидроизолация на покрив; подмяна тръбната мрежа и отоплителната инсталация с 

радиатори; вътрешен ремонт - изкърпване на мазилка по врати и прозорци, шпакловане 

и боядисване на стените и коридорите, подмяна на вратите, осветителните тела, 

ключовете, контактите и част от подовите настилки в кабинетите; ремонт на 

санитарните възли; ремонт физкултурния салон и съблекалните. 

С част от  средствата са извършени следните строително-ремонтни дейности в 

приемащото училище СОУ „Максим Райкович“: вътрешно боядисване на коридорите; 

асфалтиране на училищния двор; асфалтиране на спортните площадки. 

 

Изпълнението е обезпечено със средства от ЕС, национално финансиране. 

Изпълнението на мярката е над очакваното – преизпълнение. 

 

Мярка 3.1.1.2. Подобряване достъпа до образование и учене през целия живот.    

 

Изпълнение на 3.1.1.2.1. Подобряване на материално-техническата база на 

образователната инфраструктура 

През 2014 г. е реализиран проект на Целодневната детска градина с финансиране от 

Националната програма „Модернизиране на материалната база в училище“, модул 

„Подобряване на училищната среда“, в рамките на който са закупени учебни 

пособия и спортни уреди, дидактически шкафове и ново обзавеждане на стойност, 

подменени са и общо 360 кв.м подови настилки. 

През 2014г. със средства от общинския бюджет е извършен ремонт на кухненския 

блок в база „Иглика“ - подменена подова настилка, аспирационна система, част от 
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вратите и мивките, и закупена нова професионална готварска печка. Подменени са и 

подовата настилка на базата в Царева ливада.  

2016-2019г. е реализиран Проект „Подкрепа за предучилищно възпитание и 

подготовка на деца в неравностойно положение на територията на община 

Дряново“, финансиран от ОП Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г. 

Проектът е насочен към 200 деца от ЦДГ „Детелина“ на възраст от 3 до 7 години, 47 от 

които са от ромски и турски произход; родителите на децата и всички други 

заинтересовани страни. Изпълнени са дейностите: Подобряване на образователната 

среда в детски градини и в подготвителни групи; Дейности, насочени към съхраняване 

и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните 

връстници в интеграционна мултикултурна среда; Работа със семействата от 

етническите малцинства; Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на 

етнически произход и културна идентичност. 

 

Изпълнение на 3.1.1.2.2. Организиране на обучения за учене през целия живот 

Проект „Заедно в различието“ (2019-2021) с бенефициент Община Дряново, 

финансиран от ОП Наука и образование за интелигентен растеж.3 

Проектът е насочен към уязвими и малцинствени групи, като дейностите са насочени 

към допълнително обучение по български език, за които българският език не е майчин; 

съхраняване и развиване на културната идентичност в интеграционна мултикултурна 

среда; създаване на клубове по интереси в областта на културата, фолклора и 

традициите на различните етноси, танцови формации и изкуства. Ограмотяване на 

възрастни роми. Съдействие за предоставяне на продължаващо професионално 

обучение за лица, навършили 16 г. Въвеждане на форми на взаимодействие и дейности 

в училищата за изграждане на положителни нагласи към образователната интеграция 

на ромските деца. Насърчаване участието на родителите в образователния процес. 

Преодоляване на негативни обществени нагласи основани на етнически произход и 

културна идентичност, чрез провеждане на семинар и спортни мероприятия. С оглед 

преодоляване на проблемите в здравеопазването са организирани консултации по 

въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве, семейното планиране, начините за 

предпазване от сексуално предавани инфекции с подрастващи и млади хора и с техните 

родители. Обзавеждане и оборудване на медицински кабинети, с цел провеждане на 

профилактични прегледи по социално значими заболявания. Провеждане на 

разяснителни кампании за значението на профилактичните прегледи сред ромското 

население. 

Постигнати индикатори: 

1. Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани 

в образователната система - 30 бр. 

2. Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), 

участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция – 107 бр. 

 

                                                           
3 http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=lqmUtNpN6HQ%3D&isHistoric=False 
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Проект „Заедно в различието“ (2019-2021), с бенефициент Община Дряново, 

финансиран от ОПРЧР 4 

Постигнати индикатори: 

1. Обхванати роми – 115 брой 

2. Роми, които при напускане на операцията са започнали да търсят работа, или имат 

работа, или са ангажирани с образование/обучение или са получили квалификация или 

са включени в социални и здравни услуги - 55 брой 

3. Участници в неравностойно положение, които при напускане на операцията са 

започнали да търсят работа, или имат работа, или са ангажирани с 

образование/обучение или са получили квалификация или са включени в социални и 

здравни услуги – 41 брой 

4. Други хора в неравностойно положение – 44 брой 

 

Проект „Учим и творим днес, за да успеем утре“ (2019-2021), с бенефициент Детска 

градина „Детелина“, финансиран от ОП Наука и образование за интелигентен 

растеж 5 

Проектът  насочен към 120 деца от ДГ „Детелина“ на възраст от 3 до 7 години, 40 от 

които са от маргинализирани общности, включително роми; родителите на децата и 

всички други заинтересовани страни. Проектното предложение включва следните 

дейности: Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца от 

маргинализирани и не маргинализирани групи; Работа със семействата от 

маргинализирани общности, включително ромите; Административното управление на 

проекта, информиране и публичност. 

В резултат на изпълнението на дейностите по проекта се очаква постигане на следните 

резултати: осигуряване на ранно интегриране и равен достъп до образование на всички 

деца и ученици в т.ч. от етническите малцинства; повишено качество на образованието 

в детските градини и в подготвителните групи, с цел тяхната образователна 

интеграция; включени родителите във възпитателния процес; създаване на условия за 

успешна социализация на децата от маргинализирани общности, включително роми, 

засилена мотивация на деца и родители за участие в образователния процес. 

Индикатори: 

1. Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), 

участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция – 40 бр. 

2. Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани 

в образователната система - 20 бр. 

 

През октомври 2015 г. IT Academy влезе  в Професионалната гимназия по 

икономика в Дряново. Двадесет възпитаници на училището, заедно с техният 

преподавател по информатика и информационни технологии, са включени в проект 

„Microsoft YouthSpark - Кариера в информационните технологии“ на Сдружението на 

                                                           
4 http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=PpGkJ9CxLp4%3D&isHistoric=False 
5 http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=PpGkJ9CxLp4%3D&isHistoric=False 
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завършилите Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

С проекта се предоставя достъп до алтернативно и модерно електронно обучение по 

информационни и комуникационни технологии, в партньорство с IT академията на 

Microsoft, както и по предприемачество, в партньорство със Стопанския факултет при 

СУ „Св. Климент Охридски“. В рамките на програмата „Microsoft YouthSpark - Кариера 

в информационните технологии“, Сдружението на завършилите стопански факултет 

предоставя напълно безплатен достъп до платформата за електронно обученние 

Microsoft IT Academy на 20 ученици от ПГИ „Рачо Стоянов“, на възраст между 15 и 18 

години (от 9-ти до 12-ти клас). Всеки един от тях, успешно преминал през 

електронното учебно съдържание,  получи сертификат за завършено обучение.  

 

Изпълнението е обезпечено със средства от ЕС, национално финансиране. 

Изпълнението на мярката е над очакваното – преизпълнение. 

 

Специфична цел 3.1.2. Подобрено качество и достъпност до културните услуги и 

устойчива грижа за културното и духовното наследство. 

 

Таблица 15. Степен на изпълнение на проектите по СЦ 3.1.2. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

С.Ц. 3.1.2. Подобрено качество и достъпност до културните услуги и устойчива 

грижа за културното и духовното наследство. 

 
Мярка 3.1.2.1. Съхраняване, укрепване, развитие и популяризиране на културно-

историческото и духовното наследство. 

3.1.2.1.1. 

Внедряване на мерки за енергийната ефективност в 

сградите на културни и духовни институции /читалища, 

музей, религиозни храмове/ 

Не е отчетено 

изпълнение. 

3.1.2.1.2. 
Подобряване на материално-техническата база на 

културните и духовните институции. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

3.1.2.1.3. 
Проучване, възстановяване, съхраняване и укрепване на 

традиционни празници, обичаи и занаяти. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

3.1.2.1.4. 

Изграждане на общински културен център с изложбени 

пространства и експозиционни зали в сградата на 

Дряновското класно училище. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

3.1.2.1.5. 
Ремонт и реставрация на паметници на културата от 

национално и местно значение. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

3.1.2.1.6. 

Реставрация и археологически проучвания на крепостите 

„Дискодуратера“, „Боруна“ и „Стринава“, римските пътища 

и др. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

 Мярка 3.1.2.2. Културни празници и културни събития в общината. 



 

Последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. 

 

 

52 
 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

3.1.2.2.1. 

Утвърждаване на националните културни прояви: „Поезия 

и песен на Балкана“, „Балканът пее и разказва“, 

Национален събор на пенсионерите „От дума на дума, от 

песен на песен“, „Ракия-магия“ - фестивал на домашната 

ракия и Национален плувен фестивал - с. Царева ливада. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

3.1.2.2.2. 

Утвърждаване на традиционните културни и духовни 

празници в културния календар на общината и обогатяване 

с нови събития. 

Частично 

изпълнение 

3.1.2.2.3. 

Отбелязване Деня на строителя и превръщането му в 

традиционен празник за общината, чрез привличане на 

национални браншови организации. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

 

Мярка 3.1.2.1. Съхраняване, укрепване, развитие и популяризиране на културно-

историческото и духовното наследство. 

 

В обхвата на мярката са включени 6 проекта/ дейности, по които не е постигнато 

изпълнение. В началото на м. юли 2015 г., фасадата  на внушителната Лафчиева къща, 

запазена от възрожденския период, известна още като къщата без пирони, е основно 

почистена и покрита с консервант за дърво. Освежаването на фасадната част на 

Лафчиевата къща се реализира със средства от бюджета на Исторически музей - 

Дряново 

През 2016 г. основно са почистени всички паметници на територията на община 

Дряново включително и костницата на Дряновски манастир. 

 

Изпълнение на 3.1.2.1.6. Реставрация и археологически проучвания на крепостите 

„Дискодуратера“, „Боруна“ и „Стринава“, римските пътища и др. 

През месеците май и юни 2015 г. българо-германски екип, с участието на Националния 

археологически институт при БАН, проведоха археологическо проучване на пещера 

„Бачо Киро“. Ръководител на екипа бе д-р Николай Сираков – специалист в областта на 

палеонтологията на Балканите. Целта на научната експедиция бе да се вземат проби от 

при входната част на пещерата за датиране и уточняване стратиграфията на пластовете. 

 

Изпълнението на мярката е незадоволително. 

 

Мярка 3.1.2.2. Културни празници и културни събития в общината. 
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За изпълнение на мярката допринася изпълнението на 3.1.2.2.2. Утвърждаване на 

традиционните културни и духовни празници в културния календар на общината и 

обогатяване с нови събития. 

Културният календар на Община Дряново е изпълнен с многобройни събития, в които 

активно участват всички културни и образователни институции. През периода е 

продължена традицията за отбелязване на националните празници и чествания, 

съвместно с читалищата от общината.  

Годишните програми на читалищата в Дряново, Царева ливада, Гостилица, Ганчовец, 

Зая, Туркинча и Длъгня допринасят за осигуряването на по-широк достъп до култура, 

за участие в творчески дейности и в културния живот на населените места на хора от 

всички възрасти и социални групи от населението, за комуникация и информираност, 

за насърчаване на културното многообразие, както и за приемственост между 

поколенията. 

Активно присъствие в обществения културен живот имаше и Историческият музей със 

своята културно-просветна и научно-изследователска дейност и фондова работа. 

 

Изпълнението на мярката е незадоволително. 

 

Изпълнение на Приоритетна област 3.2. „Полагане на целенасочени усилия за 

подобряване здравето, благополучието и качеството на живот на местното 

население“ 

 

Приоритетна област 3.2. „Полагане на целенасочени усилия за подобряване здравето, 

благополучието и качеството на живот на местното население“ включва две 

специфични цели. Областите на въздействие и предвижданите мерки са насочени към 

представители на уязвимите целеви групи. Здравната и социалната политики през са 

насочени срещу рисковите фактори за общественото, семейното и индивидуалното 

здраве.  

 

Специфична цел 3.2.1. Повишаване качеството и ефективността на здравните и 

социалните услуги и обновяване на материалната база.    

 

Таблица 16. Степен на изпълнение на проектите по СЦ 3.2.1. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

СЦ.3.2.1.   Повишаване качеството и ефективността на здравните и социалните 

услуги и обновяване на материалната база.    

 
Мярка 3.2.1.1. Намаляване на бедността и социалното включване и интеграция 

на групите в неравностойно положение.   
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№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

3.2.1.1.1. 

Предоставяне на съществуващи и разкриване на нови 

социални услуги в общността /защитени жилища, дневни 

центрове, преходно жилище, ЦОП и др./. 

Изпълнен 

3.2.1.1.2. 

Подобряване на материално-техническата база на Дома за 

възрастни хора с деменция и Дома за възрастни хора с 

психични разстройства. 

Не е отчетено 

изпълнение 

3.2.1.1.3. 
Разширяване на обхвата и услугите на Домашен социален 

патронаж. 
Изпълнен 

3.2.1.1.4. 

Изграждане на инфраструктура подобряваща достъпа на 

хора с увреждания до обществени сгради и публични 

пространства. 

Не е отчетено 

изпълнение 

3.2.1.1.5. Ремонт и обновяване на клубовете на пенсионера. 
Не е отчетено 

изпълнение 

3.2.1.1.6. 

Увеличаване на капацитета на съществуващи социални 

услуги в общността /защитени жилища, дневни центрове, 

ЦОП /. 

Изпълнен 

3.2.1.1.7. Изграждане на Дом за стари хора 
Не е отчетено 

изпълнение 

3.2.1.1.8. 
Създаване на  Дневен център за възрастни хора в с. Царева 

ливада. 

Не е отчетено 

изпълнение 

3.2.1.1.9. 

Пребазиране на защитено жилище за възрастни хора с 

физически увреждания и Дневен център за деца и 

възрастни с увреждания - Дряново. 

Не е отчетено 

изпълнение 

3.2.1.1.10. 
Създаване на  Център за социална рехабилитация и 

интеграция на хора с увредено зрение. 

Не е отчетено 

изпълнение 

3.2.1.1.11. 
Оборудване на спортен и  рехабилитационен център за  

хора с увреждания. 

Не е отчетено 

изпълнение 

3.2.1.1.12. Предоставяне на услуги по Програма „Личен асистент“. Изпълнен 

3.2.1.1.13. 
Предоставяне на услуга „Приемна грижа“ и други 

превантивни и алтернативни форми на грижа и услуги. 
Изпълнен 

3.2.1.1.14. Изграждане на общински жилища. 
Не е отчетено 

изпълнение 

3.2.1.1.15. Изграждане на младежки  център. 
Не е отчетено 

изпълнение 

3.2.1.1.16. 

Реализиране на мерки, подобряващи социалната 

интеграция на социално уязвими групи и маргинализирани 

общности. 

Изпълнен 

 Мярка 3.2.1.2. Обновяване на здравната инфраструктура и предоставяне на по-
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№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

качествени здравни грижи.   

3.2.1.2.1. 
Разкриване и оборудване на специализирани лекарски 

кабинети. 

Частично 

изпълнен 

3.2.1.2.2. Разкриване на общински хоспис. 
Частично 

изпълнен 

3.2.1.2.3. 
Разкриване на болница за долекуване и продължително 

лечение. 

Не е отчетено 

изпълнение 

3.2.1.2.4. 
Подобряване на здравната инфраструктура на територията 

общината. 

Частично 

изпълнен 

3.2.1.2.5. Запазване на Филиала на ЦСМП гр. Дряново. Изпълнен 

3.2.1.2.6. 
Повишаване на квалификацията на медицинските кадри и 

привличане на нови специалисти 
Изпълнен 

 

Мярка 3.2.1.1. Намаляване на бедността и социалното включване и интеграция на 

групите в неравностойно положение.   

 

За изпълнение на мярката допринася изпълнението на следните проекти: 

 

Изпълнение на 3.2.1.1.1. Предоставяне на съществуващи и разкриване на нови 

социални услуги в общността /защитени жилища, дневни центрове, преходно 

жилище, ЦОП и др./. 

Всяка година се разработва, приема и прилага Общински план за развитие на 

социалните услуги. В община Дряново функционират социални услуги, държавно 

делегирана дейност: „Дневен център за деца и възрастни с увреждания“; „Дневен 

център за стари хора“; „Защитени жилища за лица с умствена изостаналост“ І и ІІ с. 

Царева ливада; „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“, с. Гостилица; 

„Защитено жилище за лица с физически  увреждания“ - Дряново; „Център за 

обществена подкрепа“, Дряново; „Преходно жилище“ - делегирана държавна дейност в 

сградата на  специализирана институция ДПЛПР с. Радовци.   

Всички социални услуги, без Преходно жилище са отдадени чрез конкурс на външен 

доставчик. 

През периода 2014-2020г. са реализирани следните проекти: 

Проект „ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ“ (2016-2018)6 с бенефициент 

Община Дряново. Създаването на „Център за интегрирани услуги“ в община Дряново 

цели подобряване на достъпа до социални и здравни услуги на хора с увреждания, 

техните семейства и на възрастни хора над 65 години, с ограничения или в 

                                                           
6 http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=1nkwrXMumN4%3D&isHistoric=False 
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невъзможност за самообслужване, съобразно техните комплексни потребности. В 

резултат на това ще се осигури възможност за постигане на независимост и социална 

интеграция на представителите на уязвимите групи. Проектът надгражда и доразвива 

предоставяните в общината услуги в общността и в домашна среда, като ги допълни 

със специализирани здравни услуги. Проекта успешно приключи. Потребителите на 

услугите се включиха в последващи проекти за предоставяне на здравно-социални 

услуги в домашна среда, механизъм „лична помощ“ и „асистентска подкрепа“. 

 

Проект „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични 

разстройства и умствена изостаналост“ (2020-2022)7, финансиран от ОПРЧР 

Изграждането на ЦСРИЛПРУИ е продиктувано от стартиралия процес на извеждане на 

възрастни с увреждания от специализирани институции и предоставяне на 

възможности за тяхното социално включване. Целевата група включва, освен 

настанените в момента пълнолетни лица с психични разстройства и умствена 

изостаналост в специализирани институции и резидентни услуги в Община Дряново – 

около 140 души, също и хора, които имат психични разстройства и умствена 

изостаналост и живеят в общността, както и на техните семейства. Основните дейности 

по проекта включват: ремонт на помещения за ЦСРИЛПРУИ; Обзавеждане и 

оборудване на ЦСРИЛПРУИ; наемане на персонал; обучение и текуща подкрепа на 

персонала; разработване на методика за предоставянето на услугите в ЦСРИЛПРУИ; 

закупуване на автомобил и специализиран микробус за лица с увреждания, 

предоставяне на социални услуги за лицата от целевите групи. 

 

Проект „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични 

разстройства“8, с бенефициент Община Дряново, финансиран от ОПРР 

Изграден е комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства на 

територията на община Дряново, съгласно Картата на услугите за подкрепа в 

общността и Картата на резидентните услуги, чрез: 

1. 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, община Дряново, област Габрово. 

Центровете представляват отделни масивни сгради, разположени в общ парцел, със 

самостоятелни прилежащи дворни пространства.  

 

Проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - 

предоставяне на новите услуги - Център за грижа за лица с психични разстройства 

- град Дряново (2021-2023)“ 

Проектът осигурява подкрепа на целевите групи чрез разкриване на 7 бр. социални 

услуги от резидентен тип - Център за грижа за лица с психични разстройства. 

                                                           
7 http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=nDzVuynM1bQ%3D&isHistoric=False 
8 http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/Activities?contractId=zX1GJbRMciE%3D&isHistoric=False 
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Седемте центъра са базирани в новопостроени по проект по ОПРР 2014-2020 седем 

двуетажни сгради, като всеки от тях е с капацитет от по 15 места. Предоставянето на 

резидентните услуги обхваща целева група – лица над 18г. - 105 потребителя. 

Очакваните резултати са създаване на нова форма на социална услуга, чиято работа е 

фокусирана повече върху взаимодействието на индивида и средата в общността; 

формирани умения за живот на база индивидуалните възможности на хората, които 

ползват услугите; променени обществените нагласи към хората, които срещат 

затруднения, поради наличието на психически разстройства. 

В резултат изпълнението на проекта, ще бъде изграден капацитет за предоставяне на 

резидентна грижа за лица с психични разстройства. 

 

Изпълнение на 3.2.1.1.3. Разширяване на обхвата и услугите на Домашен социален 

патронаж.  

Реализирани са следните проекти, допринасящи за изпълнението:  

Проект „Подкрепа в дома“ (2019-2020)9, финансиран от ОПРЧР 

Реализирането на патронажна грижа в община Дряново цели подобряване на достъпа 

до здравни и социални услуги на лица с увреждания, техните семейства и на възрастни 

хора над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, съобразно 

техните комплексни потребности. Основните дейности: осигуряване на достъп до 

интегрирани здравно - социални услуги в домашна среда; осигуряване на публичност и 

информация; социална оценка на потребностите на кандидат - потребителите; обучение 

на персонала; супервизия и психологическо консултиране; психологическа подкрепа на 

потребителите на услуги; организация и управление на проекта. 

 

Проект „Подкрепа в дома“ (2020-2021)10, финансиран от ОПРЧР 

Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот и възможностите за 

социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на 

мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) 

капацитет за предоставянето им. 

Идентифицирана е голяма нужда от предоставянето на услуги по домовете в контекста 

на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната. Дейностите по проекта са 

насочени към лица, за които е налице социална необходимост от почасови услуги като 

по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на 

населението от превенция разпространението на COVID-19. 

 

Проект „Подкрепа в дома“ (2020-2021)11, финансиран от ОПРЧР 

Целта на проекта е да подобри качеството на живот и възможностите за социално 

включване на хората с увреждания и възрастните хора в общината, чрез осигуряване на 

мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ материален и кадрови 

                                                           
9 http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=jWw4NniP7hM%3D&isHistoric=False 
10 http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=sD7YPSdygIs%3D&isHistoric=False 
11 http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=KVQcZdLsmNA%3D&isHistoric=False 
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капацитет за предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за 

възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания 

за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните 

домове. 

 

Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Дряново 2016 - 2019 г.“ 

По проекта Община Дряново предоставя услуга „Ежедневно приготвяне и 

предоставяне на топла храна, за нуждите на домакинствата - гр. Дряново“ в периода 

01.09.2016 г. до 31.12.2019 г. от различни рискови групи. Едновременно с основната 

дейност в рамките на проекта са осигурени и съпътстващи мерки, включващи подкрепа, 

съдействие, индивидуално и групово консултиране, в отговор на установени конкретни 

нужди и проблеми на представителите на целевите групи. Реализацията на дейностите 

по проекта ще допринесе за подобряване качеството на живот и задоволяване на 

потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами. 

Постигнат индикатор за ползватели на услугата: 179 човека. 

 

Проект 3-1 – „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община 

Дряново“12 – ОП ХРАНИ 

Услугата се предоставя при спазване на противоепидемичните мерки, принципите на 

балансирано хранене и изискванията за безопасност на храните и националните 

стандарти и норми за хранене. Храната се доставя до дома на потребителите. В рамките 

на проекта, потребителите на услугата имат възможност да получат и съпътстващи 

мерки, съобразени с противоепидемичните мерки, с цел ограничаване 

разпространението на COVID-19, както и със специфичните нужди на хората в тези 

условия.  

 

Проект „Патронажна грижа +“ (2021-2023), финансиран от ОПРЧР13 

Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни 

услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване 

разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. 

 

Изпълнение на 3.2.1.1.5. Ремонт и обновяване на клубовете на пенсионера.  

През 2016 г. е извършен ремонт на санитарните помещения на клуба на пенсионера в 

гр. Дряново. 

 

Изпълнение на 3.2.1.1.6. Увеличаване на капацитета на съществуващи социални 

услуги в общността /защитени жилища, дневни центрове, ЦОП /. 

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

Общински съвет–Дряново със Заповед № РД01-0290/23.02.2018 г. на изпълнителния 

директор на АСП е увеличен капацитета на „Защитено жилище 1 за хора с умствена 

                                                           
12 http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=oAdA51tSuiI%3D&isHistoric=False 
13 http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/Activities?contractId=THOGXPn%2BZVI%3D&isHistoric=False 
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изостаналост“ – с. Царева ливада, от 6 на 8 потребители, считано от 01.03.2018 г. 

По отношение на „Център за обществена подкрепа“ – Дряново през 2018 г. със  Заповед 

№ РД01-0299 от 27.02.2018 г. на изпълнителния директор на АСП се увеличи 

капацитета на услугата от 15 на 25 потребители, считано от 01.05.2018 г. 

Със Заповед № РД01-0352/09.03.2018 г. на Изпълнителния директор на АСП е 

преустановено настаняването в „Преходно жилище“, считано от датата на издаване на 

заповедта.  

С Решение № 386, Протокол № 48 от 22.12.2017 г. на Общински съвет – Дряново 

е променен капацитета на ДПЛПР от 110 /сто и десет/ потребители на 104 /сто и 

четири/ потребители, считано от 01.04.2018 г. 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 АСП е преустановено настаняването 

в дома, считано от датата на издаване на заповедта. 

 

Изпълнение на 3.2.1.1.12. Предоставяне на услуги по Програма „Личен асистент“. 

През 2019 г. социалната услуга в общността „Личен асистент“ се предоставя по ПМС 

344/21.12.2018 г. 

 

Изпълнение на 3.2.1.1.13. Предоставяне на услуга „Приемна грижа“ и други 

превантивни и алтернативни форми на грижа и услуги. 

От 2011 г. в община Дряново услугата „приемна грижа“ се изпълнява чрез 

реализирането на проект „Приеми ме 2015“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. 

От ноември 2016 г. услугата премина към Областен екип по приемна грижа. Община 

Дряново осигурява необходимите условия за предоставяне на услугата в общината. 

През 2020 г. на територията на Община Дряново има 22 действащи приемни семейства. 

Профилите на утвърдените към момента приемни семейства са в диапазона от 0 месеца 

до 14 години. ЦОП работи с децата, настанени в приемни семейства. Работата е 

насочена към съдействие за адаптиране в новата среда, проследяване на състоянието им 

в приемното семейство, съдействие за срещи с биологичните родители, изготвяне на 

индивидуални характеристики за вписване в Регистър за осиновяване.  

Към края на 2020 г. настанените при условията на чл. 26 от ЗЗД са 20 деца в 19 

приемни семейства. 

 

Изпълнение на 3.2.1.1.16. Реализиране на мерки, подобряващи социалната 

интеграция на социално уязвими групи и маргинализирани общности. 

 

Проект „Създаване на общинско социално предприятие за подкрепена заетост в 

зелената система на община Дряново“ с бенефициент Община Дряново (2018-2019) 

По проекта е изграден нов и устойчив модел на общинско социално предприятие за 

улесняване достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвимите 

лица на територията на община Дряново чрез извършване на комунални и 

благоустройствени дейности по паркови зони и общинска собственост. Основната 
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целева група на проекта са хора с увреждания и лица в неравностойно положение на 

пазара на труда на територията на Община Дряново, които имат нужда от подкрепящи 

услуги за заетост с цел преодоляване на социалното изключване.  

 

Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ с бенефициент 

ТЕРА ТРЕЙД ЕООД14, Процедура BG05M9OP001-2.104 МИГ „Дряново - Трявна - в 

сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на 

уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“  

Проектът има за цел да създаде ефективен и иновативен модел за устойчива социално-

икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на МИГ Дряново-

Трявна, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и 

спиране на предаването на бедността през поколения. Проектът включва редица 

дейности за трайна интеграция на пазара на труда - мерки за активиране, 

професионално обучение и обучение по ключови компетентности, осигуряване на 

субсидирана заетост. 

Постигнати индикатори 

1. Неактивни и безработни участници в заетост след приключване на операцията – 8 бр. 

2. Неактивни или безработни участници -  16 бр. 

 

Проект „Социално-икономическа интеграция чрез предоставяне на социални, 

здравни и образователни услуги и консултации“ с бенефициент Фондация 

„Национален център за борба с бедствия и аварии“, финансиран от BG05M9OP001-

2.104 МИГ „Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 03 „Социално-

икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и 

Трявна“. Проектът има за цел разширяване на възможностите за подобряване 

качеството на живот на хора от маргинализирани групи за повишаване на мотивацията 

им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните 

възможности на тези лица за заетост, интеграция на пазара на труда и социално 

включване. в рамките на проекта ще се идентифицират и активизират икономически 

неактивни лица и ще се активизира включването им на пазара на труда; ще се изгради 

център за социални и здравни консултаци, който ще подобри достъпа до социални и 

здравни услуги на маргинализираните групи и общности от населението; ще се 

подпомогне процеса за преодоляване на негативните стереотипи свързани със 

социално-икономическата интеграция на маргинализираните групи и общности от 

населението. 15 

 

Проект „Подкрепа за трудова реализация на лица с интелектуални затруднения 

настанени в защитени жилища“ с бенефициент Сдружение „Дружество за умствено и 

психически увредени лица“, финансиран от ОПРЧР, BG05M9OP001-2.082 Личностно 

                                                           
14 http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=3LR8C3dnKu8%3D&isHistoric=False 
15 http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/Activities?contractId=ZoKzkA954pk%3D&isHistoric=False 
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развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения16. Чрез 

проект се оказва подкрепа на шестнадесет души с различни степени на умствена 

изостаналост- мъже и жени, настанени в две защитени жилища в с. Царева ливада, 

Община Дряново за включване в пазара на труда, по начин, отговарящ на техните 

потребности и възможности. Целите на проекта са свързани с овластяване на хората с 

интелектуални затруднения в достъпа им до професионална и обезпечена в 

дългосрочен план подкрепа за реализация на пазара на труда, осигуряване на подкрепа 

в прехода им към самостоятелен живот. 

 

Изпълнението е обезпечено със средства от ЕС, национално финансиране. 

Изпълнението на мярката е над очакваното – преизпълнение. 

 

Мярка 3.2.1.2. Обновяване на здравната инфраструктура и предоставяне на по-

качествени здравни грижи.   

 

За изпълнение на мярката допринася изпълнението на следните проекти: 

 

Изпълнение на 3.2.1.2.1. Разкриване и оборудване на специализирани лекарски 

кабинети. 

 

През периода община Дряново инвестира в подобряване 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. 

 

Изпълнение на 3.2.1.2.2. Разкриване на общински хоспис. 

През периода не е разкрит общински хоспис. Общината субсидира места за местни 

жители във функциониращия в град Дряново „Регионален хоспис“ ЕООД – Габрово. 

Броят на местата, финансирани от общинския бюджет за периода 2014-2020г. са 3. 

 

Изпълнение на 3.2.1.2.4. Подобряване на здравната инфраструктура на 

територията на общината. 

Изпълнението е реализирано през 2014г., като компонент от проект „Изграждане на 

информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в община 

Дряново“, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 

321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони.  

Извършените дейности са: Доставка и монтаж на медицинска техника - 25320 BGN с 

ДДС 20% 

От 2015 г. към общината е разкрит и мобилен кабинет за оказване на здравна помощ на 

жителите на малките населени места от общината. Eкип от специалисти посещава 

населените места и извършва профилактични прегледи. Целта е да се улесни в 
                                                           
16 http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=kP6Wz%2B8%2F%2FeM%3D&isHistoric=False 
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максимална степен населението при нужда от здравни, социални и административни 

услуги. Чрез сателитна интернет връзка е възможна и видео - конферентна връзка 

между хората по места с личните им лекари, т.нар. здравен телемониторинг или 

здравни услуги от разстояние. Това решава проблема с липсата на конкретен 

медицински специалист на място и спестява немалко разходи. 

Изпълнение на 3.2.1.2.5. Запазване на Филиала на ЦСМП гр. Дряново. 

През периода е запазен действащия филиал на Центъра за спешна медицинска помощ – 

Габрово, който обслужва населението на град Дряново и всички населени места в 

общината. 

 

Изпълнение на 3.2.1.2.6. Повишаване на квалификацията на медицинските кадри 

и привличане на нови специалисти 

В последните години се проявява тенденция на запазване броя на общо 

практикуващите лекари и стоматолози, което гарантира предоставянето на адекватни 

базови здравни грижи на жителите на общината. 

Всички специалисти ежегодно повишават професионалната си квалификация чрез: 

посещения на тематични курсове организирани в базите на медицинските 

университети; посещения на конгреси и симпозиуми; абонамент за специализирана 

медицинска литература; 

 

Изпълнението е обезпечено със средства от ЕС и национално финансиране. 

Изпълнението на мярката е незадоволително. 

 

Специфична цел 3.2.2. Развитие на устойчиви форми на отдих и спорт на местно 

ниво. 

 

Таблица 17. Степен на изпълнение на проектите по СЦ 3.2.2. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

СЦ 3.2.2. Развитие на устойчиви форми на отдих и спорт на местно ниво. 

 
Мярка 3.2.2.1. Изграждане и обновяване на спортната инфраструктура и услуги 

на територията на общината. 

3.2.2.1.1. Реконструкция на спортен комплекс „Локомотив“. Изпълнен  

3.2.2.1.2. Ремонт на стадиона в с. Царева ливада. Изпълнен  

3.2.2.1.3. 
Обновяване на МТБ на спортните обекти и спортните 

клубове 

Частично 

изпълнен 

3.2.2.1.4. Обогатяване на спортния календар на общината. Изпълнен  

3.2.2.1.5. 
Изграждане фитнес на открито в гр. Дряново и с. Царева 

ливада. 

Частично 

изпълнен 

3.2.2.1.6. Доизграждане на Център за рехабилитация и интеграция на Изпълнен  



 

Последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. 

 

 

63 
 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

хора с увреждания. 

3.2.2.1.7. 
Реконструкция на градски басейн и преобразуването му в 

закрит за целогодишно ползване. 

Не е отчетено 

изпълнение 

3.2.2.1.8. 
Изграждане на втори национален Тенис център в гр. 

Дряново. 

Не е отчетено 

изпълнение 

3.2.2.1.9. 
Реконструкция на лекоатлетическата писта на стадион 

Локомотив - гр. Дряново. 
Изпълнен 

3.2.2.1.10. Изграждане на трасе за офроуд. 
Не е отчетено 

изпълнение 

 Мярка 3.2.2.2. Реконструкция и изграждане на паркове и градини. 

3.2.2.2.1. 
Рехабилитационни дейности на парковите и зелените 

площи в общината. 
Изпълнен 

3.2.2.2.2. 
Обособяване, благоустрояване и озеленяване на нови 

паркови пространства. 

Частично 

изпълнен 

 

Мярка 3.2.2.1. Изграждане и обновяване на спортната инфраструктура и услуги на 

територията на общината. 

 

За изпълнение на мярката допринася изпълнението на следните проекти: 

 

Изпълнение на 3.2.2.1.1. Реконструкция на спортен комплекс „Локомотив“. 

През 2014-2015г. в рамките на проект № 07/321/01179 „Изграждане на стадион в с. 

Царева ливада, изграждане на три игрища за футбол, волейбол и баскетбол и 

обновяване на стадион в Дряново – Община Дряново“ са обновени всички игрища в 

Спортен комплекс „Локомотив“, като на централното игрище е поставена нова 

естествена тревна настилка с чимове и пълна дренажна система. Малките игрища за 

хандбал, баскетбол и волейбол са с акрилна спортна настилка, а игрището за футбол, 

разположено до тенис корта бе обновено с изкуствена тревна настилка. Направен е и 

основен ремонт и обзавеждане на административната сграда и съблекалните в СК 

„Локомотив“.  

За да бъде изцяло обновен спортният комплекс, Община Дряново извърши и 

допълнителни строително-ремонтни дейности, са асфалтирани алеите, поставено е ново 

спортно съоръжение за фитнес на открито, сменена е оградата на стадиона, а пистата за 

лека атлетика е застлана с шамот, вътрешен коридор и две скочища с тартанова 

настилка. 

През 2016 г., беше доизградена асфалтова алея към съществуващите тенис кортове на 

стадион „Локомотив“. 

Изпълнение на 3.2.2.1.2. Ремонт на стадиона в с. Царева ливада. 
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През 2015 г. с финансиране по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., 

Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“, бе 

реализиран Проект № 07/321/01179 „Изграждане на стадион в с. Царева ливада, 

изграждане на три игрища за футбол, волейбол и баскетбол и обновяване на стадион в 

Дряново – Община Дряново“.  

По проекта бе изграден нов стадион в село Царева ливада. Спортното съоръжение бе 

снабдено с: футболен терен с изкуствена тревна настилка, с размери 64м. Х 100.м.; 

трибуни с 815 седящи места; оборудван спортен и административен център с бани и 

съблекални; отопление, вентилация и климатизация на затворените помещения; 

Битово-дъждовна и вътрешни канализации, водопроводи и напоителни системи; 

Дренажна система; козирка и помещения за журналисти над ВИП ложата; 

пречиствателна станция; паркинг. 

 

Изпълнение на 3.2.2.1.3. Обновяване на МТБ на спортните обекти и спортните 

клубове 

Дейността е изпълнена съобразно отчетените инвестиции в останалите дейности от 

настоящия раздел. 

През 2016 г., е подготвен проект „Ремонт, съблекални и изграждане на ограда на 

стадион в село Гостилица“, подаден според изискванията и клаузите на Наредба № 2 от 

08.05.2014 г., за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни 

обекти и съоръжения на ММС.  

През 2019 г. Община Дряново реализира проект „Създаване на място за спорт в село 

Царева ливада, гр. Дряново“, финансиран от ПУДООС, към Национална кампания „За 

чиста околна среда – 2019 г.“ По проекта в кметство село Царева ливада се реализираха 

следните дейности: доставка и монтаж на комбиниран спортен уред – висилка, халки, 

стена, стълба; доставка и монтаж на лост за набиране; доставка и монтаж на успоредка; 

доставка и монтаж на кростренажор; доставка и монтаж на комбиниран фитнес уред – 

велоергометър и лежанка; доставка и монтаж на кошчета за отпадъци; доставка и 

монтаж на градински пейки. 

 

Изпълнение на 3.2.2.1.4. Обогатяване на спортния календар на общината. 

В спортния календар на община Дряново са включени състезания и мероприятия, 

организирани от действащите спортни клубове, ТД „Бачо Киро“ и Община Дряново.  

През периода са реализирани традиционни спортни прояви, регионални турнири и др. 

 

Изпълнение на 3.2.2.1.5. Изграждане фитнес на открито в гр. Дряново и с. Царева 

ливада. 

През 2015 г. в СК „Локомотив“ е поставено мултифункционално съоръжение за фитнес 

на открито. 

2019 г.  - Фитнес на открито в с. Гостилица; 

2020 г. - Фитнес на открито в с. Царева ливада 
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Изпълнение на 3.2.2.1.6. Доизграждане на Център за рехабилитация и интеграция 

на хора с увреждания. 

През 2014 г. започва изпълнението на проект „Спортна зала към център за 

рехабилитация и интегриране на хора с увреждания чрез физическа култура и 

спорт“ финансиран по Публичната инвестиционна програма на Министерски съвет 

„Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Изградената закрита спортна зала е за 

различни видове спорт – волейбол, баскетбол, футбол на малки вратички, тенис на 

корт. Снабдена с многофункционално игрище с винилова настилка 40мХ20м.; 264 

зрителски места; обновени бани и съблекални; електрическа, ВиК, мълниезащитна и 

пожароизвестителна инсталация; вентилационна и климатизационна система, локално 

отопление на пелети; обновен е и фитнес центърът при Спортна зала – Дряново.  

 

Изпълнение на 3.2.2.1.9. Реконструкция на лекоатлетическата писта на стадион 

Локомотив - гр. Дряново. 

Реализирано като част от проект № 07/321/01179 „Изграждане на стадион в с. Царева 

ливада, изграждане на три игрища за футбол, волейбол и баскетбол и обновяване на 

стадион в Дряново – Община Дряново“. 

Изпълнението е обезпечено със средства от ЕС и национално финансиране. 

Изпълнението на мярката е много добро. 

 

Мярка 3.2.2.2. Реконструкция и изграждане на паркове и градини. 

За изпълнение на мярката допринася изпълнението на следните проекти: 

 

Изпълнение на 3.2.2.2.1. Рехабилитационни дейности на парковите и зелените 

площи в общината. 

Общината, въпреки оскъдните средства, продължава да влага в професионална 

поддръжка на паркове, градини местата за обществено ползване.  

През 2014 г. е извършено текущо поддържане на детски площадки – боядисване на 

детски съоръжения, пейки и кошчета. Осъществено е облагородяване на парка в района 

на жп „Гара“ – Дряново, парка  „Д-р Върбан Генчев“ село Царева ливада. 

През 2015 г. на територията на град Дряново са благоустроени: Парк в кв. „Южен“ гр. 

Дряново и Парк при моста на Колю Фичето. Терените са затревени, изградени са нови 

алеи, монтирани са нови пейки, кошчета за отпадъци и нови детски съоръжения. 

През 2016г. е облагородено околното пространство около Паметник „Ракетата“, като са 

поставени пейки, а чешмата при паметника бе ремонтирана и пусната за употреба на 

гражданите. В близост е поставен масивен пилон със знамето на България. Това е 

единственият паметник в България, посветен на българската космонавтика. 

През 2014 г. се реализира ремонт на Централна градска зелена зона в гр. Дряново. За 

ремонтните дейности Държавен фонд „Земеделие“ осигури безвъзмездна финансова 

помощ на Община Дряново, за изпълнение на дейности по проект „Реконструкция на 

централна градска зелена зона в град Дряново“ - финансиране по мярка 322 

„Обновяване и развитие на населените места“ от „Програмата за развитие на селските 
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райони“. Извършена е цялостна реконструкция на Централната градска зелена зона в 

общинския център, т.е. участък от пешеходната зона – Ларгото, където са 

съсредоточени сгради за административно, културно и обществено обслужване, 

парковите пространства около Лятното кино, както и парковете към сградите на 

местното средищно училище. Общата площ на интервенцията е 17,175 дка. 

 

Изпълнение на 3.2.2.2.2. Обособяване, благоустрояване и озеленяване на нови 

паркови пространства. 

С проект „Възстановяване зона за отдих при мост на Колю Фичето и Духовникова 

чешма - град Дряново“, финансиран по Национална кампания „За чиста околна среда – 

2014“, към ПУДООС (МОСВ), е облагородена детската площадка и районът, намиращ 

се в непосредствена близост до мостът на Колю Фичето.  

През 2016 г. Община Дряново реализира проект „Облагородено и красиво - село Царева 

Ливада“, финансиран от Националната кампания „За чиста околна среда- 2016“. По 

проекта са реализирани следните дейности: възстановяване на детска площадка; 

създаване на кът за отдих в района на местна чеша; районите, попадащи в обхвата на 

проекта, бяха почистени, затревени и зацветени. За реализацията на проекта са 

привлечени доброволци от селото. 

 

Изпълнението е обезпечено със средства от ЕС, национално и общинско 

финансиране. 

Изпълнението на мярката е много добро. 

 

1.2.4. Оценка на степента на изпълнение на Стратегическа цел 4. „Щадящо 

използване на ресурсите, опазване и възстановяване на околната среда и 

адаптиране към измененията на климата“. 

 

Стратегическа цел 4. „Щадящо използване на ресурсите, опазване и 

възстановяване на околната среда и адаптиране към измененията на климата“ 

има две приоритетни области и три специфични цели, които са насочени към 

подобряване състоянието на околната среда, в рамките на една иновативна, кръгова 

икономика, в която се създават условия за ефективно използване на отпадъците и при 

която пълната стойност на биологичното разнообразие се цени и опазва. Справянето с 

предизвикателствата на околната среда и климата в Европа не е само от съществено 

значение само по себе си, но също така е и възможност за дългосрочен растеж и 

обществено благосъстояние. Растежът ще се основава на използването на енергия, 

която ще намалява емисиите на парникови газове (ЕПГ), а природните ресурси ще се 

използват по устойчив начин: модел за „зелено“ развитие в световен мащаб. 

В обхвата на СЦ 4 са включени следните приоритетни области: 

Приоритетна област 4.1. „Подобряване качествата на околната среда чрез намаляване 

на антропогенните замърсявания на територията“ 

Приоритетна област 4.2. „Опазване на околната среда и биоразнообразието“. 
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Изпълнение на Приоритетна област 4.1. „Подобряване качествата на околната 

среда чрез намаляване на антропогенните замърсявания на територията“ 

 

Приоритетна област 4.1. „Подобряване качествата на околната среда чрез намаляване 

на антропогенните замърсявания на територията“ съдържа две специфични цели. 

Мерките, включени в тях са насочени към постигне качество на околната среда, където 

степента на предизвиканото от човешката дейност замърсяване да не оказва 

съществено влияние и да не представлява риск за здравето на хората. През периода е 

изградена система от съоръжения, осигуряваща екологосъобразното обезвреждане на 

битовите отпадъци, генерирани в на територията на общината; разширяване на 

системите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на населените места; 

засилване на контролните дейности с оглед ограничаване замърсяването на околната 

среда; реконструиране и модернизация на съществуващите и завършване 

строителството на общинската система за управление на отпадъците в Дряново; 

въведени са системи за разделно събиране на отпадъците; изграждането на съоръжения 

за рециклиране и оползотворяване на битови и промишлени отпадъци. 

 

Специфична цел 4.1.1. Доизграждане и обновяване на общинската система за 

управление на отпадъците 

 

Таблица 18. Степен на изпълнение на проектите по СЦ 4.1.1. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

С.Ц. 4.1.1. Доизграждане и обновяване на общинската система за управление на 

отпадъците. 

 
Мярка 4.1.1.1. Премахване на последиците от индустриални и битови 

замърсявания и тяхното ограничаване. 

4.1.1.1.1. Периодично почистване на локалните замърсявания. Изпълнен 

4.1.1.1.2. 
Включване в местни, регионални и национални 

инициативи за масово почистване на територията. 
Изпълнен 

4.1.1.1.3. Рекултивиране на сметището в град Дряново. Изпълнен 

 
Мярка 4.1.1.2. Изграждане на специализирана инфраструктура обезпечаваща 

преработката на смет и отпадъци. 

4.1.1.2.1. 
Отреждане на място и изграждане на претоварна площадка 

за сепариране на отпадъци. 
Изпълнен 

4.1.1.2.2. Изграждане на площадки за събиране на оборска тор. 
Не е отчетено 

изпълнение 

 Мярка 4.1.1.3. Обновяване и модернизиране на оборудването за сметосъбиране и 
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№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

сметоизвозване в общината. 

4.1.1.3.1. Закупуване на снегопочистващи машини-ротори и др. 
Не е отчетено 

изпълнение 

4.1.1.3.2. 
Закупуване на специализирани машини и нови съдове тип 

„Бобър“ 
Изпълнен 

 
Мярка 4.1.1.4. Изграждане на система за разделно събиране на отпадъците и 

повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали. 

4.1.1.4.1. 
Създаване на организация за разделно събиране на 

твърдите битови отпадъци. 
Изпълнен 

4.1.1.4.2. 
Закупуване на оборудване обезпечаващо разделното 

събиране на отпадъците. 
Изпълнен 

4.1.1.4.3. 
Разделно събиране на отпадъците и въвеждане на 

компостиране. 
Изпълнен 

4.1.1.4.4. 
Информиране на населението за разделното събиране на 

отпадъците и контрол върху дейността. 
Изпълнен 

 
Мярка 4.1.1.5. Изграждане на площадки и съоръжения намаляващи 

замърсяванията. 

4.1.1.5.1. 
Изграждане на  Площадка за съхранение на строителни 

отпадъци. 

Не е отчетено 

изпълнение 

4.1.1.5.2. Изграждане на Площадка за биоотпадъци. Изпълнен 

4.1.1.5.3. Изграждане на площадки за черни и цветни метали. 
Не е отчетено 

изпълнение 

4.1.1.5.4. Изграждане на трупосъбирателни площадки. 
Не е отчетено 

изпълнение 

 

Мярка 4.1.1.1. Премахване на последиците от индустриални и битови 

замърсявания и тяхното ограничаване. 

 

За изпълнение на мярката допринася изпълнението на следните проекти: 

 

Изпълнение на 4.1.1.1.1. Периодично почистване на локалните замърсявания. 

През отчетния период е извършвано периодично почистване на нерегламнтирани 

сметища на територията на община Дряново, както следва: 

През 2015 г. - 7 бр. с обща площ 4,2 дка. 

През 2016 г. - 15 бр. с обща площ 19,2 дка. 

През 2017 г. - 3 бр. с обща площ 0.53 дка. 

През 2018 г. - 9 бр. с обща площ 6,4 дка. 
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През 2019 г. - 11 бр. с обща площ 7,8 дка. 

През 2020г. - 11 бр. с обща площ 7,2 дка. 

 

Изпълнение на 4.1.1.1.2. Включване в местни, регионални и национални 

инициативи за масово почистване на територията. 

През периода Община Дряново е активен участник в Национална кампания  „Да 

изчистим България заедно“. 

Община Дряново е организатор на кампании през периода, които се реализират във 

всички население места в общината. Инициативите са подкрепени от граждани, 

институции и фирми:  

2014г. - Пролетно почистване на общината през април 

2015г. - Предпразничното почистване за Цветница и Великден; кампания за почистване 

територията на град Дряново (ноември); 

2016 г. - Три кампании за почистване територията на Общината.  

2017 г. - Три кампании за почистване територията на Общината. 

2018г. - Две кампании за почистване територията на Общината. 

2019 г. - Две кампания за почистване територията на Общината.  

2020г. - в условията на извънредна ситуация, Община Дряново се включи в 

Националната  кампания на BTV Media Group „Да изчистим България заедно!“ чрез 

призив към жителите на община Дряново за ежедневна грижа към средата, в която 

живеем. 

 

Изпълнение на 4.1.1.1.3. Рекултивиране на сметището в град Дряново 

През периода е реализиран инвестиционен проект „Закриване и рекултивация на старо 

депо за ТБО в местност „Градище“, в землището на град Дряново“, с финансирани от 

ПУДООС, МОСВ и бенефициент Община Дряново.17 В изпълнение на Договор между 

Министерство на околната среда и водите и „Водстрой 98“ АД в периода от 2017 г. до 

2020 г. е рекултивиран терен с площ от 30 603 кв.м. Извършена е техническа и 

биологична рекултивация, теренът е залесен. 

 

Изпълнението е обезпечено със средства от ЕС, национално и общинско 

финансиране. 

Изпълнението на мярката е добро. 

 

Мярка 4.1.1.2. Изграждане на специализирана инфраструктура обезпечаваща 

преработката на смет и отпадъци. 

 

За изпълнение на мярката е предвидено реализиране на 2 проекта: отреждане на място 

и изграждане на претоварна площадка за сепариране на отпадъци и изграждане на 

площадки за събиране на оборска тор, който не е изпълнен. 

 
                                                           
17 Източник: https://www.moew.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/196/#dogovor-i-izpulnenie 
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Изпълнение на 4.1.1.2.1. Отреждане на място и изграждане на претоварна 

площадка за сепариране на отпадъци. 

На 2017 г. е въведена в експлоатация Сепарираща инсталация за смесени битови 

отпадъци, обслужваща общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. Услугата по 

предварително третиране на смесени битови отпадъци, генерирани от територията на 

общините Севлиево, Дряново и Сухиндол се извършва от „Еко Титан Груп“ АД, гр. 

Смолян – оператор на сепариращата инсталация. 

През периода 2018-2020г. е реализиран вторият етап на голям инфраструктурен проект  

BG16M1OP002-2.007 Завършване на проект „Прилагане на децентрализиран модел за 

управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в 

България, вкл. изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за 

разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“18 с 

бенефициент Община Севлиево. 

Изпълнението е обезпечено със средства от ЕС, национално и общинско 

финансиране. 

Изпълнението на мярката е много добро. 

 

Мярка 4.1.1.3. Обновяване и модернизиране на оборудването за сметосъбиране и 

сметоизвозване в общината 

 

В обхвата на мярката е постигнато изпълнение по 1 от проектите. 

 

Изпълнение на 4.1.1.3.2. Закупуване на специализирани машини и нови съдове тип 

„Бобър“ 

През отчетния период, за нуждите на жителите на Община Дряново са закупени 

специализирани машини и нови контейнери тип „Бобър“ за събиране на ТБО, както 

следва: 

През 2014 г. - 27 броя; 

През 2015 г. – 40 броя; 

През 2016 г. – 25 броя нови контейнери тип „Бобър“ за събиране на ТБО и 20 броя кофи 

с вместимост 120 л. 

През 2017 г. – 27 броя нови контейнери тип „Бобър“ за събиране на ТБО и 25 броя кофи 

с вместимост 110 л. 

През 2018 г. – 80 броя; 

През 2020 г. – 60 броя; 

През 2020 г. - девет броя лифтдъмпер контейнери за събиране на строителни отпадъци. 

Специализирана техника за сметосъбиране и сметоизвозване: 

През 2017 г.  - един брой употребявана машина за сметосъбиране; 

През 2018 г. - един брой употребявана машина за сметосъбиране и един брой самосвал 

за зелени отпадъци; 

                                                           
18 Източник: 

http://2020.eufunds.bg/bg/6/0/Project/BasicData?contractId=f1HZMfJwRSs%3D&isHistoric=False 
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През 2020 г. - един брой употребяван специален автомобил – бордови контейнеровоз. 

 

Изпълнението е обезпечено с общинско финансиране. 

Изпълнението на мярката е задоволително. 

 

Мярка 4.1.1.4. Изграждане на система за разделно събиране на отпадъците и 

повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали. 

 

Изпълнението на мярката се постига чрез реализирането на 4 проекта. 

Във връзка с управлението на отпадъците на регионален принцип и съгласно 

изискванията на ЗУО на 29.04.2011 г. е създадено Регионално сдружение за управление 

на отпадъците – регион Севлиево, като регионалната му програма обхваща 

управлението на отпадъците на общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. 

 

Изпълнение на 4.1.1.4.1. Създаване на организация за разделно събиране на 

твърдите битови отпадъци 

През 2015 г. между Община Дряново и  „ЕЛТЕХРЕСУРС“ АД е подписан Договор за 

сътрудничество за организиране на територията на Общината система за разделно 

събиране, транспортиране, съхранение и предаване за предварително третиране с цел 

последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо 

и електронно оборудване . 

През 2018 г. между Община Дряново и БУЛЕКОПАК АД - организация по 

оползотворяване на отпадъци от опаковки е сключен договор за сътрудничество 

съгласно който организацията изгражда на територията на Общината система за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки чрез разполагане на цветни контейнери по 

уличната мрежа. На територията на град Дряново се прилага двуконтейнерен модел за 

разделно събиране на отпадъците от опаковки, който включва два вида контейнери за 

разделно събиране: жълт контейнер за събиране на отпадъци от хартия, картон, 

пластмаса и метали и зелен контейнер за събиране на стъкло. 

Съгласно сключен договор между Община Дряново и „БалБог Инженеринг“ АД, през 

2020 г. общината се включи в Националната система за събиране на опасни отпадъци 

от домакинствата. Дейността по разделно събиране на опасни битови отпадъци и 

предаването им за оползотворяване или обезвреждане се извършва 2 пъти годишно, по 

предварително одобрен график на Мобилен събирателен пункт. 

Съгласно подписано Споразумение за сътрудничество между Община Дряново и 

„Хедуей интернешънъл“ ЕООД, на територията на общината е организирана система за 

разделно събиране, транспортиране и третиране на текстилни отпадъци. Цели се 

рационалноно оползотворяване на отпадъци от текстил и облекло, намаляване на 

депонираните отпадъци, подобряване на екологичните показатели на територията на 

общината. 

С подписан, през 2020 г., меморандум за сътрудничество между община Дряново и 

„Кроношпан България“ ЕООД за рационално оползотворяване на дървесни отпадъци, 
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образувани на територията на общината се цели намаляване на депонираните отпадъци 

и подобряване на  екологичните показатели на територията на общината. 

Изпълнение на 4.1.1.4.2. Закупуване на оборудване обезпечаващо разделното 

събиране на отпадъците 

Изпълнението е част от втория етап на проект „Прилагане на децентрализиран модел за 

управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в 

България, вкл. изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за 

разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“. За 

нуждите на Община Дряново са закупени: сметосъбираща кола; контейнери за 

отпадъци, оборудване обезпечаващо процесът на компостиране: трактор, челен 

товарач, обръщач за компост, помпа, бензинов генератор, сонда за измерване на 

въглеродния диоксид; дигитален уред за измерване температурата; комплект за 

изпитване качеството на компоста; покривало за компост. 

 

Изпълнение на 4.1.1.4.3. Разделно събиране на отпадъците и въвеждане на 

компостиране 

На територията на община Дряново е изграден необходимата инфраструктура за 

компостиране, намираща се на около 2,5 км. от Дряново по пътя за село Денчевци, тип 

„Селскостопанско съоръжение за компостиране“  с проектен капацитет за третиране на 

900т биоотпадъци годишно, което е предвидено да произвежда по 750 куб.м 

висококачествен компост на година. Реализирането е част от втория етап на проект 

„Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от 

регионите за управление на отпадъци в България, вкл. изграждане на необходимата 

техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за 

рециклиране на събраните био-отпадъци“. 

 

Изпълнение на 4.1.1.4.4. Информиране на населението за разделното събиране на 

отпадъците и контрол върху дейността. 

Информирането на населението за разделното събиране на отпадъците се осъществява 

регулярно. През 2015г. е проведена целенасочена кампания като част от проект 

„Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от 

регионите за управление на отпадъци в България, вкл. изграждане на необходимата 

техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за 

рециклиране на събраните био-отпадъци“. До всички собственици на имоти на 

територията на Община Дряново е разпратена информационна дипляна с информация 

за въвеждане на новата система за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на 

общината и процесът на компостиране. 

На сайта на Община Дряново се публикува полезна информация за разделното 

събиране на отпадъци; точките на които са разположени съдовете за разделно събиране 

на отпадъци от опаковки. 
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Изпълнението е обезпечено със средства от ЕС, национално и общинско 

финансиране. 

Изпълнението на мярката е отлично. 

 

Мярка 4.1.1.5. Изграждане на площадки и съоръжения намаляващи 

замърсяванията. 

 

Изпълнение на 4.1.1.5.1. Изграждане на Площадка за съхранение на строителни 

отпадъци 

Не е изградена площадка, но едрогабаритни и строителни отпадъци генерирани от 

домакинствата на територията на Община Дряново се депонират на Регионално депо за 

отпадъци – Севлиево.  

През 2020 г. на територията на Община Дряново е организирана система за  разделно 

събиране на строителни и едрогабаритни отпадъци. За реализиране на системата са 

закупи бордови контейнеровоз и 9 бр. лифтдъмпер контейнери за строителни отпадъци. 

 

Изпълнение на 4.1.1.5.2. Изграждане на Площадка за биоотпадъци 

Площадката е част от проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на 

био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл. 

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.  

Площадка Дряново обхваща град Дряново и 1 населено място. Изграждане на площадка 

за компостиране на място и в с. Денчевци, Община Дряново. Площадките ще служат и 

като площадки за обучение за домашно компостиране. 

 

Изпълнението на мярката е задоволително. 

 

Специфична цел 4.1.2. Защита на околната среда и превенция на риска (кризи, 

бедствия и аварии). 

 

Таблица 19. Степен на изпълнение на проектите по СЦ 4.1.2. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

С.Ц.4.1.2.  Защита на околната среда и превенция на риска (кризи, бедствия и 

аварии). 

 
Мярка 4.1.2.1. Разработване на политики намаляващи климатичните промени и 

опазващи околната среда. 

4.1.2.2.1. Разработване на Програмата за управление на отпадъците. Изпълнен 
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№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

4.1.2.1.2. Разработване на Програма за опазване на околната среда Изпълнен 

4.1.2.1.3. Разработване на План за разделно събиране на отпадъците. 
Не е отчетено 

изпълнение 

 Мярка 4.1.2.2. Превенция на екологичните рискове. 

4.1.2.2.1. 
Провеждане на мерки за адаптация към климатичните 

промени. 
Изпълнен 

4.1.2.2.2. 
Провеждане на мерки за превенция на климатичните 

промени. 
Изпълнен 

 Мярка 4.1.2.3. Подобряване управлението на водите и управлението на почвите. 

4.1.2.3.1. 
Изграждане на местна структура за борба с пожарите, 

наводненията, природните бедствия и последиците от тях. 
Изпълнен 

4.1.2.3.2. Провеждане на мерки за предотвратяване на свлачищата. Изпълнен 

4.1.2.3.3. 
Провеждане на мерки за предотвратяване на щетите от 

наводнения. 
Изпълнен 

 

Мярка 4.1.2.1. Разработване на политики намаляващи климатичните промени и 

опазващи околната среда. 

 

Мярката е обезпечена с 3 проекта, от които по два е отчетено изпълнение 

 

Изпълнение на 4.1.2.2.1. Разработване на Програмата за управление на 

отпадъците. 

С Решение № 134/29.07.2016 г. на Общински съвет – Дряново е приета Регионална 

програма за управление на отпадъците – регион Севлиево, за периода 2015 - 2020 

година за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. 

Регионалната програма за управление на отпадъците за регион Севлиево е разработена 

на основание чл.52, ал.6 от Закона за управление на отпадъците и реализира 

възможността кметовете на трите общини – Севлиево, Дряново и Сухиндол, включени 

в регионалната система за управление на отпадъците, да разработят обща програма, с 

ясно определени задължения, отговорности и мерки, засягащи отделните общини. 

 

Изпълнение на 4.1.2.1.2. Разработване на Програма за опазване на околната среда 

С Решение № 486 / 23.09.2014 г. на Общински съвет - Дряново е приета „Програма за 

опазване на околната среда на община Дряново 2014-2020 г.“. 

Ежегодно до 31 Март се изготвя годишен отчет за изпълнение на Общинската програма 

за опазване на околната среда. 

 

Изпълнението на мярката е много добро. 
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Мярка 4.1.2.2. Превенция на екологичните рискове. 

 

Изпълнение на 4.1.2.2.1. Провеждане на мерки за адаптация към климатичните 

промени. 

С Решение № 621 от 25.10.2019 г. на Министерски съвет е одобрена Националната 

стратегия и План за действие за адаптиране към изменението на климата на Република 

България. Основната цел на стратегията е намаляване уязвимостта на страната ни от 

климатичните промени и подобряване капацитета за адаптиране на природните, 

социалните и икономическите системи към неизбежните негативни въздействия от 

изменението на климата - промените в температурата и валежите, по-честите екстремни 

метеорологични условия, нарастването на количествата въглероден диоксид в 

атмосферата и други). 

През първия етап от подготовката на стратегията е разработен рамков документ, който 

дава оценка на риска от най-характерните за нашия географски район природни 

бедствия на базата на климатични модели. Секторите, които обхваща рамковият 

документ, са: селско стопанство, води, градска среда, енергетика, транспорт, 

строителство и инфраструктура, екосистеми и биоразнообразие, човешко здраве и 

туризъм, като е обърнато внимание и на трансграничното сътрудничество по въпроси, 

свързани с въздействието на климатичните промени. 

 

Изпълнение на 4.1.2.2.2. Провеждане на мерки за превенция на климатичните 

промени. 

Предприетите на територията на Община Дряново мерки за превенция на 

климатичните промени през периода се изразяват главно в изграждането и 

експлоатацията на енергийната инфраструктура и на алтернативните източници на 

енергия, чрез: експлоатация на съществуващите фотоволтаични паркове и 

експлоатация на съществуващи ВЕЦ. 

През периода са реализирани проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

на обществени сгради чрез изграждане на високоефективни отоплителни системи и 

увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници. В резултат на 

реализираните проекти се постига намаляване емисиите на парникови газове и 

увеличаване дела на енергията от възобновяеми източници. 

 

Изпълнението на мярката е много добро. 

 

Мярка 4.1.2.3. Подобряване управлението на водите и управлението на почвите. 

 

Изпълнение на 4.1.2.3.1. Изграждане на местна структура за борба с пожарите, 

наводненията, природните бедствия и последиците от тях.  

Община Дряново има утвърден и действащ План за защита при бедствия на Община 

Дряново приет с Решение  на  Общински съвет – Дряново. 
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При настъпване на бедствия, аварии или кризисни ситуации се свиква щаб, назначен 

със Заповед на Кмета на Община Дряново, за изпълнение на общинския план за защита 

при бедствия.  

През периода оперативни действия са извършени през 2014г., за предотвратяване на 

щетите от наводнение от 19.06.2014г. В следствие на проливните дъждове река 

Дряновска и нейните притоци излизат от речните си корита и наводняват частни имоти, 

промишлени предприятия и складове в град Дряново и Царева ливада. Обявено е 

бедствено положение. Благодарение на оперативната работа на общинския кризисен 

щаб, свикан в първите минути на настъпване на бедствието, веднага след оттеглянето 

на водата започна отводняването на засегнатите къщи. Добрата координация между 

Щаба, РД на ПБЗН и другите институции не допусна възникването на хаос и паника 

сред обществеността.  

 

Изпълнение на 4.1.2.3.2. Провеждане на мерки за предотвратяване на свлачищата. 

Разработен е проект „Укрепване ската на общински път GAB 3144 (село Туркинча – 

село Соколово – село Маноя) в община Дряново, на границата на регулацията на село 

Катранджии, община Дряново“. Проектът предвижда укрепване на пътя с цел спиране 

на свлачищните процеси. За реализиране на проекта е подадено искане за финансиране 

до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски 

съвет.  

Разработен е проект „Аварийно възстановяване на три броя водостоци на общински път 

GAB 3120 Дряново – Българени – Радовци – Трявна”. Целта на проекта е 

предотвратяване на пропадане на пътя, което ще доведе до прекъсване връзката 

Дряново – Трявна. За реализиране на проекта е подадено искане за финансиране до 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски 

съвет.  

През 2015 г. на територията на Община Дряново са реализирани следните проекти: за 

предотвратяване на свлачища на територията на Община Дряново: 

„Аварийна реконструкция на подпорна стена в УПИ VIII от кв. 89, град Дряново“; 

„Укрепване участък от общински път с. Длъгня – с. Катранджии – Разклона при км. 

0+320 (5+200 от началото на път GAB 3144), община Дряново“. 

Разработен е проект „Укрепване участък от общински път с. Длъгня – с. катранджии - 

Разклона” при км. 0+320 (5+200 от началото на път GAB 3144), община Дряново. 

Проектът предвижда дейности за укрепване на активирало се свлачище по южния скат 

на пътя. За реализиране на проекта е подадено искане за финансиране до 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски 

съвет.  

 

Изпълнение на 4.1.2.3.3. Провеждане на мерки за предотвратяване на щетите от 

наводнения. 

През периода Междуведомствена комисия извършва обследване на потенциално 

опасните язовири на територията на Община Дряново, съответно: язовир „Горнич“, 
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язовир „Рамадана“, язовир „Опитна станция“ и язовир „Янтра“. Обследванията 

включват оглед на техническото състояние на язовирните стени, прилежащите им 

съоръжения и др. Контрол по изпълнение на дейността се упражнява от Областен 

управител на Област Габрово. 

През 2014г. в първите дни след бедствието, междуведомствени екипи от служители на 

Общината и Дирекция „Социално подпомагане“ посетиха пострадалите и описаха 

нанесените щети. Малка част от пострадалите получават обезщетение - еднократна 

помощ по Закона за социалното подпомагане. Община Дряново направи организация за 

оценка на щетите и подаване на необходимите документи към Междуведомствената 

комисия за обезщетяване на пострадалите граждани, но исканията не са удовлетворени. 

Въпреки това, благодарение на настойчивите усилия и постоянството на местната 

администрация, в навечерието на Коледа Общественият съвет на Фондация „Помощ за 

благотворителността в България“ отпусна 38 400 лв. за 40 пострадали домакинства от 

Дряново и Царева ливада. Община Дряново превежда по личните банкови сметки на 

пострадалите, определените от Фондацията суми за покриване на щетите от природната 

стихия и предоставя пълен отчет за изпълнение на дарението. 

 

Изпълнението е обезпечено с национално финансиране. 

Изпълнението на мярката е добро. 

 

Изпълнение на Приоритетна област 4.2. „Опазване на околната среда и 

биоразнообразието“ 

 

Приоритетна област 4.1. „Опазване на околната среда и биоразнообразието“ съдържа 

една специфична цел, която насочва усилията на община Дряново към спиране загубата 

на биологично разнообразие, чрез набелязване на мерки в защитените зони по Натура 

2000, ефективна селскостопанска и риболовна политика, съгласувани  действия против 

агресивни инвазивни видове, създаване на индикатори и мониторинг за биологичното 

разнообразие и информиране на обществеността. От друга страна въздействието на 

изменението на климата се намалява чрез биологичното разнообразие, опазване на 

екосистемите и устойчивото им използване. 
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Специфична цел 4.2.1. Предотвратяване загубата на биоразнообразието и 

подобряване на информираността. 

 

Таблица 20. Степен на изпълнение на проектите по СЦ 4.2.1. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

С.Ц.4.2.1. Предотвратяване загубата на биоразнообразието и подобряване на 

информираността. 

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

разнообразие.   

4.2.1.1. Възстановяване на хабитатите тип крайречни влажни зони. 
Не е отчетено 

изпълнение. 

4.2.1.2. 
Реализация на съвместни проекти с ЛРС за опазване на 

популациите в района. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

4.2.1.3. 
Обозначаване и грижа за защитените дървета на територията 

на общината. 
Изпълнен 

 
Мярка 4.2.2. Укрепване на мрежата от защитени територии и места от 

Европейската мрежа „Натура 2000”. 

4.2.2.1. 
Разработване на План за управление на ЗМ „Дряновски 

манастир“. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

4.2.2.2. 
Мерки за борба с бракониерството и безразборното изсичане 

на дървесината. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

4.2.2.3. 
Предприемане на мерки за спиране на загубата на 

биоразнообразието и деградацията на екосистемите. 

Не е отчетено 

изпълнение. 

4.2.2.4. 
Подобряване на екологичната информираност сред 

учениците и местното население. 

Частично 

изпълнение 

 

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

разнообразие.   

 

От предвидените три проекта/дейности е реализиран един. 

 

Изпълнение на 4.2.1.3. Обозначаване и грижа за защитените дървета на 

територията на общината. 

През периода е извършвано поетапното актуализиране на данните, относно 

санитарното състояние  и местонахождението на вековните дървета намиращи се на 

територията на община Дряново, съвместно с РИОСВ Велико Търново. 

 

Изпълнението на мярката е незадоволително. 
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Мярка 4.2.2. Укрепване на мрежата от защитени територии и места от 

Европейската мрежа „Натура 2000”. 

 

Изпълнение на 4.4.2.2.2. Мерки за борба с бракониерството и безразборното 

изсичане на дървесината. 

През периода основно в отоплителния сезон, от ТП ДГС Държавно горско стопанство 

Плачковци – ГСУ Дряново извършвани рутинни проверки с цел контрол срещу 

незаконно посегателство върху горската територия 

 

Изпълнение на 4.2.2.4. Подобряване на екологичната информираност сред 

учениците и местното население. 

През 2016 г. на територията на Детска градина „Детелина“ – град Дряново успешно се 

реализира проект „Играем, учим и творим сред природата“, финансиран от 

Националната кампания „За чиста околна среда- 2016“. С реализацията на проекта, са 

осигурени необходимите условия за ежедневно и целенасочено общуване на децата с 

природата. По проекта, във всяка група към детската градина, са създадени еко – кътове 

в които децата проследяват целия жизнен цикъл на различни растителни видове - цветя 

и зеленчуци, чрез полагане на грижи за тяхното развитие. При реализирането на 

проекта бяха обхванати 200 деца от 3 до 6 годишна възраст.  

Регулярно са обявявани конкурси с екологична насоченост, напр. за коледни картички. 

Ежегодно до 31 Март се изготвя годишен отчет за изпълнение на Общинската програма 

за опазване на околната среда, който се публикува на страницата на общината.  

За всички проекти, реализирани на територията на Община Дряново се прави публично 

уведомяване на населението чрез обявление за инвестиционно намерение публикувано 

на интернет страницата на общината и на информационните табла. 

 

Изпълнението е обезпечено с национално финансиране. 

Изпълнението на мярката е незадоволително. 

 

1.2.5. Оценка на степента на изпълнение на Стратегическа цел 5. „Добро 

управление и достъп до качествени административни услуги“  

 

Стратегическа цел 5. „Добро управление и достъп до качествени 

административни услуги“ е насочена към осигуряване на ефективни публични 

услуги, като необходими условия за благоприятна жизнена и бизнес-среда, 

икономически растеж и високо качество на живота. Основна задача на публичната 

власт на централно и местно ниво е с дейността си да отговаря в максимална степен на 

справедливите очаквания на гражданите, да зачита техните права и широкия обществен 

интерес. Непрекъснато трябва да се модернизира управлението и администрацията и да 

се скъсява голямата дистанция между органите на властта и гражданите.  

В обхвата на СЦ 5 са включени следните приоритетни области: 
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Приоритетна област 5.1. „Подобряване качеството на публичните услуги и 

информираността на граждани и бизнес“ 

Приоритетна област 5.2. „Подобряване на административния и проектния капацитет на 

общината“.  

 

Изпълнение на Приоритетна област 5.1. „Предоставяне на по-качествени услуги и 

информация на граждани и бизнес“.  

 

Приоритетна област 5.1. „Подобряване качеството на публичните услуги и 

информираността на граждани и бизнес“ съдържа две специфични цели. Мерките, 

включени в тях допринасят за укрепване на институционалната среда, въвеждането на 

принципите на открито управление и добра информираност. Дейностите в приоритета 

са насочени към формулиране и прилагане на ефективни политики, намаление на 

административната тежест за бизнеса и домакинствата и оптимално изразходване на 

финансовите ресурси. 

 

Специфична цел 5.1.1. Благоустрояване и модернизиране на обекти обслужващи 

граждани и бизнес 

 

Таблица 21.  Степен на изпълнение на проектите по СЦ 5.1.1. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

СЦ 5.1.1. Благоустрояване и модернизиране на обекти обслужващи граждани и 

бизнес 

 
Мярка 5.1.1.1. Благоустрояване и модернизиране на обекти обслужващи 

граждани и бизнес. 

5.1.1.1.1. 
Ремонт и обновяване на материално-техническата база на 

Центъра за услуги и информация на гражданите. 
Изпълнен 

5.1.1.1.2. 
Ремонт на сградите на кметствата и създаване на условия за 

административно обслужване на населението в селата.   

Дублира се с 

т. 2.2.1.3.1. 

 Мярка 5.1.1.2. Подобряване на качеството и видовете административни услуги. 

5.1.1.2.1. 
Обучение на служителите за изграждане на 

административен капацитет  
Изпълнен 

5.1.1.2.2. 
Въвеждане на електронно управление и комплексно 

административно обслужване в Община Дряново 
Изпълнен 

5.1.1.2.3. 
Актуализация/създаване на нов административен сайт на 

община Дряново.  
Изпълнен 

 Мярка 5.1.1.3. Обновяване на хардуера и софтуера в общинска администрация. 

5.1.1.3.1. Обновяване на офис техниката и софтуера в Общинска Изпълнен 
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№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

администрация.  

5.1.1.3.2. 
Изграждане на електронни мрежи и споделяне на масиви с 

административни държавни структури. 

Частично 

изпълнен 

 

Мярка 5.1.1.1.Благоустрояване и модернизиране на обекти обслужващи граждани 

и бизнес. 

 

За изпълнение на мярката е предвидена реализацията на две основни групи 

дейности/проекти, насочени към подобряване материално – техническата база за 

предоставяне на административни услуги на населението. 

 

Изпълнение на 5.1.1.1.1. Ремонт и обновяване на материално-техническата база на 

Центъра за услуги и информация на гражданите. 

Изпълнението е реализирано през 2014г., като компонент от проект „Изграждане на 

информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в община 

Дряново“, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 

321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони.  

Извършените дейности са: доставка и монтаж на офис обзавеждане; доставка на 

стълбищен робот за пренасяне на инвалидни колички. 

Съществуващият Център за услуги и информация на гражданите в сградата на 

Общинската администрация в град Дряново придоби нов облик, с нови офис -техника и 

оборудване. 

 

Изпълнение на 5.1.1.1.2. Ремонт на сградите на кметствата и създаване на условия 

за административно обслужване на населението в селата.   

 

Извършените ремонтни дейности са отразени в т. 2.2.1.3.1. Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на обществените сгради. 

 

Изпълнението е обезпечено със средства от ЕС и национално финансиране. 

Изпълнението на мярката е задоволително. 

 

Мярка 5.1.1.2. Подобряване на качеството и видовете административни услуги. 

 

За изпълнение на мярката е предвидена реализацията на три основни групи 

дейности/проекти, насочени към повишаване експертните познания на служителите, а 

от друга, върху способностите им за работа с новите технологии, електронното 

правителство и др., чрез обучения;  въвеждане на електронно управление и комплексно 
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административно обслужване в Община Дряново и създаване на нов административен 

сайт на община Дряново. 

 

Изпълнение на 5.1.1.2.1. Обучение на служителите за изграждане на 

административен капацитет 

С цел повишаване на административния капацитет и конкурентоспособността на 

общинската администрация, през периода са реализирани редица обучения и 

квалификация на административния персонал. 

През 2014 год. Община Дряново реализира и успешно приключи два проекта, 

финансирани от Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., 

съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Проект „Повишаване компетентността на служителите на Община Дряново“, 

Договор № 13-22-39/ 04. 12. 2013 г. Проектът е реализиран в периода 04. 09. 2013 г. - 

04. 09. 2014 г. Общата цел на проекта - повишаване квалификацията на служителите в 

общинска администрация – Дряново е постигната: 100 общински служители в Дряново 

със сертификат за ключови компетенции в областта на лидерските умения, екипната 

ефективност и работа с граждани със специфични потребности. 

Проект „Община Дряново – прозрачна и ефективна местна администрация“, 

Договор №: А12-22-82/10.05.2013 г. Проектът бе реализиран в периода 10.05.2013 г. - 

10.05.2014 г. Общата цел е повишаване административния капацитет на служителите в 

общинска администрация – Дряново за по-ефективно и ефикасно изпълнение на 

професионалните им задължения. Тя е постигната чрез участието на общински 

служители /в т.ч. експерти на различни нива, кмет на община, кмет на кметство и 

кметски наместници/ в 3 обучения за придобиване на ключови компетентности, 2 

обучения за подготовка на служителите за работа с информационни технологии, 2 

обучения в Института по публична администрация (ИПА) и обучение по английски 

език - начално ниво (в зависимост от професионалните интереси и нужди на всеки). 

 

През периода служители на Общинска администрация – Дряново преминават курсове и 

обучение в следните направления: 

През 2015г.: ЗФУК в публичния сектор; Счетоводно отчитане в бюджетните 

организации; „Комуникативна компетентност“; Подобряване капацитета на 

администрацията за подобряване на енергийната ефективност; Европейско 

финансирани и отчитане на проекти; 

През 2016г.: Счетоводно отчитане в бюджетните организации; Подобряване капацитета 

на администрацията за подобряване на енергийната ефективност; Изменения в Закон за 

обществени поръчки. 

През 2017г.: Счетоводно отчитане в бюджетните организации; Изменения в Закон за 

обществени поръчки. 

2019 г.: Счетоводно отчитане в бюджетните организации; Подобряване капацитета на 

администрацията за подобряване на енергийната ефективност; Изменения в Закон за 

обществени поръчки. 
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През периода служителите в Общинска администрация - Дряново регулярно 

придобиват нови знания и умения, чрез които се подобрява професионалната им 

компетентност за по-ефикасно и ефективно изпълнение на задълженията. Повишен е 

административният капацитет на организацията, което намира реално изражение в 

работата с потребителите на услуги, екипната ефективност и изпълнението на 

служебните им задължения.  

 

Изпълнение на 5.1.1.2.2. Въвеждане на електронно управление и комплексно 

административно обслужване в Община Дряново 

Изпълнението е реализирано през 2014г., като компонент от проект „Изграждане на 

информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в община 

Дряново“, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 

321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони.  

Извършените дейности са: Доставка и внедряване на единна информационна система за 

предоставяне на услуги за граждани и бизнеса, Доставка, изработка и монтаж на 

информационна табела по проект: „Изграждане на информационен център за мобилни 

услуги и съвети за гражданите и бизнеса в Община Дряново“. 

Общинската администрация надгради функциите си чрез внедряването на Единна 

интегрирана информационна система /ЕИИС/ за управление на община – „ИМЕОН“. 

Системата е реализирана чрез използването на най-съвременните технологии в 

областта на информационните системи, като за работа с данни 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 от данни. Потребителският интерфейс е съобразен 

със съвременните ергономични стандарти, интуитивен е, лесен за работа, хомогенен и 

потребителският език е български. 

През 2014 г. Община Дряново внедрява 10 нови електронни административни  услуги: 

 Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства. 

 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ. 

 Издаване на удостоверение за декларирани данни. 

 Издаване на заверено копие на подадени данъчни декларации. 

 Издаване на дубликат от квитанция за платени данъци и такси. 

 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а, деца. 

 Издаване на удостоверение за постоянен адрес, при вече регистриран  постоянен 

адрес. 

 Издаване на удостоверение за настоящ адрес, при вече регистриран  настоящ 

адрес. 

 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат. 

 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат. 

Улеснение за  предоставяне на услуги и съвети по електронен път на граждани и 

бизнеса е платформата за електронни услуги на сайта на Община Дряново. 
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Изпълнение на 5.1.1.2.3. Актуализация/създаване на нов административен сайт на 

община Дряново 

През 2014 г. сайтът на Община Дряново www.dryanovo.bg е актуализиран чрез  

създаване на нови модули. Новата интернет страница на Общината е по функционална, 

съобразена със законовите изисквания за електронно управление, с детайлна и актуална 

информация за потребителите. Официалният сайт на Община Дряново, дава 

възможност за извършване на онлайн административни услуги. 

Изпълнението е обезпечено със средства от ЕС и национално финансиране. 

Изпълнението на мярката е много добро. 

 

Мярка 5.1.1.3. Обновяване на хардуера и софтуера в общинска администрация. 

 

За изпълнение на мярката е предвидена реализацията на две основни групи 

дейности/проекти, насочени към създаване на необходимата техническа 

инфраструктура за електронно управление на община Дряново.  

 

Изпълнение на 5.1.1.3.1. Обновяване на офис техниката и софтуера в Общинска 

администрация. 

Изпълнението е реализирано през 2014г., като компонент от проект „Изграждане на 

информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в община 

Дряново“, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., Мярка 

321 – Основни услуги за населението и икономиката в селските райони.  

Извършените дейности са: доставка и монтаж на комуникационно оборудване за 

доставка на интернет чрез сателит; доставка и монтаж на офис техника и оборудване; 

доставка на специализирано оборудване МПС /Микробус. 

Внедряването нови ИКТ решения, както и използването на възможностите на 

динамично развиващите се софтуерни и хардуерни решения на IT-сектора, на практика 

се подобри не само административното обслужване 

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

инсталирана система за достъп до интернет чрез сателит.  

С цел подмяна на съществуващата компютърна техника в се осъществи проект за 

безвъзмездно осигуряване на компютърна техника от  Швейцария, чрез Българо – 

швейцарската търговска камара, посредством ФРМС. Осигурени са 10 броя 

компютърни конфигурации, както и два лаптопа, като техниката е предназначена за 

административното обслужване на малките населени места на територията на 

общината. 

Създаден е мобилен център - микробус, с който могат да се посетят и обслужат всички 

малки населени места на територията на общината. Мобилният център е оборудван с 

офис техника за предоставяне на услуги и достъп до интернет чрез сателит.  

Със собствени средства на община Дряново е извършена подмяна на 5 броя 

компютърни конфигурации с нови. 

http://www.dryanovo.bg/
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През 2015 г. в Общинска администрация – Дряново са инсталирани: една компютърна 

конфигурация; един документен скенер; едно мултифункционално устройство. 

През 2016 г. в Общинска администрация – Дряново са инсталирани: две компютърни 

конфигурации, един документен скенер 

През 2017 г. е закупен и инсталиран специализиран счетоводен софтуер WorkFlow. 

През периода 2017-2020 г. в Общинска администрация - Дряново са инсталирани: 

четири компютърни конфигурации; един документен скенер; две мултифункционални 

устройства. 

През периода периодично се извършва профилактика на системата и се извършва 

осъвременяване при необходимост. 

 

Изпълнение на 5.1.1.3.2. Изграждане на електронни мрежи и споделяне на масиви 

с административни държавни структури. 

През 2014 г. Общината изгражда електронна мрежа за споделяне на масиви с 

административни държавни услуги, съответно: получаване информация от 

Министерство на финансите за новопридобитите МПС на територията на община 

Дряново; обмен на данни с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ 

(ИААА) по отношение на данните за наличие на задължения на МПС, подлежащи на 

годишен технически преглед. 

През периода се използват изградените електронни мрежи и споделяне на масиви с 

административни държавни структури. 

 

Изпълнението е обезпечено със средства от ЕС и национално финансиране. 

Изпълнението на мярката е много добро. 

 

Специфична цел 5.1.2. От управление към добро управление. 

 

Таблица 22. Степен на изпълнение на проектите по СЦ 5.1.2. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

СЦ 5.1.2. От управление към добро управление. 

 Мярка 5.1.2.1. Стратегическо планиране и общински политики. 

5.1.2.1.1. Разработване на Стратегия за развитие на туризма Изпълнен 

5.1.2.1.2. 

Разработване и реализация на Програма за енергийната 

ефективност за периода 2014 – 2017 г. 
Изпълнен 

  

Разработване и реализация на Програма за опазване на 

околната среда за периода 2014 – 2017 г. 
Изпълнен 

5.1.2.1.3. 

 Разработване на Общинска стратегия за развитие на спорта 

за периода 2014 – 2020 г.  

Не е отчетено 

изпълнение 
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№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

 Мярка.5.1.2.2. Прозрачно управление и активно гражданско участие. 

5.1.2.2.1. 

Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на 

общинска администрация  
Изпълнен 

5.1.2.2.2. 

Ефективно взаимодействие на общинската администрация 

със структурите на гражданското общество. 
Изпълнен 

 Мярка 5.1.2.3.  Информираност и равнопоставеност на гражданите. 

5.1.2.3.1. 

Подобряване на информираността за реализациите на 

местни инициативи. 
Изпълнен 

5.1.2.3.2. 

Организиране на обществени обсъждания по важни 

обществени въпроси и основни стратегически документи. 
Изпълнен 

 

Мярка 5.1.2.1. Стратегическо планиране и общински политики. 

 

За изпълнение на мярката е предвидена реализацията на три основни дейности, пряко 

свързани с разработване на стратегически документи за реализиране на общинската 

политика през периода 2014-2020г. 

Основните стратегически документ на община Дряново са разработени по Проект 

„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на 

политики“19, Договор № 13-13- 68/12.11. 2013 г. на Оперативна програма 

„Административен капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. Общата цел на проекта е въвеждане на ефективни 

механизми и правила за мониторинг и контрол при изпълнението на политики от 

Община Дряново за успешно стратегическо планиране за периода 2014-2020 г. 

По проекта са подготвени следните стратегически документи за периода 2014-

2020г. 

 Разработени Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при 

изпълнението на политики от Община Дряново, приети с Решение №460 от 

Протокол №47/23.06.2014 г. на ОбС - Дряново и въведени в общинската 

администрация със Заповед № 310/11.07.2014 г на Кмета на община Дряново; 

 Разработен Общински план за развитие на Община Дряново за периода 2014-

2020 г., приет от Общински съвет Дряново с Решение № 471 от Протокол 

№48/24.07.2014 г. 

 Извършена последваща оценка на Общински план за развитие на Община 

Дряново 2006-2013 г., приета от ОбС-Дряново с Решение №485 от Протокол 

№49 /23.09.2014 г.; 

                                                           
19 http://www.dryanovo.bg/ 
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 Извършена предварителна оценка на Общински план за развитие на Община 

Дряново 2014-2020 г., приета от ОбС - Дряново като неразделна част от новия 

ОПР с Решение № 471 от Протокол №48/24.07.2014 г. 

 Разработена Програма за опазване на околната среда на Община Дряново за 

периода 2014-2020 г., приета от Общински съвет - Дряново с Решение № 486 от 

Протокол №49/23.09.2014 г.; 

 Разработена Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за периода 

2014-2017 г., приета от Общински съвет Дряново с Решение № 487 от Протокол 

№49/23.09.2014 г.; 

 Разработена Програма за развитие на туризма на територията на Община 

Дряново за периода 2014-2020 г., приета от Общински съвет - Дряново с 

Решение № 488 от Протокол №49/23.09.2014 г. 

 

Изпълнение на 5.1.2.1.1. Разработване на Стратегия за развитие на туризма 

Част от проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и 

провеждане на политики“. 

С Решение № 488 от 23.09.2014 г. на Общински съвет - Дряново е приета Програма за 

развитие на туризма на територията на Община Дряново за периода 2014 - 2020 г, на 

базата на която в ОбА Дряново ежегодно се изготвя Годишен план за развитие на 

туризма, съгласуван с Консултативен съвет по въпросите на туризма. 

 

Изпълнение на 5.1.2.1.2. Разработване и реализация на Програма за енергийната 

ефективност за периода 2014 – 2017 г. 

Част от проект „Ефективна координация и партньорство при разработване  и 

провеждане на политики“. 

С Решение № 524/16.02.2015г. на Общински съвет – Дряново е приет План за 

енергийна ефективност на Община Дряново 2015 - 2017 

 

Разработване и реализация на Програма за опазване на околната среда за периода 

2014 – 2017 г. 

Част от проект „Ефективна координация и партньорство при разработване  и 

провеждане на политики“. 

С Решение №486 от 23.09.2014 г. на Общински съвет – Дряново е приета „Програма за 

опазване на околната среда на община Дряново 2014-2020 г.“ 

 

Изпълнението е обезпечено със средства от ЕС и национално финансиране. 

Изпълнението на мярката е отлично. 
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Мярка 5.1.2.2. Прозрачно управление и активно гражданско участие. 

 

За изпълнение на мярката е предвидена реализацията на две основни групи 

дейности/проекти, насочени към повишаване на публичността и прозрачността на 

местното самоуправление, както и към ефективно взаимодействие със структурите на 

гражданското общество и неправителствения сектор. 

 

Изпълнение на 5.1.2.2.1. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността 

на общинска администрация 

Интернет страницата на Община Дряново www.dryanovo.bg - основен и канал за 

информация, гарантиращ публичност и прозрачност на дейността на Общинска 

администрация – Дряново. 

На www.dryanovo.bg са обособени отделни менюта, предоставящи подробна 

информация за работата на Общинска администрация – Дряново, и по конкретно: 

На www.dryanovo.bg е отделена секция „Актуално“ предоставяща информация новини, 

обяви и съобщения, обяви – местни данъци и такси, търгове, конкурси, концесии, 

културен календар, както и мнения на граждани за качеството на административно 

обслужване в Общината. 

Интернет страница на Общината е функционална, съобразена със законовите 

изисквания за електронно управление, с детайлна и актуална информация за 

потребителите и се актуализира ежедневно. 

Освен чрез официалната интернет страница, дейностите извършени от Община 

Дряново се популяризират в местни и регионални печатни издания, различни 

телевизионни предавания. 

Промените в местната нормативна уредба, както и реализираните мероприятия редовно 

се отразяваха и в местния периодичен печат (в. „Дряново нюз“), както и в други 

регионални медии. 

От месец август 2017 г. всички заседания на Общински съвет Дряново се излъчват 

онлайн, на сайта на Община Дряново. 

 

Изпълнение на 5.1.2.2.2. Ефективно взаимодействие на общинската 

администрация със структурите на гражданското общество 

На територията на община Дряново функционират неправителствени организации с 

различна сфера на дейност (култура, спорт, туризъм, социални дейности и др.). По - 

голямата част от тях имат представителство и участие в действащите съвети и комисии 

към общинска администрация – Дряново. Всички стратегически документи и 

съответните отчети се изготвят съвместно със структурите на гражданското общество, 

в рамките на редовни заседания и периодични срещи.  

 

Изпълнението на мярката е добро. 
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Мярка 5.1.2.3. Информираност и равнопоставеност на гражданите. 

 

За изпълнение на мярката е предвидена реализацията на две основни групи 

дейности/проекти, насочени към информиране и осигуряване на участие на местната 

общност при изпълнение на местните политики. 

 

Изпълнение на 5.1.2.3.1. Организиране на обществени обсъждания по важни 

обществени въпроси и основни стратегически документи. 

Израз на прозрачността при управлението на публичните ресурси са и проведените 

публични обсъждания през периода, във връзка с бюджета и реализацията на значими 

проекти. 

 

Изпълнение на 5.1.2.3.2. Подобряване на информираността за реализацията на 

местни инициативи. 

На официалния уеб сайт на Община Дряново www.dryanovo.bg предоставя полезна и 

актуална информация за Дряново, за дейностите и услугите, които извършва общинска 

администрация. Община Дряново предлага на официалната си страница структурирана 

информация за финанси, документи, обществени поръчки, проекти и програми, търгове 

и конкурси, обяви и съобщения и др. Секцията постоянно се актуализира. 

 

Изпълнението на мярката е добро. 

 

Изпълнение на Приоритетна област 5.2.  „Подобряване на административния и 

проектния капацитет на община та за ефективно управление на оперативните 

програми и ПЧП“  

 

Приоритетна област 5.2. „Подобряване на административния и проектния капацитет на 

община та за ефективно управление на оперативните програми и ПЧП“ съдържа две 

специфични цели. Чрез предвидените мерки се цели предоставяне на възможности за 

повишаване на компетентността и експертните познания на служителите на общинска 

администрация в областта на разработване и управление на проектите, изграждане на 

партньорства и особено за ефективното използване на ПЧП. 
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Специфична цел 5.2.1. Подобряване на квалификацията и обмена на добри 

практики. 

 

Таблица 23. Степен на изпълнение на проектите по СЦ 5.2.1. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

СЦ 5.2.1. Подобряване на квалификацията и обмена на добри практики. 

 
Мярка 5.2.1.1. Обучение и обмен на добри практики за създаване на ефективен 

проектен мениджмънт. 

5.2.1.1.1. 
Запознаване с изискванията на новите оперативни и други 

европейски програми.   
Изпълнен 

5.2.1.1.2. 
Обучение по въпросите на проектното менажиране и 

финансово управление на проектите.    
Изпълнен 

5.2.1.1.3. 
Разработване на технически проекти за кандидатстване по 

оперативни програми.    
Изпълнен 

 Мярка 5.2.1.2. Разширяване на междуобщинското сътрудничество. 

5.2.1.2.1. 
Организиране на междуобщински инициативи в областта 

на местното самоуправление 

Частично 

изпълнение 

5.2.1.2.2. 
Разширяване на междуобщинските инициативи в областта 

на техническата инфраструктура. 

Частично 

изпълнение 

 

Мярка 5.2.1.1. Обучение и обмен на добри практики за създаване на ефективен 

проектен мениджмънт. 

 

За изпълнение на мярката е предвидена реализацията на три основни групи 

дейности/проекти, насочени към повишаване капацитета и готовността на Община 

Дряново за програмен период 2014-2020г. 

 

Изпълнение на 5.2.1.1.1. Запознаване с изискванията на новите оперативни и 

други европейски програми.   

Запознаването с изискванията на действащите оперативни програми на национално и 

европейско ниво е осъществявано регулярно през целия период на изпълнение на ОПР. 

През 2015 г. служители на общинска администрация – Дряново участва в седмата 

национална среща на евроекспертите в общините. Срещата се организира от НСОРБ и 

НСОРБ-Актив с цел да подкрепи общините в усилията им да използват пълния си 

потенциал за по-ефективното усвояване на европейското финансиране, както и за 

засилване на партньорството и единодействието им с Управляващите органи на 

оперативните програми и ПРСР.  
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Изпълнение на 5.2.1.1.2. Обучение по въпросите на проектното менажиране и 

финансово управление на проектите. 

През периода служители на общинска администрация – Дряново, ангажирани с 

управлението на проекти, повишават текущо капацитета си чрез участие в 

целенасочени обучения или семинари: 

През 2015 г. семинар на тема: „Промени в счетоводното отчитане на бюджетни 

организации през 2015 г. „Европейско финансиране.“ 

През 2016 г. семинара на тема: Новият Закон за обществени поръчки 

През 2017 г. служители на общинска администрация – Дряново участваха в семинара с 

обхват: Закон за обществени поръчки. 

През 2019 г. семинара на тема: Промени в Закон за обществени поръчки и Правилника 

за прилагане на закона за обществените поръчки. Възлагане на обществени поръчки 

чрез ЦАИС ЕОП. 

 

Изпълнение на 5.2.1.1.3. Разработване на технически проекти за кандидатстване 

по оперативни програми. 

През периода Общинска администрация Дряново разработва технически проекти, за 

които се търси финансиране както от оперативни програми, така и от други финансови 

източници: 

През 2014 г. са изработени следните инвестиционни проекти: 

- „Основен ремонт на покрив и фасади на сграда на Бюро по труда и данъчна 

служба“; 

- „Спортна зала към център за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания 

чрез физическа култура и спорт“; 

- „Укрепване ската в централната част на град Дряново, посредством подпорна 

стена“; 

- „Изграждане на 6 броя тенис кортове в поземлен имот с идентификатор 

23947.501.1344, попадащи в УПИ II от кв. 4 по регулационния план на гр. 

Дряново“ 

- „Укрепване участък от общински път с. Длъгня – с. катранджии – Разклона“ при 

км. 0+320 (5+200 от началото на път GAB 3144), община Дряново; 

- „Укрепване ската на общински път GAB 3144  (село Туркинча – село Соколово – 

село Маноя) в община Дряново, на границата на регулацията на село 

Катранджии, община Дряново“. „Аварийно възстановяване на три броя 

водостоци на общински път GAB 3120 Дряново – Българени – Радовци – 

Трявна“; 

- „Реставриране, обновяване на сгради и ревитализиране на изложбени 

пространства (музейна експозиция - Градски бит от 19 в.) на обект „Лафчиева - 

Перева къща“ - Дряново - национален паметник на културата“. 

През 2015 г. Община Дряново е изготвила следните инвестиционни проекти: 

- „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради, предоставящи 

социални и административни услуги на населението в град Дряново, чрез 
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изграждане на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела на 

енергията от възобновяеми източници“ – УПИ I от кв. 84, ПИ 23947.501.1368 – 

ул. „Бачо Киро“ № 19. 

- „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради, предоставящи 

социални и административни услуги на населението в град Дряново, чрез 

изграждане на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела на 

енергията от възобновяеми източници“ – УПИ I от кв. 92, ПИ 23947.501.721 – 

ул. „Стефан Стамболов“ № 32. 

- „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради, предоставящи 

социални и административни услуги на населението в град Дряново, чрез 

изграждане на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела на 

енергията от възобновяеми източници“ – УПИ II от кв. 64, ПИ 23947.501.474 – 

ул. „Никола Мушанов“ № 4. 

- „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради, предоставящи 

социални и административни услуги на населението в град Дряново, чрез 

изграждане на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела на 

енергията от възобновяеми източници“ – УПИ XVIII от кв. 96, ПИ 23947.501.681 

– ул. „Пахомий Стоянов“ № 5. 

- „Повишаване на енергийната ефективност на общински сгради, предоставящи 

социални и административни услуги на населението в град Дряново, чрез 

изграждане на високоефективни отоплителни системи и увеличаване дела на 

енергията от възобновяеми източници“ – УПИ I от кв. 31, ПИ 23947.501.76 – ул. 

„Камен Калчев“ № 17. 

През 2016 г. Община Дряново е изготвила следните инвестиционни проекти: 

- „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Дряново“ със следните 

подобекти: 

o Подобект № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Александър 

Рашенов“, град Дряново –дължина 396 м.“ 

o Подобект № 2: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Александър 

Стамболийски“, град Дряново –дължина 464 м.“ 

o Подобект № 3: „Реконструкция и рехабилитация на улица „арх. Пенчо 

Койчев“, град Дряново –дължина 96 м“ 

o Подобект № 4: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Бузлуджа“, 

град Дряново –дължина 218 м.“ 

o Подобект № 5: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Г. С. 

Раковски“ , град Дряново “ - дължина 455 м. 

o Подобект № 6: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Никола 

Мушанов“, град Дряново –дължина 488,93 м.“ 

o Подобект № 7: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Рачо 

Стоянов“, град Дряново –дължина 478,11 м.“ 

o Подобект № 8: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Стара 

планина“, град Дряново –дължина 279 м.“ 
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o Подобект № 9: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Хаджи 

Димитър“, град Дряново –дължина 272 м.“ 

- 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) 

- „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на СУ „Максим Райкович“, 

гр. Дряново, община Дряново“. 

През 2019 г. Община Дряново е изготвила инвестиционен проект:  

- „Извършване на строително-монтажни работи за цялостен ремонт на ул. 

„Шипка“, гр. Дряново“ 

Изпълнението на мярката е добро. 

 

Мярка 5.2.1.2. Разширяване на междуобщинското сътрудничество. 

 

За изпълнение на мярката е предвидена реализацията на две основни групи 

дейности/проекти, насочени към реализиране на междуобщински инициативи на 

областно ниво. 

 

Изпълнение на 5.2.1.2.1. Организиране на междуобщински инициативи в областта 

на местното самоуправление 

През септември 2014 г. Дряново е домакин на работна среща между местната власт, 

доброволци от Македония и България и доставчици на социални услуги, организирана 

в изпълнение на проект по програма Еразъм „Европейски младежи днес, отговорни 

граждани утре – Работилница за социална отговорност“. Проектът е осъществен на 

територията на община Дряново от Фондация „Институт за културно наследство“ – 

София. 

През 2016 г. е приета Регионална програма за управление на отпадъците – регион 

Севлиево, за периода 2015 - 2020 г. за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. 

 

Изпълнение на 5.2.1.2.2. Разширяване на междуобщинските инициативи в 

областта на техническата инфраструктура. 

През 2014 г. със стартиране на проект „Прилагане на децентрализиран модел за 

управление на биоотпадъците в един от регионите за управление на отпадъците в 

България, включително изграждане на необходимата инфраструктура - система за 

разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните биоотпадъци“ се 

разширяват междуобщинските инициативи в областта на техническата инфраструктура 

и управление на отпадъците. 

През 2015г. са реализирани два проекта  в областта на техническата инфраструктура и 

управление на отпадъците, които пряко допринасят за разширяване на  

междуобщинските инициативи. 

Изпълнението на мярката е добро. 
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Специфична цел 5.2.2. Изграждане на устойчиви партньорства и ефективна 

координация между институциите. 

 

Таблица 24. Степен на изпълнение на проектите по СЦ 5.2.2. 

№ Наименование на проект/дейност 

Статус 

изпълнение 

към 

31.12.2020 г. 

СЦ 5.2.2. Изграждане на устойчиви партньорства и ефективна координация 

между институциите. 

 Мярка 5.2.2.1. Изграждане на публично-частни партньорства. 

5.2.2.1.1. 
Изграждане на екип за разработване на документите и 

реализация на ПЧП. 

Не е отчетено 

изпълнение 

5.2.2.1.2. 
Изграждане на ПЧП подобряващи местната 

инфраструктура и услуги. 

Не е отчетено 

изпълнение 

5.2.2.1.3. Аутсорсване на общински услуги 
Не е отчетено 

изпълнение 

 
Мярка 5.2.2.2. Изграждане на местни, регионални, национални и международни 

партньорства. 

5.2.2.2.1. 
Изграждане на партньорства за устойчиво регионално 

развитие. 

Частично 

изпълнение 

5.2.2.2.2. 
Разширяване на международните партньорства и 

побратимявания между градове и общини. 

Не е отчетено 

изпълнение 

 

Мярка 5.2.2.1. Изграждане на публично-частни партньорства. 

 

По мярката не е отчетено изпълнение. 

 

Мярка 5.2.2.2. Изграждане на местни, регионални, национални и международни 

партньорства. 

 

Изпълнение на 5.2.2.2.1. Изграждане на партньорства за устойчиво регионално 

развитие.  

Община Дряново, заедно с Община Горна Оряховица е партньор по Проект „Бяло, 

пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като 

уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар“ на община 

Велико Търново. През 2014 г. са реализирани дейностите и разпространени 

материалите, изготвени в рамките на проекта, утвърждаващи образа на региона като 

уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар. 
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През 2014 г. е подписано Споразумение между Министерство на  околната среда и 

водите, Община Севлиево, Община Дряново и Община Сухиндол регламентиращо 

правата и задълженията на страните при изпълнение на Договор № Д-33-10/30.04.2014 

г. с предмет „Прилагане на децентрализиран модел за управление на биоотпадъците в 

един от регионите за управление на отпадъците, включително изграждане на 

необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и 

съоръжение за рециклиране на събраните биоотпадъци“. Със сключване на 

Споразумението страните се съгласяват, че концепцията за управление на отпадъците в 

отделните региони за управление на отпадъците следва да бъде разгледана в рамките на 

европейската и националната политика в областта. 

 

Изпълнение на 5.2.2.2.2. Разширяване на международните партньорства и 

побратимявания между градове и общини. 

През периода са запазени съществуващите международните партньорства и 

побратимявания между градове и общини. 

 

Изпълнението на мярката е незадоволително. 

 

1.3. Устойчивост на осъществените инвестиции 

 

По отношение на устойчивостта, общината се стреми в максимална степен да 

съхрани получените продукти от извършените интервенции, въпреки недостига на 

средства и проявата на неприемливи външни действия, спрямо някои от обектите. Към 

дата на изготвяне на настоящата последваща оценка няма информация за 

несъхранени/унищожени материални активи за които е изразходван публичен ресурс 

през периода 2014-2020г. Цялостното запазване на резултатите, получени от 

изпълненията на проектите е задължение на общината и в повечето случаи е с времеви 

хоризонт минимум 3-5 години, съобразно изискванията на донорските програми. Това 

не се отнася до капитализираните инвестиции в сграден фонд и придобиването на 

дълготрайни материални активи, за които резултатите са с дългосрочно съхранение. 

Първата категория се отнася до сгради за предоставяне на публични услуги, които след 

основен ремонт са модернизирани, а втората до новопостроени сгради. Погледнато 

през призмата на устойчивостта на резултатите, логично е въздействието да остане 

постоянно. 

Устойчивостта се измерва и чрез следните компоненти: не са предвидени и 

реализирани мерки и дейности, които биха имали отрицателно въздействие върху 

съществуващите предприятия; ефектът от приложените дейности не оказва 

отрицателно въздействие по сектор околна среда;  кумулативният ефект от всички 

мерки облагодетелства всички населени места в общината. 
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ІІ. ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

Оценката на общото въздействие е изготвена на база на посочените индикатори 

за въздействие в ОПР на Община Дряново 2014-2020 г. и на база на други по-общи 

индикатори, за които има надеждна статистическа информация и които са заложени 

като целеви спрямо секторните политики.  

Съдържанието на оценката следва логиката на стратегическите цели и 

приоритети, посочени в Системата от индикатори за наблюдение и оценка на плана. 

Включените в системата индикатори се фокусират върху оценка на ефективността, 

ефикасността и въздействието от прилаганата политика. Те проследяват промени в 

социално-икономическата сфера, в състоянието на околната среда и по отношение на 

практиките на добро управление на общината. Групирани според разписаните в 

стратегическата част на документа приоритетни области на въздействие, тези 

индикатори оценяват доколко са изпълнени заложените в плана мерки и какви 

конкретни резултати са постигнати с изпълнението на тези мерки. 

 

Актуалност и адекватност на общинския план 

 

Петте стратегически цели и свързани с тях приоритета на ОПР Дряново 2014-

2020г. са в пълен обхват и адекватност спрямо потребностите на местното население. 

Същото не важи за по-ниските нива на стратегическия пакет – мерките и проектите. 

Още в етапа на разработване съществува риска от неизпълнение на мерките. 

Наблюдава се смислово дублиране на мерките, като разликата е само в начина на 

дефиниране. Същевременно има реализирани проекти, които не кореспондират със 

конкретна мярка, но са обект на европейското финансиране, което води до извода, че 

стратегическото планиране на местно ниво следва да се прави при ясна европейска и 

национална политика и финансова рамка за съответния програмен период. 

ОПР Дряново 2014-2020г. е идентифицирал правилно и обхватно актуалните 

проблеми, нуждите и потенциалите на общината. В подкрепа на ОПР е разработен и 

приложен пакет от секторни стратегии, програми и планове чрез които Община 

Дряново реализира проекти и инициативи:  

- Планове за действие за общинските концесии в община Дряново за 2018г.; 

2019г.; 

- Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020; 

- Планове за развитие на социалните услуги (ежегодни); 

- Общинска стратегия за закрила на детето за периода 2008-2018г.; 

- Общинска програма за закрила на детето (ежегодни); 

- Общински план за младежта (ежегодни); 

- Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

Община Дряново за периода 2018-2019г. 
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- Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

Община Дряново 2019-2020г. 

- Годишни планове на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Дряново; 

- Програма за оптимизация на училищната мрежа от общински учебни заведения 

в община Дряново за учебната 2014/2015г.; 

- Програми за развитие на читалищната дейност в Община Дряново (ежегодни); 

- План за развитие на туризма на територията на Община Дряново (ежегодни); 

- Общински план за интегриране на ромите в Община Дряново (2015 – 2017г.); 

- Общински план за интегриране на ромите в община Дряново 2018-2020г.; 

- План за противодействие на тероризма в Община Дряново; 

- ПЛАН за провеждане на евакуация и разсредоточване при бедствия и аварии на 

територията на Община Дряново; 

- Стратегия за управление на общинската собственост на община Дряново за 

периода 2016-2019 г.; 

- Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в 

община Дряново (ежегодни); 

- Годишен план за паша в община Дряново за съответната стопанска година; 

- Краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Дряново за периода 

2014-2017г. 

- Програма за опазване на околната среда на Община Дряново за периода 2014-

2020г.; 

- Регионална програма за управление на отпадъците – регион Севлиево за периода 

2015-2020 г; 

- Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Дряново 2016-2020г.; 

- Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Дряново 2019-2021г.; 

 

При извършване на последващата оценка се установява, че стратегическите цели 

и приоритетните оси на въздействие показват висока степен на съответствие с тези на 

Европа 2020, което означава, че ОПР е все още актуален, въпреки изтеклото му 

действие. 

 

3.1. Индикатори за въздействие 

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и 

стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на 

избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за периода 

до 2020 година. 

Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими 

индикатори, а в някой случаи – с качествени оценки относно достигнатата степен в 
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социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на Общината и приноса на 

това развитие за общото развитие на региона. 

Индикаторите за всяка цел са формулирани въз основа на ключовите 

приоритетни направления от съдържанието на целите, въпреки че обслужват и други 

приоритети на ОПР. 

 

Оценка на общото въздействие по Стратегическа цел 1: „Реализиране потенциала 

на местната икономика и модернизация на земеделските производства за 

достигане на средните нива на заетост, производителност на труда и приложение 

на иновации в икономиката“ 

 

В икономическо отношение, община Дряново заема определено място в 

социално икономическия комплекс на област Габрово. Състоянието на местната 

икономика до голяма степен съответства на моментните възможности на общината и на 

влиянието на външните и вътрешните фактори, с тенденция за нарастване на неговата 

значимост. 

Икономическото състояние на община Дряново показва, че средната брутна 

годишна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в община 

Дряново в края на 2019 г. е 14 061 лв., което отчита ръст от близо 55% спрямо 2015г. и 

е по-висока от повече от всички заобикалящи я общини с изключение на Севлиево.20 

Коефициент на трайна безработица е едва 0.1%. Брой на наетите лица съгласно 

статистическите данни е 1 864 души, от които 19.4 % процента са наети в публичния 

сектор, а останалите в частния. Брой безработни за едно свободно работно място 

(СРМ), към януари 2021 г. е 5 безработни/1 СРМ. Броят на наетите в преработващата 

промишленост е 1369 души. Основните структуроопределящи предприятия на 

територията на общината са в различни стопански отрасли. Капиталови разходи на 

общината на човек от населението, за 2019 г. възлизат на 103 лв.21 

За развитие на местния потенциал в сферата на икономиката и модернизацията 

на земеделските производства сериозен принос има частния сектор. През периода са 

реализирани над 65 проекта на частни бенефициенти, получили финансиране от 

оперативните програми, насочени към подобряване на конкурентоспособността, 

повишаване квалификацията и осигуряване на заетост, енергийна ефективност на 

производствени бази, инвестиции в селското стопанство и др. 

Спад се отбелязва и при броя на реализирани нощувки в местата за настаняване 

в община Дряново. Категоризираните места за настаняване в община Дряново към 31 

декември 2019 г. са 44, а общият капацитет на легловата база е 900 места.  

Броят реализирани нощувки в местата за настаняване към 2019 г. е 43 575, с 

което се отчита спад от близо 6% спрямо базовата 2014г. – началото на програмния 

период. През последната 2020г. влияние върху туристическите пътувания оказа 

световната пандемия от Cv-19, то не трябва да се пренебрегва фактът, че влияние върху 
                                                           
20 НСИ 
21 ПИРО 
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туристически пътувания оказва и състоянието на изградената туристическа 

инфраструктура. През периода акцент в общинската политика е популяризиране на 

дестинация Дряново, вкл. и чрез партниране със съседните общини, но остават 

нереализирани сериозни туристически обекти като - Изграждане на посетителски 

информационен център на входа на  пещера „Андъка“ - Дряновски манастир; 

Благоустрояване на пещера „Бачо Киро“ и др. 

В Община Дряново не се прилагат възможните форми за публично-частното 

партньорство, вкл. концесиите  и през периода не се осъществяват партньорски 

инициативи.  

 

Таблица 25. Списък с индикатори по Стратегическа цел 1: „Реализиране потенциала на 

местната икономика и модернизация на земеделските производства за достигане на 

средните нива на заетост, производителност на труда и приложение на иновации в 

икономиката“ 

№ Индикатор за въздействие 
Мярка/  

период 

Началн

а 

стойно

ст 

Целева 

стойно

ст 

(2020г.

) 

Постиг

ната 

стойно

ст 

(2020г.

) 

Степен на 

изпълнение 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1.  „Реализиране потенциала на местната икономика и модернизация на 

земеделските производства за достигане на средните нива на заетост, производителност на труда и 

приложение на иновации в икономиката “ 

1 Общ брой на нефинансовите предприятия 
бр./ 

2012 
382 390 - Липсват данни 

2 
Наети по трудово и служебно 

правоотношение 

бр./ 

2012 
1 637 1 680 1 864 Преизпълнен  

3 РДМА /Общо/ 
хил.лв./ 

2012 
15 623 16 100 - Липсват данни 

4 ПДМА /Общо/ 
хил.лв./ 

2012 
15 365 15 900 - Липсват данни 

5 Чуждестранни преки инвестиции  
хил.евр

о/ 2012 
2518.2 2 770 3 415 Преизпълнен  

6 
Регистрирани безработни средно през 

годината 

бр./201

3 
513 410 167 Преизпълнен  

7 
Приходи на нефинансовите предприятия 

от хотелиерство и ресторантьорство 

хил. 

лв./201

3 

1 773 2 127 - Липсват данни 

8 
Туристически обекти на територията на 

общината 

бр./201

3 
37 40 44 Преизпълнен  

9 
Регистрирани земеделски стопани, в т.ч. 

тютюнопроизводители 

бр./201

2  
431 800 - Липсват данни 

10 
Изградени съвременни биоферми и 

производства 
Бр. Х 3 11 Преизпълнен  

11 Увеличени горски площи 
дка/201

2 
78 026 93 650 - Липсват данни 

 

Оценка на общото въздействие по Стратегическа цел 2. „Интегрирано развитие на 

територията и подобряване на териториалната устойчивост и достъпност“ 

 



 

Последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. 

 

 

100 
 

През периода е изработен Общ устройствен план на Община Дряново. Вложени 

са сериозни инвестиции за подобряване и развитие на транспортна инфраструктура – 

общинска пътна мрежа и улици в населените места. Започва поетапното изграждане на 

велоалеи. 

От направения анализ се вижда, че остава нерешен един от най-сериозните 

проблеми - водоснабдителната инфраструктура и услуги. Основният проблем на 

поливното земеделие продължава да бъде ниският процент на реално напояваните 

площи, намаленото търсене на вода от водоползвателите и лошото техническо 

състояние на съоръженията. 

Постигнато е подобряване на достъпността и свързаността в градската среда, 

както и е подобрено състоянието на специализираната инфраструктура (църковни 

храмове, гробищни паркове и др.)  

За периода 2014-2020г. е символичен напредъка към повишаване на енергийната 

ефективност, чрез изграждане на алтернативни енергийни източници и обновяване на 

енергийната инфраструктура. 

 

Таблица 26. Списък с индикатори по Стратегическа цел 2. „Интегрирано развитие на 

територията и подобряване на териториалната устойчивост и достъпност“ 

№ Индикатор за въздействие 
Мярка/  

период 

Началн

а 

стойно

ст 

Целева 

стойно

ст 

(2020г.

) 

Постиг

ната 

стойно

ст 

(2020г.

) 

Степен на 

изпълнение 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 „Интегрирано развитие на територията, чрез изграждане на 

инфраструктурни мрежи и подобряване на териториалната устойчивост и достъпност “. 

1 Рехабилитарана общинска пътна мрежа км Х 10 0 неизпълнен 

2 
Изградена нова вътрешна улична мрежа 

в общината 
км Х 6 0 неизпълнен 

3 
Реконструирана/рехабилитирана 

вътрешна улична мрежа в общината  
км Х 10 16 преизпълнен 

4 

Предприятия за производство и 

продажба на  ел. енергия от 

възобновяеми източници 

брой 6 10 1622 преизпълнен 

5 
Реконструирана вътрешна и външна 

водопроводна  мрежа в населените места 
км Х 7 5 

частично 

изпълнен 

6 
Изградена вътрешна водопроводна 

мрежа в населените места 
км Х 3 0 неизпълнен 

7 
Понижаване на потреблението на 

електроенергия 
% Х 15% - Липсват данни 

 

                                                           
22 Публичен регистър на ВЕИ обектите: 

https://www.veiregistar.bg/objects&municipality=%D0%94%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%

D0%BE&page=2 
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Оценка на общото въздействие по Стратегическа цел 3. „Подобряване качеството 

на живот чрез изграждане на съвременна инфраструктура и създаване на условия 

за по-добро образование, социално включване, достъпно и качествено 

здравеопазване, култура и спорт“ 

 

Качествена промяна е постигната по отношение на образователна 

инфраструктура през период, като са въведени мерки за енергийна ефективност, 

благоустрояване на дворните пространства и др. Реализирани са проекти, които имат 

реален принос за подобряване на достъпа и повишаване качеството на образованието и 

обучението.   

Община Дряново прилага последователна политика по модела за „социална 

грижа в общността“. За част от проекти, планирани в ОПР на Община Дряново няма 

възможност да  бъдат реализиране поради промяна на държавната политика в областта 

на социалните услуги. На 04.01.2018 г. Националния съвет за социално включване 

приема План за действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за 

дългосрочна грижа.  С Решение №28 от 19.01.2018г. на Министерски съвет е приет 

План за действие 2018 – 2021 г. за изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна 

грижа. След приемане на Плана за действие, Агенция за социално подпомагане (АСП) 

и Националното сдружение на общините в Република България  изготвят Карта на 

резидентните услуги и Карта на услугите за подкрепа в общността, които са утвърдени 

от Междуведомствената работна група за управление на процеса по 

деинституционализацията на грижата за възрастните хора и хората с увреждания през 

месец февруари 2018 година. Част от социалните проекти не попадат в списъка с 

новите социални услуги, за тях липса финансиране и затова не са изпълнени. 

На територията на цялата община се предоставят социални услуги в общността, 

делегирани от държавата дейности. През периода нараства броят на потребителите на 

услугите социален асистент, личен асистент и домашен помощник. И това е естествен 

резултат от демографската картина в общината. 

През периода общината работи активно за намаляване натиска върху пазара на 

труда чрез осигуряване на заетост на уязвими групи, насърчаване на включването им в 

обучение и/или заетост. Реализират се проекти да преодоляване на регионалните 

диспропорции на пазара на труда и повишаване на заетостта и трудовите умения на 

безработни лица (вкл. от неравностойно положение на пазара на труда). Повишаване на 

икономическата активност, както и подобряване достъпа до заетост за търсещите 

работа безработни лица и активиране на неактивни лица чрез предоставяне на 

възможности за включване в различни форми на обучения и заетост.  

За повишаване качеството на живот, особено в контекста на създаване на 

условия за спорт, важен принос имат реализираните проекти в областта на спортната 

инфраструктура – реконструкция на спортен комплекс „Локомотив“ и ремонт на 

стадиона в с. Царева ливада, доизграден е Центърът за рехабилитация и интеграция на 

хора с увреждания. 
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Парковете и градините също са обект на интервенции и изградената 

инфраструктура, вкл. детски площадки създава по-добри условия за живот. 

 

Таблица 27. Списък с индикатори по Стратегическа цел 3. „Подобряване качеството на 

живот чрез изграждане на съвременна инфраструктура и създаване на условия за по-

добро образование, социално включване, достъпно и качествено здравеопазване, 

култура и спорт“ 

№ Индикатор за въздействие 
Мярка/  

период 

Началн

а 

стойно

ст 

Целева 

стойно

ст 

(2020г.

) 

Постиг

ната 

стойно

ст 

(2020г.

) 

Степен на 

изпълнение 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 „Подобряване качеството на живот чрез изграждане на съвременна 

инфраструктура и създаване на условия за по-добро образование, социално включване, достъпно и 

качествено здравеопазване, култура и спорт “. 

1 Естествен прираст  -127 -120 -122 преизпълнен 

2 
Легла в лечебни заведения за долекуване 

и продължително лечение 
брой 0 50 39 

частично 

изпълнен 

3 
Повишаване на дела на лицата със 

завършено висше образование 
% 15,38% 17% - липсват данни 

4 
Домакинства с осигурен  достъп до 

интернет 
брой 1272 1 400 - липсват данни 

5 
Населени места с разделно събиране на 

отпадъците 
% 60 100 100 изпълнен 

6 
Повишаване на дела на населението 

практикуващо спорт 
% Х 10% - липсват данни 

7 
Туристически нощувки на територията 

на общината 
брой 81 949 98 340 

43 

57523 

частично 

изпълнен 

 

Оценка на общото въздействие по Стратегическа цел 4. „Щадящо използване на 

ресурсите, опазване и възстановяване на околната среда и адаптиране към 

измененията на климата“ 

 

Опазване на околната среда и биоразнообразието са стратегическата цел по която е 

постигнато най-слабо изпълнение. 

 

Таблица 28. Списък с индикатори по Стратегическа цел 4. „Щадящо използване на 

ресурсите, опазване и възстановяване на околната среда и адаптиране към измененията 

на климата“ 

                                                           
23 НСИ 
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№ Индикатор за въздействие 
Мярка/  

период 

Началн

а 

стойно

ст 

Целева 

стойно

ст 

(2020г.

) 

Постиг

ната 

стойно

ст 

(2020г.

) 

Степен на 

изпълнение 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 „Щадящо използване на ресурсите, опазване и възстановяване на 

околната среда и адаптиране към измененията на климата” 

1 

Население, обхванато от системата на 

организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване 

% 99,45% 100% 99,45% неизпълнен 

2 
Повишаване на процента на разделно 

събирани отпадъци 
% Х 15% 15% изпълнен 

3 

Реализирани проекти за провеждане на 

мерки за адаптация към и превенция на 

климатичните промени. 

брой Х 2 3 
частично 

изпълнен 

4 

Реализирани проекти за предотвратяване 

загубата на биоразнообразието и 

подобряване на информираността.  

брой Х 2 1 
частично 

изпълнен 

5 

Относителен дял на антропогенно 

натоварените територии 

(инфраструктура, селища, промишлени 

обекти) 

% 
5.29 

%24 
2,00% - липсват данни 

6 

Съотношение между горските, 

земеделските и урбанизираните 

територии 

% 

горски 

терито

рии 

28,8% 32,0% - липсват данни 

7 

Емисии на парникови газове (приравнени 

към CO2 еквивалент) на жител от 

населението 

СО2 / 

екв.ж. 

9,87 

тона 

7,00 

тона 
- липсват данни 

8 
Разходи за ДМА с екологично 

предназначение 

млн. 

лв. 

Регион

ален 

индика

тор 

Регион

ален 

индика

тор 

 
не може да бъде 

отчетен25 

9 
Разходи за ДМА с екологично 

предназначение на човек от населението 

хл.лв/ч

ов/год 

Регион

ален 

индика

тор 

Регион

ален 

индика

тор 

 
не може да бъде 

отчетен26 

10 
Дял от територията с висок риск от 

ерозия 
% X 30,00% - липсват данни 

11 

Разходи за енергийна ефективност и ВЕИ 

– от  2009 г. нов - Степен на постигане на 

националните цели за използване  на 

ВЕИ и енергийна ефективност. 

млн. 

лв. 

Регион

ален 

индика

тор 

Регион

ален 

индика

тор 

 
не може да бъде 

отчетен27 

 

                                                           
24 http://www.mrrb.government.bg/docs/2688be4a2848b3cfd3eac72a124f6b68.pdf  
25 Липсва базова информация и цел 
26 Липсва базова информация и цел 
27 Липсва базова информация и цел 

http://www.mrrb.government.bg/docs/2688be4a2848b3cfd3eac72a124f6b68.pdf
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Оценка на общото въздействие по Стратегическа цел 5. „Добро управление и 

достъп до качествени административни услуги“ 

 

Съгласно длъжностното разписание, общата численост на персонала на общинска 

администрация Дряново е 47 бр. по служебно правоотношение са назначени 8 

служители и 39 са по трудово правоотношение, няма свободни щатни бройки. 

Ръководство, включва двама заместник-кмета, секретар на общината, кмет на с. Царева 

ливада, кметски наместници на с. Денчевци, с. Длъгня, с. Караиванца, с. Керека, с. 

Маноя, с. Ганчовец, с. Гостилица, с. Радовци, с. Радовци, с. Скалско и с. Янтра пряко 

подчинени на кмета на община Дряново. 

Прегледът на длъжностните характеристики за длъжностите в дирекцията и анализът 

на функциите на дирекцията, съгласно Устройствения правилник показват, че всички 

функции на дирекцията са обезпечени със съответните задължения в длъжностните 

характеристики на експертите.28 

 

Таблица 29. Списък с индикатори по Стратегическа цел 5. „Добро управление и достъп 

до качествени административни услуги“ 

№ Индикатор за въздействие 
Мярка/  

период 

Началн

а 

стойно

ст 

Целева 

стойно

ст 

(2020г.

) 

Постиг

ната 

стойно

ст 

(2020г.

) 

Степен на 

изпълнение 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5 „Добро управление и достъп до качествени административни услуги” 

1 
Предоставяни онлайн услуги за граждани 

и фирми 
брой 44 50 44 неизпълнен 

2 
Управлявани проекти от община 

Дряново общо 
брой 39 45 17 

частично 

изпълнен 

3 Реализирани ПЧП брой Х 3 0 неизпълнен 

4 
Разработена Стратегия за развитие на 

спорта 
брой 0 1 0 неизпълнен 

5 
Разработена Програма за енергийна 

ефективност 2014 – 2017 г.  
брой 0 1 1 изпълнен 

6 
Разработена програма за опазване на 

околната среда 
брой 0 1 1 изпълнен 

7 
Разработена стратегия за развитие на 

туризма 
брой 0 1 1 изпълнен 

 

3.2. Индикатори за резултат 

 

Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на 

изпълнението на изведените в плана приоритети и мерки за развитие на общината в 

периода до 2020 година. Определените индикатори, там, където е възможно са 

                                                           
28 ПИРО 
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количествено измерими и имат за цел осигуряване на обективност на направените 

оценки и изводи (в годишните доклади от наблюдението на изпълнението на плана, 

междинните и последващата оценки) по отношение на напредъка при реализацията на 

приоритетите и мерките и постигнатото пряко въздействие в съответната област. 

Подборът на индикаторите зависи от спецификата на приоритетите и 

планираните мерки, както и от наличието на обективна и надеждна информация за 

началната стойност. Количествено измеримите мерки от състава на приоритетните 

области се разглеждат като индикатори за резултат. 

 

Таблица 30. Наблюдение и оценка на ОПР Дряново 2014-2020 – индикатори за резултат 

№ Индикатор за резултат 

Мерна 

величи

на 

Началн

а 

стойно

ст 

(2012г.

) 

Целева 

стойно

ст 

(2020г.

) 

Постиг

ната 

стойно

ст 

(2020г.

) 

Степен на 

изпълнение 

Приоритет 1.1. „Развитие на МСП, подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и 

повишаване качеството на човешкия ресурс, базирано на  щадящо/екологосъобразно ползване на 

собствените ресурси“. 

1 
Реконструирани и модернизирани 

производствени мощности на МСП 
брой 0 5 10 200% 

2 
Реализирани курсове за професионално 

обучение 
брой 0 9 31 340% 

3 

Реализирани обучения по 

предприемачество, подготовка и 

управление на проекти 

брой 0 5 5 100% 

4 

Реализирани съвместни проекти/ 

инициативи между общината, МСП и 

неправителствения сектор 

брой 0 6 0 0% 

5 
Регистрирани и популяризирани местни 

производства и запазени марки 
брой 0 3 0 0% 

6 
Новосъздадени места за настаняване в 

средствата за подслон 

брой 

легла 
0 112 51129  

7 
Изградени и обновени обекти на 

туристическата инфраструктура 
брой 0 6 3 50% 

8 
Проведени маркетингови и рекламни 

кампании за популяризиране на туризма 
брой 0 4 5 125% 

ПРИОРИТЕТ 1.2. „Развитие на конкурентноспособно селско и горско стопанство и устойчиво 

управление на природните ресурси“ 

1 

Изпълнени мерки за реконструкция на 

земеделски стопанства, вкл. Мерки за 

ресурсна ефективност и намаляване на 

замърсяванията 

брой 0 7 12 171% 

2 

Земеделски стопани с нови производства 

(калифорнийски червеи, охлюви, нови 

сортове и видове) 

брой 0 6 0 0% 

                                                           
29 НСИ 
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№ Индикатор за резултат 

Мерна 

величи

на 

Началн

а 

стойно

ст 

(2012г.

) 

Целева 

стойно

ст 

(2020г.

) 

Постиг

ната 

стойно

ст 

(2020г.

) 

Степен на 

изпълнение 

3 
Засети трайни насаждения, включително 

залесителни мероприятия 
дка 0 194 - липсват данни 

4 

Създадени биоферми и биопроизводства, 

вкл. Преработка на земеделска 

продукция 

брой 0 10 11 110% 

5 Нови говеда брой 0 162 - липсват данни 

6 Нови овце брой 0 233 - липсват данни 

7 Нови пчелни семейства 
хил. 

брой 
0 592 310 52% 

8 Въведени мерки за опазване на горите брой 0 3 3 100% 

ПРИОРИТЕТ 2.1. Подобряване на базисната инфраструктура и достъпността на територията. 

1 
Рехабилитиран път ІІІ-609  

град Дряново - град Трявна 
км 0 17 0 0% 

2 
Реконструиран път град Севлиево - град 

Дряново (през село Скалско) 
км 0 35 0 0% 

3 
Рехабилитиран път  ІІІ-609  

град Дряново - с.Буря 
км 0 15 0 0% 

4 
Изграден пешеходен надлез на главен 

път I в района на ж.к. „Успех“ 
брой 0 1 0 0% 

5 Рехабилитирани общински пътища км 0 10 22 220% 

6 Изградени и рехабилитирани улици км 0 12 20 167% 

7 
Изграден ж.п. прелез гр. Дряново - ул. А. 

Кънчев 
брой 0 1 0 0% 

8 Изградени паркинги брой 0 2 3 150% 

9 

Изпълнени проекти за благоустрояване 

на градската среда (площади, 

инфраструктура в жилищни квартали и 

др.) 

брой 0 5 7 140% 

10 
Реконструирана ВиК мрежа и главни 

проводи 
км 0 7 5 71% 

11 Изградена ПСОВ – Дряново брой 0 1 0 0% 

12 
Изградени пречиствателни съоръжения в 

населените места 
брой 0 1 0 0% 

13 
Изпълнени проекти за опазване на 

водоизточниците 
брой 0 3 0 0% 

14 
Изпълнени проекти за подобряване на 

телекомуникациите 
брой 0 3 2 67% 

ПРИОРИТЕТ 2.2. „Подобряване устройството на територията и ефективността на енергийните 

мрежи, ВЕИ и сградния фонд“. 

1 
Въведено енергоефективно улично 

осветление  
брой 0 1 1 

Частично 

изпълнение30 

2 Изпълнени проекти в областта на брой 0 6 3 50% 

                                                           
30 Въведено в рамките на инвестиционни проекти за уличната мрежа 
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№ Индикатор за резултат 

Мерна 

величи

на 

Началн

а 

стойно

ст 

(2012г.

) 

Целева 

стойно

ст 

(2020г.

) 

Постиг

ната 

стойно

ст 

(2020г.

) 

Степен на 

изпълнение 

енергийната и ресурсна ефективност, 

използване на ВЕИ 

3 Изработен Общ устройствен план брой 0 1 1 100% 

4 

Изработени и одобрени кадастрални и 

устройствени планове за населените 

места 

брой 0 4 3531 изпълнен 

ПРИОРИТЕТ 3.1. „Обновяване на инфраструктурните мрежи и услуги обезпечаващи по-висок 

стандарт на живота и разширяващи възможностите за по-добро образование, социални грижи, спорт 

и опазване на културното и духовното наследство“. 

1 

Образователни, културни и духовни 

институции с подобрена материално-

техническа база 

брой 0 5 8 160% 

2 

Ремонтирани и реставрирани обекти на 

недвижимото културно и духовно 

наследство 

брой 0 2 332 150% 

3 
Изпълнени културни и духовни празници 

и събития  
брой 0 75 98 131% 

ПРИОРИТЕТ 3.2. „Полагане на целенасочени усилия за подобряване здравето, благополучието и 

качеството на живот на местното население“. 

1 
Предоставени нови социални услуги в 

общността 
брой 0 4 4 100% 

2 
Разширен капацитет на съществуващи 

социални услуги в общността 
брой 0 15 10 67% 

3 
Разкрити и оборудвани специализирани 

лекарски кабинети 
брой 0 2 0 0% 

4 Разкрит хоспис брой 0 1 0 0% 

5 
Разкрита болница за долекуване и 

продължително лечение 
брой 0 1 0 0% 

6 
Изградени и ремонтирани обекти на 

спортната инфраструктура 
брой 0 7 11 157% 

ПРИОРИТЕТ 4.1. „Подобряване качествата на околната среда чрез намаляване на антропогенните 

замърсявания на територията“ 

1 

Изградени площадки и съоръжения 

намаляващи замърсяванията в 

населените места, вкл. Разделно 

събиране на отпадъци 

брой 0 7 2 29% 

2 

Въведени системи за разделно събиране, 

компостиране и обезвреждане на 

отпадъци 

брой 0 3 2 67% 

3 
Проведени информационни кампании 

сред обществото за контрол над 
брой 0 3 1 33% 

                                                           
31 Брой на изработени кадастрални карти 
32 Ремонтирани храмове – 3 бр. 
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№ Индикатор за резултат 

Мерна 

величи

на 

Началн

а 

стойно

ст 

(2012г.

) 

Целева 

стойно

ст 

(2020г.

) 

Постиг

ната 

стойно

ст 

(2020г.

) 

Степен на 

изпълнение 

отпадъците 

4 

Проведени обществени инициативи за 

почистване на замърсени терени на 

територията на общината 

брой 0 4 7 175% 

5 

Разработени стратегически планови 

документи в областта на управление на 

отпадъци 

брой 0 3 2 67% 

ПРИОРИТЕТ 4.2. „Опазване на околната среда и биоразнообразието“ 

1 

Изпълнени проекти за опазване на 

екосистемите, видовете и генетичното 

разнообразие 

брой 0 3 0 0% 

2 
Разработен план за управление на ЗМ 

„Дряновски манастир” 
брой 0 1 0 0% 

3 

Проведени ежегодни кампании за 

подобряване екологичната 

информираност на местното население 

брой 0 6 1 17% 

4 Реализирани екологични проекти брой 0 2 1 50% 

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

1 Ремонтирани административни сгради брой 0 6 3 50% 

2 

Реализирани проекти с участието на 

Община Дряново, подобряващи 

качеството на услугите 

брой 0 9 2 22% 

3 
Въведен комплекс от електронни услуги 

за гражданите и фирмите 
брой 0 6 10 167% 

4 
Организирани пресконференции за 

реализирани проектни инициативи 
брой 0 24 15 75% 

5 

Изградена електронна мрежа за 

споделяне на информационни масиви с 

административни държавни структури. 

брой 0 1 2 200% 

6 

Обучени специалисти от Общинска 

администрация  за предоставяне на нови 

административни услуги 

брой 0 13 36 200% 

7 Обновена компютърна техника % 0 30% 40% 133% 

8 Обновена офис техника % 0 30% 37% 123% 

9 
Подобрени умения за работа в местни 

общности и партньорство. 
брой 0 20 14 70% 

10 
Разработени стратегически планови 

документи 
брой 0 10 7 70% 

11 
Обществени обсъждания на 

стратегически и планови документи 
брой 0 10 14 140% 

12 

Обучени представители на НПО сектора 

и читалищата за разработване и 

управление на проекти 

брой 0 20 16 80% 

13 Побратимени градове и международни брой 0 5 0 0% 
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№ Индикатор за резултат 

Мерна 

величи

на 

Началн

а 

стойно

ст 

(2012г.

) 

Целева 

стойно

ст 

(2020г.

) 

Постиг

ната 

стойно

ст 

(2020г.

) 

Степен на 

изпълнение 

партньорства 

 

ПРИОРИТЕТ 5.2. „Подобряване на административния и проектния капацитет на община та за 

ефективно управление на оперативните програми и ПЧП“ 

1 

Обучени общински служители за 

изискванията на оперативните програми 

през новия програмен период 

брой 0 15 16 107% 

2 
Обучени общински служители в областта 

на управлението на проекти 
брой 0 10 14 140% 

3 Подготвени и изпълнени ПЧП брой 0 3 0 0% 

4 Аутсорснати общински услуги брой 0 3 0 0% 

5 

Обучени представители на НПО сектора 

и читалищата за разработване и 

управление на проекти 

брой 0 20 2 10% 

6 
Побратимени градове и международни 

партньорства 
брой 0 5 0 0% 
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ІII. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА 

ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ  

 

Оценката на използваните ресурси за постигане на целите и приоритетите на 

ОПР е изготвена на база съпоставка между заложеният индикативен финансов ресурс в 

Списъка на проекти за реализация през периода 2014 – 2020 година (Приложение №1 

към ОПР), Програмата за реализация на ОПР и годишните Доклади за наблюдение на 

изпълнението на Общински план за развитие на Община Дряново за всяка година от 

периода. 

 

Анализ на общото финансовото изпълнение на ОПР 

 

В настоящата точка се разглежда финансовото изпълнение на ОПР по 5-те 

стратегически цели и приоритети, допринасящи за тяхното изпълнение. Стратегически 

цели очертават бъдещите състояния, към които са насочени конкретните мерки, 

проекти и ресурси, включени в ОПР.  

 

Таблица 31. Степен на финансово изпълнение на ОПР 

Стратегическа цел 

Планирана 

стойност в  

ОПР 2013 

г. (хил.лв.) 

Изпълнение 

(хил.лв.) 

Степен на 

финансово 

изпълнение 

(%) 

Стратегическа цел 1. „Реализиране 

потенциала на местната икономика и 

модернизация на земеделските 

производства за достигане на средните 

нива на заетост, производителност на 

труда и приложение на иновации в 

икономиката“.     

16 036 13 203 82% 

Стратегическа цел 2. „Интегрирано 

развитие на територията и подобряване на 

териториалната устойчивост и 

достъпност“.  

70 201 14 642 21% 

Стратегическа цел 3. „Подобряване 

качеството на живот чрез изграждане на 

съвременна инфраструктура и създаване 

на условия за по-добро образование, 

социално включване, достъпно и 

качествено здравеопазване, култура и 

спорт“. 

20 090 22 367 111% 

Стратегическа цел 4. „Щадящо 

използване на ресурсите, опазване и 

възстановяване на околната среда и 

адаптиране към измененията на климата“.

  

6 702 3 405 51% 
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Стратегическа цел 5.   „Добро 

управление и достъп до качествени 

административни услуги“  

1 614 535 33% 

Общо ОПР 114 652 54 152 47% 

 

Общата степен на постигане на целите на ОПР за периода 2014-2020г. е 47% 

- добра. Общата стойност на реализираните проекти е 54 152 хил. лева. 

 

Степента на изпълнение на Стратегическа цел 1. „Реализиране потенциала на 

местната икономика и модернизация на земеделските производства за достигане на 

средните нива на заетост, производителност на труда и приложение на иновации в 

икономиката е 82%. 

 

Фигура 2. Финансово изпълнение на СЦ 1 по приоритетни области (в хил.лв.) 

 

 
 

Най-сериозен финансов ресурс се отчита при изпълнение на Приоритетна област 

1.1. „Развитие на МСП, подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и 

повишаване качеството на човешкия ресурс, базирано на  щадящо/екологосъобразно 

ползване на собствените ресурси“. За изпълнението основен принос има частният 

бизнес, който реализира 65 проекта за повишаване ефективността и 

конкурентоспособността на предприятията и селското стопанство, развитие на 

човешките ресурси и  с финансиране от оперативните програми за близо 961 хил.лв. 

По този приоритет Общинската администрация основно насочва инвестициите 

си за подобряване на маркетинга и рекламата на местните туристически продукти. За 

изграждане на устойчиви партньорства с икономически,  социални и образователни 

организации  и създаване на условия за професионално развитие принос имат 

проектите реализирани от  професионалните гимназии. 
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Общата степен на изпълнение на Стратегическа цел 1 се дължи на факта, че са 

включени мерки и проекти, които е предвидено да се реализират от частни инвеститори 

или организации, които развиват дейността си на територията на община Дряново. Тези 

проекти са извън правомощията на общинската администрация и са обект на 

инициатива върху която администрацията трудно може да влияе.  Изпълнението на 

Стратегическа цел 1 е финансово натоварено със значителен брой проекти на външни 

за администрацията лица още при изготвяне на бюджетната рамка в началото на 

програмния период. 

 

Степента на изпълнение на Стратегическа цел 2. „Интегрирано развитие на 

територията и подобряване на териториалната устойчивост и достъпност“ е 21%. 

Фигура 3. Финансово изпълнение на СЦ 2 по приоритетни области (в хил.лв.) 

 

 
 

Резултатите показват водената от общинската администрация политика за 

подобряване състоянието на транспортната и екологичната инфраструктура. Във 

фокуса на общинската политика и през следващия програмен период следва да бъде 

транспортната инфраструктура, не само поради значителния брой нереализирани 

проекти, но и защото това е най-големият проблем за развитие на територията. През 

периода остават нереализирани проекти на индикативна стойност 22 млн.лв.,  насочени 

към изграждане на регионалната транспортна свързаност – пътища, в правомощията на 

АПИ. Нереализирани са проектите за рехабилитация на път  ІІІ-609 град Дряново - град 

Трявна; реконструиране на път град Севлиево - град Дряново (през село Скалско); 

рехабилитация на път  ІІІ-609 град Дряново - с. Буря; изграждане на пешеходен надлез 

на главен път I в района на ж.к. „Успех“. 

От представените резултати е видно, че при повечето приоритетни направления, 

пряко свързани с функциите на общината се отчита преизпълнение или много добро 

изпълнение.  
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75% от планираните инвестиции за изграждане и рехабилитация на общинската 

пътна инфраструктура и привеждането й в съответствие с европейските изисквания са 

изпълнени, както и 65% от планираните средства за изграждане и рехабилитация на 

вътрешно-уличната мрежа, паркинги и паркоместа. 

Обновяване на водоснабдителната инфраструктура и услуги сериозно изостава. 

С много бавни темпове се изгражда и реконструира ВИК мрежа, не са изградени 

пречиствателните станции за питейна вода и за отпадни води. 

 

Степента на изпълнение на Стратегическа цел 3. „Подобряване качеството на 

живот чрез изграждане на съвременна инфраструктура и създаване на условия за по-

добро образование, социално включване, достъпно и качествено здравеопазване, 

култура и спорт“ е 111%. Това е единствената стратегическа цел по която финансовото 

изпълнение е преизпълнено.  

 

Фигура 4. Финансово изпълнение на СЦ 3 по приоритетни области (в хил.лв.) 

 

 
 

Постигнатите резултати от една страна потвърждават устойчивата политика, 

която води община Дряново за постигане на по-висок стандарт на живот и разширяване 

възможностите за образование, социални услуги, спорт, опазване на културното и 

духовно наследство. От друга страна резултатите са показателни за умението на 

администрацията да разработва, кандидатства и реализира проекти според 

възможностите за финансиране. 

Пример за това са проектите за внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

сградния фонд на училища, детски градини и детски ясли, които са финансирани от 

Финансов механизъм Европейското икономическо пространство (Норвежка програма), 

Програмата за развитие на селските райони, Националната програма на 

Министерството на образованието „Оптимизация на училищната мрежа“. 
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Сериозно изоставане се отчита при подобряване качество и достъпност до 

културните услуги и устойчива грижа за културното и духовното наследство – няма 

внедрени мерки за енергийната ефективност в сградите на културни и духовни 

институции /читалища, музей/; не са реализирани проекти за ремонт и реставрация на  

паметници на културата от национално и местно значение.  

Степента на изпълнение на социалната политика е 125%, изразяваща се в 

повишаване качеството и ефективността на здравните и социалните услуги и 

обновяване на материалната база.  Но сериозен остава дефицитът по отношение 

обновяването на здравната инфраструктура и предоставяне на по-качествени здравни 

грижи, което е необходимо да бъде акцент в политиката на общината през новия 

програмен период. 

95% е финансовото изпълнение на проектите, насочени към изграждане и 

обновяване на спортната инфраструктура и услуги на територията на общината. 

Инвестициите, вложени в реконструкция и изграждане на паркове и градини през 

периода 2014-2020г. са едни от най-значимите. Като цяло развитието на 

образователните услуги и подобряването на културната и спортната дейност и 

инфраструктура са водещи при изпълнението на ОПР. 

 

Степента на изпълнение на Стратегическа цел 4. „Щадящо използване на 

ресурсите, опазване и възстановяване на околната среда и адаптиране към измененията 

на климата“ е 51%.  

 

Фигура 5. Финансово изпълнение на СЦ 4 по приоритетни области (в хил.лв.) 

 

 
 

Най-слабо изпълнение на финансовите параметри има при проектите, свързани с 

опазване и възстановяване на екосистемите, видовете и генетичното разнообразие  и 
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укрепване на мрежата от защитени територии и места от Европейската мрежа „Натура 

2000“.  

 

Степента на изпълнение на Стратегическа цел 5.   „Добро управление и 

достъп до качествени административни услуги“ е 33%.  

 
Фигура 6. Финансово изпълнение на СЦ 5 по приоритетни области (в хил.лв.) 

 

Ниската степен на изпълнение е обяснима от факта, че при изготвянето на ОПР 

има известно дублиране по същество на мерки/проекти/дейности, напр. по  5.1.1.1.2. 

Ремонт на сградите на кметствата и създаване на условия за административно 

обслужване на населението в селата с 2.2.1.3.1. Внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на обществените сгради. При отчитането изразходваният финансов ресурс 

е отнесен само към едната мярка в бюджетната матрица.  

84% е степента на изпълнение на проекти, насочени към подобряване на 

качеството и видовете административни услуги – обучение на администрацията, нов 

сайт на община Дряново, обновяване на офис техниката. С много висока степен на 

изпълнение е обезпечаването с изискуемите стратегически документи на Община 

Дряново.  

За неизпълнението допринася липсата на съвместни проекти както за 

междуобщинско сътрудничество, реализиране на публично – частни партньорства и 

изграждане на местни, регионални, национални и международни партньорства. 

 

По показателите, свързани с местните политики на общинската администрация 

се отчита добро изпълнение. В резултат на това може да се направи извода, че е 

постигнато осезателно/ необратимо движение към постигане на стратегическите цели и 

приоритетни области на въздействие на ОПР на Община Дряново. Предприетите мерки 

и инициативи за изпълнение на целите, както и изразходваните средства, имат пряк 
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положителен ефект върху инфраструктурата и икономиката в Общината, условията на 

живот и качеството на жизнената среда.  

Причините за все пак ниския процент на изпълнение е резултат от мащабността 

и нерелевантния размах на йерархичното ниво на общината, с който е  изготвена 

бюджетната рамка на етап разработване на ОПР, като конкретни примери са посочени 

при разглеждане финансовото изпълнение по стратегически цели. 

 

Разпределение на финансовите ресурси по източници 

 

Най-голям дял от получените средства са от структурните и кохезионни фондове 

на ЕС  - 56% (над 28 млн. лева), следвани от осигурения финансов ресурс от 

централния бюджет – 22% (над 11 млн.лева). Вложените инвестиции изцяло от 

общинския бюджет са в размер на 12% (над 5,7 млн.лв.), предимно за изпълнение на 

инвестиционната годишна програма на общината. Бюджетът отделен за съфинансиране 

на проекти е близо 200 хил.лв. главно по инфраструктурните проекти, финансирани от 

програма „Красива България“. Частният бизнес с реализиране на проекти и привличане 

на финансов ресурс от оперативните програми формира 9% дял от общото изпълнение 

на ОПР – над 4,3 млн.лв. 

 

Фигура 7.  Разпределение на финансовите ресурси по източници общо за ОПР 

 

 
 

Най-голям дял от получените средства от структурните и кохезионни фондове 

на ЕС са реализирани за проекти от следните приоритетни области: Стратегическа цел 

3. „Подобряване качеството на живот чрез изграждане на съвременна инфраструктура и 

създаване на условия за по-добро образование, социално включване, достъпно и 
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качествено здравеопазване, култура и спорт“ и Стратегическа цел 1. „Реализиране 

потенциала на местната икономика и модернизация на земеделските производства за 

достигане на средните нива на заетост, производителност на труда и приложение на 

иновации в икономиката“. В подкрепа на тези политика са и средствата привлечени от 

други източници за финансиране, вкл. национални програми. 

 
Фигура 8. Разпределение на финансовите ресурси по източници и стратегически цели 

 

Обобщение на организационните ресурси за изпълнение и наблюдение 

 

Мониторингът и оценката на Общинския план за развитие са неразделна част от 

неговото съставяне, изпълнение и отчитане. Непосредственият контрол по 

реализацията на приетите през годината проекти и дейности в програмата се 

осъществява от ръководството на общината, ключовите експерти и специалисти от 

общинската администрация, а общият контрол от Общински съвет – Дряново е на база 

на предоставения от кмета ежегоден доклад. Обект на мониторинга са напредъкът, 

промените и последиците от предприетите програмни действия през годината. 

Сред приложените инструменти за изпълнение и наблюдение на ОПР се 

открояват годишните доклади, които са подробни и изчерпателни. Прави впечатление, 

че малкият набор на приложените инструменти е свързан с обща ефективност на плана 

и много висока ефективност за приоритетите, обвързани основно с работата на 

общинската администрация. 

Анализът и оценката на Програмата за реализация на Общинския план за 

развитие за 2020 година показва, че планираните политики по изпълнението му са ясно 

определени и последователни.  

За периода 2014г. - 2020г. са изготвяни Годишни доклади за наблюдение на 

Плана за развитие на община Дряново, които са представяни ежегодно за одобрение 

пред Общински съвет – Дряново (с изключение на 2018г.). В резултат на това е спазено 
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изискването на чл.23 от Закона за Регионалното развитие и е извършван ежегоден 

мониторинг за изпълнението на Общинския план за развитие. Годишните доклади и 

всички стратегически и програмни документи, свързани с Общинския план за развитие, 

са налични на интернет страницата на Общината, с което е осигурена публичност и 

прозрачност на процеса. 

През периода не изготвяна Междинна оценка на ОПР, който съгл. ЗРР и 

Правилника за неговото прилагане се изготвя към средата на периода на неговото 

действие, а именно към 2017г. 

Осигурена е публичност и прозрачност на процеса по наблюдение изпълнението 

на ОПР. Мерките за осигуряване на информация и публичност при изпълнението на 

Програмата допринасят за реализиране на принципите и практиките на доброто 

управление. 

 

Описание на съответствието между разходите и очакваните ползи 

 

Изпълнените проекти и постигнатите индикатори показват висока резултатност 

в изпълнението на ОПР. Реализираните проекти в Община Дряново имат пълно 

съответствие със стратегическата рамка, като допринасят за постигане на целите и 

мерките. За значителна част от мерките има преизпълнение на финансовите стойности 

и на реализираните проекти. Това дава основание да се даде положителна оценка 

относно съотношението между направените разходи и очакваните/постигнатите ползи. 
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IV. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА 

ЗА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ  

 

От направената последваща оценка е видно, че в резултат на целенасочената 

общинска политика и усилия на местната власт през периода 2014-2020г. за 

подобряване на икономическото и социално състояние на общината, подобряване и 

развитие на инфраструктурата и предоставяне на качествени услуги на населението, са 

постигнати добри резултати във всяка от изброените сфери, а именно: икономика, 

социално развитие, инфраструктура и осигуряване на качествени услуги за жителите на 

община Дряново. 

Основният извод е, че са положени значителни усилия от страна на Общината за 

постигане на заложените в Общинския план стратегически цели, като са вложени 

значителни ресурси от Общината и са използван и всички възможности за финансиране 

по линия на ЕС и национални програми и Републикански бюджет, в резултат на което 

са налице много добри резултати по изпълнението на ОПР. 

Оценката на вътрешната съгласуваност и координацията на изпълнението на  

ОПР е добра. Процесът на изпълнение е бил координиран, всеобхватен и отворен/ 

гъвкав. Йерархичната съподчиненост и съответствието със сродните стратегически 

документи са пълни. Координацията със секторните политики и програми на общината 

е добра.  

Предприетите мерки и инициативи за изпълнение на Целите, както и 

изразходваните средства, имат пряк положителен ефект върху инфраструктурата и 

икономиката в Общината, условията на живот и качеството на природната и жизнената 

среда. При провеждане на политиката за местно развитие е прилаган принципът на 

партньорство, осигурена е публичност и прозрачност на процеса по наблюдение 

изпълнението на ОПР и са спазвани изискванията на ЗРР и Правилника за неговото 

прилагане. 

ОПР не е актуализиран и не е извършена, междинна оценка през 2017 г. , което 

наложи при оценката да се съпоставя базовото със съществуващото състояние. 

Препоръки 

Политиката за местно развитие на Община Дряново през периода 2021-2027г. да 

се провежда в съответствие с националните и регионални цели и приоритети за 

развитието в България и с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021 2027 

г. и да допринася в максимална степен към цел на политиката 5 „Европа по близо до 

гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, 

селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“. 

Това условие е залегнало в основата на разработения План за интегрирано 

развитие на община Дряново за периода 2021-2027 г., който е със 7-годишен период на 

действие. 

Изведените препоръки няма задължителен характер. 
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Да се осъществяват партньорски проекти със съседни общини и други 

заинтересовани страни, които имат потенциал да се реализират чрез интегрирани 

териториални инвестиции.  

Необходимо е проектите, които се включват в бъдеща актуализация на ПИРО да 

бъдат с ясно определени партньори и конкретни ангажименти по тяхната реализация, 

като фокусът на вниманието следва да бъде върху възможностите за изграждане на 

публично-частни партньорства и реализацията на проектни идеи с участието на 

публичния сектор, насочени към подобряване на физическата среда и на услугите, 

предоставяни на гражданите и бизнеса. 

Проектите да бъдат групирани в съответствие с обхвата на мерките и 

приоритетните области с цел по-лесна проследимост и отчетност на ефективността и 

ефикасността. 

Да се приложи по ясна система от индикатори, съдържащи изходни и целеви 

стойности, както и достъпни източници на достоверна информация. В ПИРО 

индикаторите да бъдат съобразени с общите индикатори в областта на регионалната 

политика и за постигане на растеж и заетост чрез ЕСИФ за периода 2021-2027 г. 

(Съгласно проекта на Регламент за ЕФРР за периода 2021-2027). Типът индикатор, за 

продукт или за резултат следва да обхващат физическите характеристики (параметри) 

по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като 

стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни. Това ще създаде обективна 

база за отчитане на напредъка на изпълнение на плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение №1. Финансово изпълнение на Общински план за развитие 20214-2020г. на Община Дряново (в хил. лв.) 

  

№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

Стратегическа цел 1. „Реализиране 

потенциала на местната икономика 

и модернизация на земеделските 

производства за достигане на 

средните нива на заетост, 

производителност на труда и 

приложение на иновации в 

икономиката“.    

16036 13203 52 0 1590 7258 0 9 4295 82 

    

Приоритетна област 1.1. „Развитие на 

МСП, подобряване на бизнес средата, 

насърчаване на инвестициите и 

повишаване качеството на човешкия 

ресурс, базирано на  

щадящо/екологосъобразно ползване 

на собствените ресурси“.  

7 670 11 937 52 0 1 470 6 577 0 9 3 829 156 

    

СЦ1.1.1

. 

Повишаване 

конкурентоспособността 

на МСП в общината, 

чрез технологично 

обновяване и развитие 

на предприемаческите 

умения. 

3 080 7 321 3 0 820 4 645 0 0 1 853 238 
 

  

Мярка 

1.1.1.1 

Подобряване на бизнес 

средата. 
990 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

1.1.1.1.1

. 

Повишаване  

информираността и 

компетентността на 

местния бизнес в 

усвояването на средства по 

оперативни програми. 

90 0 0 
        

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

1.1.1.1.2

. 

Изграждане на бизнес  

обединения и местна 

инициативна група. 

150 1 1 
        

Частично 

изпълнен 

1.1.1.1.3

. 

Разработване на общинска 

инвестиционна политика в 

подкрепа на 

инвеститорите. 

50 0 0 
        

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

1.1.1.1.4

. 

Обособяване на 

индустриална зона на 

територията на общината. 

700 0 0 
        

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

Мярка 

1.1.1.2. 

Обновление и 

усъвършенстване на 

технологиите с цел 

подобряване на 

производителността и 

повишаване на 

ефективността на 

използваните ресурси. 

1 700 6 624 0 0 723 4 099 0 0 1 801 390 
  

1.1.1.2.1

. 

Изграждане на нови малки 

и средни предприятия, 

базирани на иновативни 

технологии и услуги. 

900 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

1.1.1.2.2

. 

Технологична 

модернизация на 

съществуващи малки и 

средни предприятия. 

800 6 624 
  

723 4 099 
  

1 801 
 

ОПИК 
Изпълне

н 

Мярка 

1.1.1.3. 

Реклама и маркетинг на 

местните производства и 

местните марки. 

120 2 2 0 0 0 0 0 0 2 
  

1.1.1.3.1

. 

Регистриране и 

утвърждаване на местни 

производствени и 

селскостопански марки. 

40 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

1.1.1.3.2

. 

Популяризиране на 

местните производства на 

национални, 

трансрегионални и 

международни форуми 

80 2 2 
       

общински 

бюджет 

частично 

изпълнен

ие 

Мярка 

1.1.1.4. 

Професионално 

образование, 

квалификация и заетост 

за приобщаващ растеж. 

270 694 0 0 96 546 0 0 52 257 
  

1.1.1.4.1

. 

Организиране на обучение 

за развитие на собствен 

бизнес и за самонаемане. 

120 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

1.1.1.4.2

. 

Професионално 

образование и подготовка 

на кадри, необходими на 

на местния бизнес 

150 694 
  

96 546 
  

52 
 

ОП "РЧР" изпълнен 

СЦ 

1.1.2 

Свързаност и развитие 

на зелена и енергийно-

ефективна икономика. 

1 250 3 950 0 0 296 1 677 0 0 1 976 316 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

Мярка 

1.1.2.1. 

Намаляване на 

енергоемкостта и 

повишаване на 

ефективността на 

използването на 

природните ресурси. 

1 250 3 950 0 0 296 1 677 0 0 1 976 316 
 

  

1.1.2.1.1

. 

Въвеждане на 

енергоспестяващи 

технологии в бизнеса. 

450 3950 
  

296 1677 
  

1976 
 

ОПИК 

Изпълне

н 

1.1.2.1.2

. 

Внедряване на системи за 

производство на енергия 

от възобновяеми 

източници. 

600 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

1.1.2.1.3

. 

Внедряване на съвременни 

безотпадни технологии. 
200 0 

         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

СЦ1.1.3

. 

Развитие на устойчиви 

форми на туризъм и на 

туристически атракции. 

2 780 367 49 0 309 0 0 9 0 13 
 

  

Мярка 

1.1.3.1. 

Изграждане и 

обновяване на 

туристическата 

инфраструктура и 

предоставяне на нови 

туристически услуги. 

2 100 309 0 0 309 0 0 0 0 15 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

1.1.3.1.1

. 

Развитие на 

поклонническия, спортния, 

фестивалния, културно-

историческия, селския, 

екологичния и друг шид 

туризъм. 

200 0 
        

не се отчита 

финансов ресурс 

изпълнен

о 

1.1.3.1.2

. 

Поддържане на 

съществуващи и 

изграждане на нови 

туристически маршрути и 

велоалеи 

80 309 
  

309 
     

целева субидия 
изпълнен

о 

1.1.3.1.3

. 

Създаване и обновяване на 

места за настаняване и 

заведения за обществено 

хранене в общината. 

400 0 
        

липсва 

информация 

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

1.1.3.1.4

. 

Обновяване на 

Туристически 

информационен център в 

гр. Дряново. 

20 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

1.1.3.1.5

. 

Изграждане на 

посетителски 

информационен център на 

входа на  пещера "Андъка" 

- Дряновски манастир 

50 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

1.1.3.1.6

. 

Изграждане на обзорни 

площадки. 
100 0 

        

дарения от 

спонсори 

частично 

изпълнен

ие 

1.1.3.1.7

. 

Благоустрояване на 

пещера "Бачо Киро". 
100 0 

         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

1.1.3.1.8

. 

Изграждане на нови 

туристически атракции. 
1000 0 

        

липсва 

информация 

частично 

изпълнен

ие 

1.1.3.1.9

. 

Изграждане на 

художествено осветление 

на туристическите обекти 

в гр.Дряново. 

150 0 
        

липсва 

информация 

частично 

изпълнен

ие 

Мярка 

1.1.3.2. 

Подобряване маркетинга 

и рекламата на местните 

туристически продукти. 

680 58 49 0 0 0 0 9 0 8 
  

1.1.3.2.1

. 

Утвърждаване на 

регионален туристически 

продукт съвместно с 

общините - Велико 

Търново и Горна 

Оряховица. 

500 5 5 
       

общински 

бюджет 

частично 

изпълнен

ие 

1.1.3.2.2

. 

Утвърждаване на община 

Дряново като устойчива 

туристическа дестинация. 

130 
         

не се отчита 

финансов ресурс 
изпълнен 

1.1.3.2.3

. 

Популяризиране на 

културните и природните 

забележителности на 

територията на общината. 

50 53 44 0 0 0 0 9 
  

Общински 

бюджет и 

дарения от 

спонсори 

изпълнен 

СЦ1.1.4

. 

Увеличаване на 

заетостта и устойчивите 

партньорства за 

подобряване на бизнес 

средата. 

560 300 0 0 45 255 0 0 0 54% 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

Мярка 

1.1.4.1. 

Изграждане на 

устойчиви партньорства 

с икономически,  

социални и 

образователни 

организации. 

160 300 0 0 45 255 0 0 0 187 
 

  

1.1.4.1.1

. 

Подобряване връзката 

професионално обучение-

местен бизнес. 

Провеждане на стажове и 

практики. 

20 300 0 0 45 255 0 0 0 
 

Програма 

"Еразъм" / 

ОПНОИР, 

BG05M2OP001-

3.013 МИГ 

изпълнен 

1.1.4.1.2

. 

Професионална и езикова 

подготовка на заетите в 

областта на туризма. 

90 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

1.1.4.1.3

. 

Изграждане на Център за 

професионално обучение 
50 0 

         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

Мярка 

1.1.4.2. 

Подкрепа за мобилността 

и заетостта на работната 

сила. 

400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

1.1.4.2.1

. 

Изпълнение на проекти и 

програми за временна 

заетост. 

110 0 
        

липсва 

информация 

изпълнен

о 

1.1.4.2.2

. 

Изпълнение на 

национални и регионални 

програми за обучение и 

заетост 

150 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

1.1.4.2.3

. 

Подкрепа на 

предприемачеството 
40 0 

         

не е 

отчетено 

изпълнен
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

и 

1.1.4.2.4

. 

Осигуряване на трудовата 

заетост сред младежите 
100 0 

        

липсва 

информация 

изпълнен

о 

Приоритет 1.2. „Развитие на 

конкурентноспособно селско и 

горско стопанство и устойчиво 

управление на природните 

ресурси“. 

8 366 1 266 0 0 120 681 0 0 465 15 
 

  

СЦ 

1.2.1. 

Укрепване 

жизнеспособността на 

земеделските стопанства 

и фермите с цел 

повишаване на 

конкурентоспособността 

на   селскостопанската 

дейност. 

2 720 1 266 0 0 120 681 0 0 465 47 
 

  

Мярка 

1.2.1.1. 

Изграждане на 

съвременно, иновативно 

селско стопанство 

2 500 1 266 0 0 120 681 0 0 465 51 
  

1.2.1.1.1

. 

Реконструкция и 

осъвременяване на 

земеделските стопанства. 

1 200 303 
  

36 205 
  

62 
 

ПРСР/Частен 

капитал 

частично 

изпълнен

ие 

1.2.1.1.2

. 

Култивирано производство 

на гъби, билки, горски 

плодове. 

200 0 
        

липсва 

информация 

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

1.2.1.1.3

. 

Засаждане на нови площи 

от овощни видове и 

сортове. 

300 98 
  

15 83 
    

ПРСР/Частен 

капитал 

частично 

изпълнен

ие 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

1.2.1.1.4

. 

Намаляване 

замърсяванията от 

земеделието и 

животноводството. 

150 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

1.2.1.1.5

. 

Изграждане на 

инфраструктура 

обслужваща 

рибовъдството в реките и 

водоемите. 

150 658 
  

49 280 
  

329 
 

ПМДР/Частен 

капитал 
изпълнен 

1.2.1.1.6

. 

Развитие на  

говедовъдството, 

овцевъдството, 

козевъдството, 

свиневъдството, 

птицевъдството и 

пчеларството и др. 

500 208 
  

20 113 
  

75 
 

ПРСР/Частен 

капитал 

частично 

изпълнен

ие 

Мярка 

1.2.1.2. 

Създаване на работни 

места и генериране на  

растеж. 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

1.2.1.2.1

. 

Насърчаването на 

научноизследователската 

дейност, иновациите и 

технологичното развитие в 

областта на 

селскостопанските 

производства и 

биохраните. 

150 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

1.2.1.2.2

. 

Повишаване 

квалификацията и 

преквалификация на 

заетите в селското 

стопанство. 

70 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

СЦ 

1.2.2. 

Реализиране на 

програми за екологично 

земеделие и 

животновъдство. 

2 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

  

Мярка 

1.2.2.1. 

Стимулиране развитието 

на биодинамичното 

земеделие и 

животновъдство. 

1 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

  

1.2.2.1.1

. 

Насърчаване на 

производството  на био 

продукти 

300 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

1.2.2.1.2

. 

Изграждане на съвременни 

биоферми и 

биопроизводства. 

600 0 
        

липсва 

информация 

Частен 

сектор 

1.2.2.1.3

. 

Производство и 

използване на биоторове в 

земеделието. 

180 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

Мярка 

1.2.2.2. 

Развитие на хранително-

вкусовата промишленост 

и преработката на 

биопродукти. 

1 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

1.2.2.2.1

. 

Биопроизводство на 

пчелен мед и други пчелни 

продукти. 

200 0 
        

липсва 

информация 

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

1.2.2.2.2

. 

Преработка на зеленчуци и 

плодове включително и 

диворастящи плодове. 

320 0 
        

липсва 

информация 

не е 

отчетено 

изпълнен

и 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

1.2.2.2.3

. 

Преработка на мляко и 

производство на 

биологични млечни 

продукти. 

300 0 
        

липсва 

информация 

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

1.2.2.2.4

. 

Преработка на  билки и 

диворастящи гъби. 
350 0 

        

липсва 

информация 

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

СЦ 

1.2.3. 

Изграждане на 

устойчиво и конкурентно 

горско стопанство. 

1 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

  

Мярка 

1.2.3.1. 

Създаване на условия за 

развитие на съвременно, 

балансирано и 

природосъобразно горско 

стопанство. 

1 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

  

1.2.3.1.1

. 

Изграждане и ремонт на 

горски пътища. 
1 000 0 

         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

1.2.3.1.2

. 

Залесяване на 

непригодните за земеделие 

земи. 

280 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

Мярка 

1.2.3.2. 

Устойчиво управление 

на горите и горския 

фонд. 

706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

1.2.3.2.1

. 

Актуализиране на 

лесоустройствен план 
6 0 

        

не се отчита 

финансов ресурс 
изпълнен 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

1.2.3.2.2

. 

Провеждане на отгледни, 

санитарни и 

възобновителни сечи. 

200 0 
        

не се отчита 

финансов ресурс 
изпълнен 

1.2.3.2.3

. 

Възобновяване и 

залесяване на горския 

фонд с местни дрвесни 

видове. 

500 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

СЦ 

1.2.4. 

Борба с пожарите, 

наводненията, 

неблагоприятните  

климатични  промени и 

вредителите. 

1 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

Мярка 

1.2.4.1. 

Наблюдение, превенция 

и борба с пожарите. 
560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

1.2.4.1.1

. 

Разработване на  системи 

за ранно наблюдение и 

оповестяване на горските 

пожари. 

110 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

1.2.4.1.2

. 

Изграждане на 

противопожарни депа, 

минерализовани ивици 

450 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

Мярка 

1.2.4.2. 

Борба с ерозията, 

наводненията, 

неблагоприятните 

климатични изменения и 

вредителите. 

850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

1.2.4.2.1 

Залесяване на 

опожарените и ерозирали 

терени. 

100 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

1.2.4.2.2 

Системна организация на 

борбата с вредителите по 

горите. 

150 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

1.2.4.2.3 

Предприемане на мерки за 

укрепване на нарушените 

терени. 

150 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

1.2.4.2.4 

Текущо почистване на 

проблемни места по 

речните корита и деретата, 

извън урбанизираните 

зони. 

450 0 
        

липсва 

информация 

частично 

изпълнен

ие 

Стратегическа цел 2. „Интегрирано 

развитие на територията и 

подобряване на териториалната 

устойчивост и достъпност“. 

69 410 14 642 5 378 123 5 998 2 866 278 0 0 21 
 

  

Приоритетна област 2.1. 

Подобряване на базисната 

инфраструктура и достъпността на 

територията. 

62 230 14 095 5 231 0 5 998 2 866 0 0 0 22 
 

  

СЦ 

2.1.1. 

Изграждане, 

рехабилитация и 

поддържане на пътната и 

уличната 

инфраструктури в 

общината. 

38 950 11 574 5 021 0 5 541 1 012 0 0 0 30 
 

  

Мярка 

2.1.1.1. 

Изграждане на 

регионалната 

транспортна свързаност. 

22 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

2.1.1.1.1

. 

Рехабилитация на път  ІІІ-

609  

град Дряново - град 

Трявна. 

6 500 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

2.1.1.1.2

. 

Реконструиране на път 

град Севлиево - град 

Дряново (през село 

Скалско). 

9 000 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

2.1.1.1.3

. 

Изграждане на пешеходен 

надлез на главен път I в 

района на ж.к. "Успех" 

500 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

2.1.1.1.4

. 

Рехабилитация на път  ІІІ-

609 град Дряново - с.Буря 
6 000 0 

         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

Мярка 

2.1.1.2. 

Изграждане и 

рехабилитация на 

общинската пътна 

инфраструктура и 

привеждането й в 

съответствие с 

европейските 

изисквания. 

6 000 4 494 3 522 0 972 0 0 0 0 75 
  

2.1.1.2.1

. 

Основен ремонт и 

рехабилитация на 

участъци от общинска 

пътна мрежа. 

2 000 279 0 0 279 0 0 0 0 
 

общински 

бюджет 

Частично 

изпълнен 

2.1.1.2.2

. 

Текущ ремонт на 

общинска пътна мрежа. 
4 000 4 215 3 522 0 693 0 0 0 0 

 

републикански и 

общински 

бюджет/ 

Безлихвен заем 

изпълнен 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

Мярка 

2.1.1.3. 

Изграждане и 

рехабилитация на 

вътрешно-уличната 

мрежа, паркинги и 

паркоместа. 

11 750 7 080 1 499 0 4 568 1 012 0 0 0 60 
 

  

2.1.1.3.1

. 

Изграждане на нова 

вътрешна улична мрежа в 

общината. 

3 000 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

2.1.1.3.2

. 

Реконструкция / 

рехабилитация на 

вътрешна улична мрежа в 

общината. 

3 000 2 481 1 169 0 301 1 012 0 0 0 
 

Междуведомстве

на комисия по 

бедствия и 

аварии/ ПРСР/ 

Общински 

бюджет 

Частично 

изпълнен 

2.1.1.3.3

. 

Благоустрояване на 

инфраструктурата  в  

ж.к."Априлци" 

700 95 
  

95 
     

Републикански 

бюджет 

частично 

изпълнен 

2.1.1.3.4

. 

Ремонт и реконструкция 

на  площадните 

пространства в населените 

места на общината. 

300 9 
  

9 
     

Републикански 

бюджет 

частично 

изпълнен 

2.1.1.3.5

. 

Реконструиране на ул. 

"Шипка", град Дряново. 
500 3981 

  
3981 

     

Републикански 

бюджет 
изпълнен 

2.1.1.3.6

. 

Благоустрояване на 

инфраструктурата  в 

района на ЖП Гарата. 

800 183 
  

183 
     

Републикански 

бюджет 

частично 

изпълнен

ие 

2.1.1.3.7

. 

Благоустрояване на 

инфраструктурата  в 

квартал "Изгрев". 

800 23 23 
       

общински 

бюджет 

частично 

изпълнен

ие 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

2.1.1.3.8

. 

"Благоустрояване на  

инфраструктурата  в ж.к. 

"Успех". 

800 31 31 
       

общински 

бюджет 

частично 

изпълнен

ие 

2.1.1.3.9

. 

Изграждане на паркинги за 

МПС. 
50 83 83 

       

общински 

бюджет 

частично 

изпълнен

ие 

2.1.1.3.1

0. 

Асфалтиране и ремонт на 

улиците в населените 

места на общината. 

500 0 0 
        

дублиран

е с мярка 

- 

2.1.1.3.2. 

2.1.1.3.1

1. 

Изграждане на ж.п. прелез 

гр.Дряново - ул. А. Кънчев 
300 0 0 

        

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

2.1.1.3.1

2. 

Ремонт и реконструкция 

на  тротоарите в Дряново и 

селата. 

200 194 194 
       

общински 

бюджет 

частично 

изпълнен

ие 

СЦ 

2.1.2. 

Обновяване на 

водоснабдителната 

инфраструктура и услуги. 

20 250 170 40 0 130 0 0 0 0 1 
  

Мярка 

2.1.2.1. 

Изграждане и 

реконструкция на ВИК 

мрежа, ПСОВ и  

пречиствателни станции 

за питейна вода. 

17 050 2 2 0 0 0 0 0 0 0 
  

2.1.2.1.1

. 

Реконструкция на 

вътрешна и външна 

водопроводна  мрежа в 

населените места. 

5 000 2 2 
       

общински 

бюджет 

частично 

изпълнен

ие 

2.1.2.1.2

. 

Рехабилитация на главен 

водопровод. 
500 0 

        

липсва 

информация 

не е 

отчетено 

изпълнен
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

и 

2.1.2.1.3

. 

Рехабилитация на 

водопроводната и 

канализационната мрежа 

при възстановяване на 

уличните настилки на 

територията на общината. 

350 0 
         

частично 

изпълнен

ие 

2.1.2.1.4

. 

Изграждане на 

пречиствателна станция за 

отпадни води в Дряново. 

5 000 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

2.1.2.1.5

. 

Изграждане на 

пречиствателни станции за 

отпадни води и 

канализационни системи 

на територията на 

общината. 

5 000 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

2.1.2.1.6

. 

Изграждане на вътрешна 

водопроводна мрежа в 

населените места. 

1 200 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

Мярка 

2.1.2.2. 

Изграждане на 

водоизточници и 

санитарно-охранителни 

зони около 

водоизточниците. 

1 300 19 19 0 0 0 0 0 0 1 
  

2.1.2.2.1

. 

Изграждане на канали за 

отвеждане на скатни води. 
500 19 19 

       

общински 

бюджет 

частично 

изпълнен

ие 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

2.1.2.2.2

. 

Изграждане на санитарно-

охранителни зони около 

водоизточниците за 

питейно-битово 

водоподаване. 

700 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

2.1.2.2.3

. 

Проучване и проектиране 

допълнителни резервни 

водоизточници. 

100 0 
        

липсва 

информация 

частично 

изпълнен

ие 

Мярка 

2.1.2.3. 

Регулиране на речните 

корита в близост до 

урбанизираните 

територии с цел 

намаляване на 

опасностите от 

наводнения. 

1 900 150 20 0 130 0 0 0 0 8 
  

2.1.2.3.1

. 

Почистване коритата и 

укрепване на бреговете на 

реките:  Дряновска, Янтра 

и техните притоци на 

територията на общината. 

1 200 150 20 
 

130 
     

републикански/ 

общински 

бюджет 

частично 

изпълнен

ие 

2.1.2.3.2

. 

Корекция на речно корито 

на река Дряновска. 
500 0 

        

липсва 

информация 

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

2.1.2.3.3

. 

Изграждане на напоителни 

системи. 
200 0 

         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

СЦ 

2.1.3. 

Обновяване и 

осъвременяване на 

съобщителната мрежа и 

специализираните 

3 230 2 350 169 0 327 1 854 0 0 0 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

инфраструктури. 

Мярка 

2.1.3.1. 

Модернизация на 

телекомуникационната 

мрежа на територията на 

общината. 

290 13 13 0 0 0 0 0 0 4 
  

2.1.3.1.1

. 

Изграждане на 

Широколентов Интернет 

на територията на 

общината. 

150 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

2.1.3.1.2

. 

Цялостно покритие на 

територията от сигнала на 

мобилните оператори. 

90 0 
        

липсва 

информация 
изпълен 

2.1.3.1.3

. 

Изграждане на система за 

видео наблюдение в 

гр.Дряново и на възлови 

участъци в населените 

места на общината. 

50 13 13 
       

общински 

бюджет 

частично 

изпълнен

ие 

Мярка 

2.1.3.2. 

Специализирани 

инфраструктури 
2 940 2 337 156 0 327 1 854 0 0 0 79 

  

2.1.3.2.1

. 

Изграждане на 

газопреносна мрежа. 
2000 0 

         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

2.1.3.2.2

. 

Разширяване и 

благоустрояване на 

гробищните паркове в 

общината. 

120 91 91 
       

общински 

бюджет 

частично 

изпълнен

ие 

2.1.3.2.3 Ремонт на църковните 250 2181 
  

327 1 854 
    

ПРСР изпълнен 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

. храмове. 

2.1.3.2.4

. 

Изграждане на временен 

приют за бездомните 

кучета. 

500 0 
         

изпълнен 

2.1.3.2.5

. 

Изграждане на нови 

детски площадки в 

кварталите на Дряново и в 

селата. 

70 66 66 
       

общински 

бюджет 
изпълнен 

Приоритетна област 2.2.  

„Подобряване устройството на 

територията и ефективността на 

енергийните мрежи, ВЕИ и 

сградния фонд“. 

6 980 548 146 123 0 0 278 0 0 8 
  

СЦ 

2.2.1. 

Повишаване на 

енергийната 

ефективност, чрез 

изграждане на 

алтернативни енергийни 

източници и обновяване 

на енергийната 

инфраструктура. 

6 080 401 0 123 0 0 278 0 0 7 
  

Мярка 

2.2.1.1. 

Изграждане и 

обновяване на 

електропреносната 

мрежа. 

980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

2.2.1.1.1

. 

Поддръжка и 

реконструкция на 

електропреносната 

система на територията на 

общината. 

480 0 
        

липсва 

информация 

частично 

изпълнен

ие 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

2.2.1.1.2

. 

Въвеждане на Енергийно 

ефективно улично 

осветление 

500 0 
         

частично 

изпълнен

ие 

Мярка 

2.2.1.2. 

Изграждане и 

експлоатация на 

енергийната 

инфраструктура и на 

алтернативните 

източници на енергия. 

2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

2.2.1.2.1

. 

Експлоатация и 

разширяване на 

съществуващите 

фотоволтаични паркове. 

500 0 
        

липсва 

информация 
изпълнен 

2.2.1.2.2

. 

Изграждане на малки ВЕЦ 

и реконструкция на 

съществуващи  

съоръжения. 

1 500 0 
        

липсва 

информация 
изпълнен 

Мярка 

2.2.1.3. 

Подобряване на 

енергийната 

ефективност на сградния 

фонд. 

3 100 401 0 123 0 0 278 0 0 13 
  

2.2.1.3.1

. 

Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на 

обществените сгради. 

1 500 401 0 123 0 0 278 0 0 
 

Проект „Красива 

България“ към 

МТСП 

частично 

изпълнен

ие 

2.2.1.3.2

. 

Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност на  

жилищни сгради. 

1 600 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

СЦ 

2.2.2. 

Осигуряване на 

актуални кадастрални 

карти и устройствени 

планове. 

900 146 146 0 0 0 0 0 0 16 
  

Мярка 

2.2.2.1. 

Планиране устройството 

на територията. 
900 146 146 0 0 0 0 0 0 16 

  

2.2.2.1.1

. 

Изработване и одобряване 

на устройствените, 

кадаостралните и 

регулационните планове за 

населените места на 

общината. 

400 0 
        

липсва 

информация 

изпълнен

о 

2.2.2.1.2

. 

Изработване на Общ 

устройствен план. 
350 146 146 

       

общински 

бюджет 

изпълнен

о 

2.2.2.1.3

. 

Изграждане на Общински 

пазар за промишлени 

стоки, зеленчуци и 

плодове. 

150 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

Стратегическа цел 3. „Подобряване 

качеството на живот чрез 

изграждане на съвременна 

инфраструктура и създаване на 

условия за по-добро образование, 

социално включване, достъпно и 

качествено здравеопазване, 

култура и спорт". 

20 090 22 367 56 0 2 899 16 427 2 984 0 0 111 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

Приоритетна област 3.1. 

„Обновяване на 

инфраструктурните мрежи и 

услуги обезпечаващи по-висок 

стандарт на живота и 

разширяващи възможностите за 

по-добро образование, социални 

грижи, спорт и опазване на 

културното и духовното 

наследство“. 

3 565 2 889 0 0 375 2 128 386 0 0 81 
  

СЦ.3.1.

1. 

Подобряване на достъпа 

и повишаване 

качеството на 

образованието и 

обучението. 

1 170 2 889 0 0 375 2 128 386 0 0 247 
  

Мярка 

3.1.1.1. 

Обновяване на 

образователната 

инфраструктура 

950 1 856 0 0 224 1 272 360 0 0 195 
  

3.1.1.1.1

. 

Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в 

сградния фонд на 

училища, детски градини и 

детски ясли 

500 1 496 
  

224 1 272 0 
   

Финансов 

механизъм 

Европейското 

икономическо 

пространство 

(Норвежка 

програма)/ ПРСР 

изпълнен 

3.1.1.1.2

. 

Реновиране на сградния 

фонд и прилежащата 

инфраструктура на 

училища, детски градини и 

детски ясли 

450 360 0 0 0 0 360 0 0 
 

Националната 

програма на 

Министерството 

на образованието 

„Оптимизация на 

училищната 

мрежа“ за 2014 г. 

изпълнен 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

Мярка 

3.1.1.2. 

Подобряване достъпа до 

образование и учене през 

целия живот. 

220 1 033 0 0 151 856 26 0 0 470 
  

3.1.1.2.1

. 

Подобряване на 

материално-техническата 

база на образователната 

инфраструктура 

200 167 0 0 21 120 26 0 0 84 

Националната 

програма МОН/ 

Общински 

бюджет / 

ОПНОИР 

изпълнен 

3.1.1.2.2

. 

Организиране на обучения 

за учене през целия живот 
20 866 0 0 130 736 0 0 0 4 329 ОПНОИР 

в 

изпълнен

ие 

С.Ц. 

3.1.2. 

Подобрено качество и 

достъпност до 

културните услуги и 

устойчива грижа за 

културното и духовното 

наследство. 

2395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

Мярка 

3.1.2.1. 

Съхраняване, укрепване, 

развитие и 

популяризиране на 

културно-историческото 

и духовното наследство. 

2 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

3.1.2.1.1

. 

Внедряване на мерки за 

енергийната ефективност в 

сградите на културни и 

духовни институции 

/читалища, музей, 

религиозни храмове/ 

450 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

3.1.2.1.2

. 

Подобряване на 

материално-техническата 

база на културните и 

духовните институции. 

100 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

3.1.2.1.3

. 

Проучване, 

възстановяване, 

съхраняване и укрепване 

натрадиционни празници, 

обичаи и занаяти. 

25 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

3.1.2.1.4

. 

Изграждане на общински 

културен център с 

изложбени пространства и 

експозиционни зали в 

сградата на Дряновското 

класно училище. 

800 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

3.1.2.1.5

. 

Ремонт и реставрация на 

паметници на културата от 

национално и местно 

значение. 

700 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

3.1.2.1.6

. 

Реставрация и  

археологически 

проучвания  на  

крепостите 

"Дискодуратера", "Боруна" 

и "Стринава", римските 

пътища и др. 

100 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

Мярка 

3.1.2.2. 

Културни празници и 

културни събития в 

общината. 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

3.1.2.2.1

. 

Утвърждаване на 

националните културни 

прояви: Поезия и песен на 

Балкана", "Балканът пее и 

разказва", Национален 

събор на пенсионерите "От 

дума на дума, от песен на 

песен", "Ракия-магия" - 

фестивал на домашната 

ракия и Национален 

плувен фестивал - 

с.Царева ливада. 

100 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

3.1.2.2.2

. 

Утвърждаване на 

традиционните културни и 

духовни празници в 

културния календар на 

общината и обогатяване с 

нови събития. 

100 0 
         

частично 

изпълнен

ие 

3.1.2.2.3

. 

Отбелязване Деня на 

строителя и превръщането 

му в традиционен празник 

за общината, чрез 

привличане на национални 

браншови организации. 

20 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

Приоритетна област 3.2. "Полагане 

на целенасочени усилия за 

подобряване здравето, 

благополучието и качеството на 

живот на местното население". 

16 525 19 477 56 0 2 523 14 300 2 598 0 0 118 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

СЦ.3.2.

1. 

Повишаване качеството 

и ефективността на 

здравните и социалните 

услуги и обновяване на 

материалната база. 

8650 10783 0 0 1345 7624 1814 0 0 125 
  

Мярка 

3.2.1.1. 

Намаляване на бедността 

и социалното включване 

и интеграция на групите 

в неравностойно 

положение. 

5690 10762 0 0 1342 7606 1814 0 0 189 
  

3.2.1.1.1

. 

Предоставяне на 

съществуващи и 

разкриване на нови 

социални услуги в 

общността /защитени 

жилища, дневни центрове, 

преходно жилище, ЦОП и 

др./. 

500 7 197 0 0 1 080 6 118 0 0 0  ОПРЧР/ ОПРР 

Изпълне

н/ в 

процес 

на 

изпълнен

ие 

3.2.1.1.2

. 

Подобряване на 

материално-техническата 

база на Дома за възрастни 

хора с деменция и Дома за 

възрастни хора с психични 

разстройства. 

500 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

3.2.1.1.3

. 

Разширяване на обхвата и 

услугите на Домашен 

социален патронаж. 

250 978 0 0 147 831 0 0 0 391 
ОП ХРАНИ/ 

ОПРЧР 
изпълнен 

3.2.1.1.4

. 

Изграждане на 

инфраструктура 

подобряваща достъпа на 

хора с увреждания до 

обществени сгради и 

80 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

публични пространства. 

3.2.1.1.5

. 

Ремонт и обновяване на 

клубовете на пенсионера. 
70 0 

       
 

 

частично 

изпълнен

ие 

3.2.1.1.6

. 

Увеличаване на 

капацитета на 

съществуващи социални 

услуги в общността 

/защитени жилища, дневни 

центрове, ЦОП /. 

120 0 
       

 
 

изпълнен 

без 

финансов 

ресурс 

3.2.1.1.7

. 

Изграждане на Дом за 

стари хора 
500 0 

       
 

 

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

3.2.1.1.8

. 

Създаване на  Дневен 

център за възрастни хора в 

с. Царева ливада. 

150 0 
       

 
 

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

3.2.1.1.9

. 

Пребазиране на защитено 

жилище за възрастни хора 

с физически увреждания и 

Дневен център за деца и 

възрастни с увреждания - 

Дряново. 

1 500 0 
       

 
 

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

3.2.1.1.1

0. 

Създаване на  Център за 

социална рехабилитация и 

интеграция на хора с 

увредено зрение. 

150 0 
       

 
 

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

3.2.1.1.1

1. 

Оборудване на спортен и  

рехабилитационен център 

за  

хора с увреждания. 

200 0 
       

 
 

не е 

отчетено 

изпълнен

и 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

3.2.1.1.1

2. 

Предоставяне на услуги по 

Програма "Личен 

асиситент". 

170 522 
    

522 
  

307 
 

изпълнен

о 

3.2.1.1.1

3. 

Предоставяне на услуга 

"Приемна грижа" и други 

превантивни и 

алтернативни форми на 

грижа и услуги. 

500 1292 
    

1292 
  

258 
 

изпълнен

о 

3.2.1.1.1

4. 

Изграждане на общински 

жилища. 
250 0 

       
0 

 

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

3.2.1.1.1

5. 

Изграждане на младежки  

център. 
250 0 

       
0 

 

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

3.2.1.1.1

6. 

Реализиране на мерки, 

подобряващи социалната 

интеграция на социално 

уязвими групи и 

маргинализирани 

общности. 

500 772 0 0 116 657 0 0 0 154 

ОПРЧР/ МИГ 

"Дряново - 

Трявна - в 

сърцето на 

Балкана"/ 

ОПРЧР 

Изпълне

н/ в 

процес 

на 

изпълнен

ие 

Мярка 

3.2.1.2. 

Обновяване на здравната 

инфраструктура и 

предоставяне на по-

качествени здравни 

грижи. 

2 960 21 0 0 3 18 0 0 0 1 
  

3.2.1.2.1

. 

Разкриване и оборудване 

на специализирани 

лекарски кабинети. 

100 
         

липсва 

информация 

не е 

отчетено 

изпълнен

и 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

3.2.1.2.2

. 

Разкриване на общински 

хоспис. 
300 

          

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

3.2.1.2.3

. 

Разкриване на болница за 

долекуване и 

продължително лечение. 

1 000 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

3.2.1.2.4

. 

Подобряване на здравната 

инфраструктура на 

територията общината. 

1 500 21 
  

3 18 
    

ПРСР 

частично 

изпълнен

ие 

3.2.1.2.5

. 

Запазване на Филиала на 

ЦСМП гр.Дряново. 
50 0 

         
изпълнен 

3.2.1.2.6

. 

Повишаване на 

квалификацията на 

медицинските кадри и 

привличане на нови 

специалисти 

10 0 
         

изпълнен 

СЦ 

3.2.2. 

Развитие на устойчиви 

форми на отдих и спорт на 

местно ниво. 

7875 8694 56 0 1178 6676 784 0 0 110 
  

Мярка 

3.2.2.1 

Изграждане и 

обновяване на спортната 

инфраструктура и услуги 

на територията на 

общината. 

7 325 6 954 0 0 929 5 262 764 0 0 95 
  

3.2.2.1.1

. 

Реконструкция на спортен 

комплекс "Локомотив". 
1 800 4 630 

  
695 3 936 

    

ПРСР/общински 

бюджет 
изпълнен 

3.2.2.1.2

. 

Ремонт на стадиона в с. 

Царева ливада. 
3000 1 560 

  
234 1 326 

    
ПРСР изпълнен 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

3.2.2.1.3

. 

Обновяване на МТБ на 

спортните обекти и 

спортните клубове 

200 10 
    

10 
   

ПУДООС изпълнен 

3.2.2.1.4

. 

Обогатяване на спортния 

календар на общината. 
150 0 

        

липсва 

информация 
изпълнен 

3.2.2.1.5

. 

Изграждане фитнес на 

открито в гр.Дряново и 

с.Царева ливада. 

25 0 
        

липсва 

информация 
изпълнен 

3.2.2.1.6

. 

Доизграждане на Център 

за рехабилитация и 

интеграция на хора с 

увреждания. 

750 754 
    

754 
   

Републикански 

бюджет 
изпълнен 

3.2.2.1.7

. 

Реконструкция на градски 

басейн и преобразуването 

му в закрит за 

целогодишно ползване. 

500 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

3.2.2.1.8

. 

Изграждане на втори 

национален Тенис център  

в гр. Дряново. 

500 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

3.2.2.1.9

. 

Реконструкция на 

лекоатлетическата писта 

на стадион Локомотив - гр. 

Дряново. 

200 0 
         

изпълнен 

3.2.2.1.1

0. 

Изграждане на трасе за 

офроуд. 
200 0 

         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

Мярка 

3.2.2.2. 

Реконструкция и 

изграждане на паркове и 

градини. 

550 1740 56 0 250 1415 20 0 0 316 
  

3.2.2.2.1

. 

Рехабилитационни 

дейности на парковите и 

зелените площи в 

общината. 

350 1 720 56 0 250 1 415 0 0 0 491 
ПРСР/ общински 

бюджет 
изпълнен 

3.2.2.2.2

. 

Обособяване, 

благоустрояване и 

озеленяване на нови 

паркови пространства. 

200 20 0 0 0 0 20 0 0 10 ПУДООС изпълнен 

Стратегическа цел 4. „Щадящо 

използване на ресурсите, опазване 

и възстановяване на околната 

среда и адаптиране към 

измененията на климата“. 

6702 3405 238 0 227 1288 1652 0 0 51 
  

Приоритетна област 4.1. 

"Подобряване качествата на 

околната среда чрез намаляване на 

антропогенните замърсявания на 

територията". 

6217 3395 238 0 227 1288 1642 0 0 55 
  

СЦ. 

4.1.1. 

Доизграждане и 

обновяване на 

общинската система за 

управление на 

отпадъците. 

5270 3356 238 0 227 1288 1603 0 0 64 
  

Мярка 

4.1.1.1. 

Премахване на 

последиците от 

индустриални и битови 

замърсявания и тяхното 

900 1 636 33 0 0 0 1 603 0 0 182 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

ограничаване. 

4.1.1.1.1

. 

Периодично почистване на 

локалните замърсявания. 
70 33 33 

       

общински 

бюджет 
изпълнен 

4.1.1.1.2

. 

Включване в местни, 

регионални и национални 

инициативи за масово 

почистване на 

територията. 

30 0 
        

изпълнен без 

изразходване на 

финансов ресурс 

изпълнен 

4.1.1.1.3

. 

Рекултивиране на 

сметището в град Дряново. 
800 1 603 

    
1 603 

   
ПУДООС изпълнен 

Мярка 

4.1.1.2. 

Изграждане на 

специализирана 

инфраструктура 

обезпечаваща 

преработката на смет и 

отпадъци. 

1 500 847 0 0 127 720 0 0 0 56 
  

4.1.1.2.1

. 

Отреждане на място и 

изграждане на претоварна 

площадка за сепариране на 

отпадъци. 

1 000 847 
  

127 720 
    

ОПОС 
изпълнен

о 

4.1.1.2.2

. 

Изграждане на площадки 

за събиране на оборска 

тор. 

500 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

Мярка 

4.1.1.3. 

Обновяване и 

модернизиране на 

оборудването за 

сметосъбиране и 

сметоизвозване в 

общината. 

2 180 205 205 0 0 0 0 0 0 9 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

4.1.1.3.1

. 

Закупуване на 

снегопочистващи машини-

ротори и др. 

180 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

4.1.1.3.2

. 

Закупуване на 

специализирани машини и 

нови съдове тип “Бобър”. 

2 000 205 205 
       

общински 

бюджет 
изпълнен 

Мярка 

4.1.1.4. 

Изграждане на система 

за разделно събиране на 

отпадъците и повторна 

употреба и рециклиране 

на отпадъчни материали. 

530 669 0 0 100 568 0 0 0 126 
  

4.1.1.4.1

. 

Създаване на организация 

за разделно събиране на 

твърдите битови отпадъци. 

100 0 
        

без финансов 

ресурс по ОПР 
изпълнен 

4.1.1.4.2

. 

Закупуване на оборудване 

обезпечаващо разделното 

събиране на отпадъците. 

100 0 
        

без финансов 

ресурс по ОПР 
изпълнен 

4.1.1.4.3

. 

Разделно събиране на 

отпадъците и въвеждане на 

компостиране. 

300 669 
  

100 568 
    

ОПОС изпълнен 

4.1.1.4.4

. 

Информиране на 

населението за разделното 

събиране на отпадъците и 

контрол върху дейността. 

30 0 
  

0 0 
    

без финансов 

ресурс по ОПР 
изпълнен 

Мярка 

4.1.1.5. 

Изграждане на площадки 

и съоръжения 

намаляващи 

замърсяванията. 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

4.1.1.5.1

. 

Изграждане на  Площадка 

за съхранение на 

строителни отпадъци. 

50 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

4.1.1.5.2

. 

Изграждане на Площадка 

за биоотпадъци. 
10 0 

  
0 0 

    
ОПОС изпълнен 

4.1.1.5.3

. 

Изграждане на площадки 

за черни и цветни метали. 
70 0 

         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

4.1.1.5.4

. 

Изграждане на 

трупосъбирателни 

площадки. 

30 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

С.Ц.4.1.

2. 

Защита на околната 

среда и превенция на 

риска (кризи, бедствия и 

аварии). 

1 107 38 0 0 0 0 38 0 0 3 
  

Мярка 

4.1.2.1. 

Разработване на 

политики намаляващи 

климатичните промени и 

опазващи околната 

среда. 

177 0 
       

0 
  

4.1.2.2.1

. 

Разработване на 

Програмата за управление 

на отпадъците. 

7 0 
        

изпълнен без 

изразходване на 

финансов ресурс 

изпълнен 

4.1.2.1.2

. 

Разработване на Програма 

за опазване на околната 

среда 

5 0 
        

изпълнен без 

изразходване на 

финансов ресурс 

изпълнен 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

4.1.2.1.3

. 

Разработване на План за 

разделно събиране на 

отпадъците. 

5 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

Мярка 

4.1.2.2. 

Превенция на 

екологичните рискове. 
160 0 

       
0 

  

4.1.2.2.1

. 

Провеждане на мерки за 

адаптация към 

климатичните промени. 

80 0 
        

изпълнен без 

изразходване на 

финансов ресурс 

изпълнен 

4.1.2.2.2

. 

Провеждане на мерки за 

превенция на 

климатичните промени. 

80 0 
        

изпълнен без 

изразходване на 

финансов ресурс 

изпълнен 

- част от 

проекти 

за ЕЕ 

Мярка 

4.1.2.3. 

Подобряване 

управлението на водите 

и управлението на 

почвите. 

770 38 0 0 0 0 38 0 0 5 
  

4.1.2.3.1

. 

Изграждане на местна 

структура за борба с 

пожарите, наводненията, 

природните бедствия и 

последиците от тях. 

20 0 
        

изпълнен без 

изразходване на 

финансов ресурс 

изпълнен 

4.1.2.3.2

. 

Провеждане на мерки за 

предотвратяване на 

свлачищата. 

350 0 
        

липсва 

финансова 

информация 

изпълнен 

4.1.2.3.3

. 

Провеждане на мерки за 

предотвратяване на щетите 

от наводнения. 

400 38 
    

38 
   

Фондация 

„Помощ за 

благотворително

стта в България“ 

изпълнен 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

Приоритетна област 4.2. "Опазване 

на околната среда и 

биоразнообразието". 

485 10 0 0 0 0 10 0 0 2 
  

СЦ.4.2.

1. 

Предотвратяване 

загубата на 

биоразнообразието и 

подобряване на 

информираността. 

485 10 0 0 0 0 10 0 0 2 
  

Мярка 

4.2.1. 

Опазване и 

възстановяване на 

екосистемите, видовете и 

генетичното 

разнообразие. 

135 0 
       

0 
  

4.2.1.1. 

Възстановяване на 

хабитатите тип крайречни 

влажни зони. 

70 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

4.2.1.2. 

Реализиация на съвместни 

проекти с ЛРС за опазване 

на популациите в района. 

50 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

4.2.1.3. 

Обозначаване и грижа за 

защитените дървета на 

територията на общината. 

15 0 
        

изпълнен без 

изразходване на 

финансов ресурс 

изпълнен 

Мярка 

4.2.2. 

Укрепване на мрежата от 

защитени територии и 

места от Европейската 

мрежа „Натура 2000”. 

350 10 
    

10 
  

3 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

4.2.2.1. 

Разработване на План за 

управление на 

ЗМ“Дряновски манастир“. 

70 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

4.2.2.2. 

Мерки за борба с 

бракониерството и 

безразборното изсичане на 

дървесината. 

120 0 
        

изпълнен без 

изразходване на 

финансов ресурс 

от ОПР 

изпълнен 

4.2.2.3. 

Предприемане на мерки за 

спиране на загубата на 

биоразнообразието и 

деградацията на 

екосистемите. 

110 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

4.2.2.4. 

Подобряване на 

екологичната 

информираност сред 

учениците и местното 

население. 

50 10 
    

10,00 
   

ПУДООС 

частично 

изпълнен

ие 

Стратегическа цел 5.   „Добро 

управление и достъп до качествени 

административни услуги“ 

1 614 535 15 0 78 442 0 0 0 33 
  

Приоритетна област 5.1. 

„Предоставяне на по-качествени 

услуги и информация на граждани 

и бизнес“. 

1 329 535 15 0 78 442 0 0 0 40 
  

СЦ 

5.1.1. 

Благоустрояване и 

модернизиране на обекти 

обслужващи граждани и 

бизнес. 

1 095 452 15 0 66 371 0 0 0 41 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

Мярка 

5.1.1.1. 

Благоустрояване и 

модернизиране на обекти 

обслужващи граждани и 

бизнес. 

520 22 0 0 3 19 0 0 0 4 
  

5.1.1.1.1

. 

Ремонт и обновяване на 

материално-техническата 

база на Центъра за услуги 

и информация на 

гражданите. 

20 22 
  

3 19 
   

111 ПРСР 2007-2013 изпълнен 

5.1.1.1.2

. 

Ремонт на сградите на 

кметствата и създаване на 

условия за 

административно 

обслужване на 

населението в селата. 

500 0 
       

0 
 

отразено 

в т. 

2.2.1.3.1. 

Мярка 

5.1.1.2. 

Подобряване на 

качеството и видовете 

административни 

услуги. 

275 230 0 0 34 195 0 0 0 84 
  

5.1.1.2.1

. 

Обучение на служителите 

за изграждане на 

административен 

капацитет 

15 177 
  

27 150 
   

1 178 
 

изпълнен 

5.1.1.2.2

. 

Въвеждане на електронно 

управление и комплексно 

административно 

обслужване в Община 

Дряново 

250 53 
  

8 45 
   

21 ПРСР 2007-2013 изпълнен 

5.1.1.2.3

. 

Актуализация/създаване 

на нов административен 

сайт на община Дряново. 

10 0 
        

изпълнен без 

финансов ресурс 

на ОПР 

изпълнен 



 

Последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Дряново за периода 2014 – 2020 г. 

 

 

160 
 

№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

Мярка 

5.1.1.3. 

Обновяване на хардуера 

и софтуера в общинска 

администрация. 

300 200 15 0 28 157 0 0 0 67 
  

5.1.1.3.1

. 

Обновяване на офис 

техниката и софтуера в 

Общинска администрация. 

200 200 15 
 

28 157 
    

ПРСР 2007-2013/ 

общински 

бюджет 

изпълнен 

5.1.1.3.2

. 

Изграждане на електронни 

мрежи и споделяне на 

масиви с административни 

държавни структури. 

100 0         
 

частично 

изпълнен 

 

През 2014 г. Общината 

изгради електронна мрежа 

за споделяне на масиви с 

административни 

държавни услуги, 

съответно: 

          

Общински 

бюджет 
изпълнен 

СЦ 

5.1.2. 

От управление към добро 

управление. 
234 83 0 0 13 71 0 0 0 36 

  

Мярка 

5.1.2.1. 

Стратегическо 

планиране и общински 

политики. 

29 83 0 0 13 71 0 0 0 288 ОПАК 2007-2013 изпълнен 

5.1.2.1.1

. 

Разработване на Стратегия 

за развитие на туризма 
11 0 

        
ОПАК 2007-2013 изпълнен 

5.1.2.1.2

. 

Разработване и реализация 

на Програма за 

енергийната ефективност 

за периода 2014 – 2017 г. 

6 0 
        

ОПАК 2007-2013 изпълнен 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

 

Разработване и реализация 

на Програма за опазване 

на околната среда за 

периода 2014 – 2017 г. 

6 0 
        

ОПАК 2007-2013 изпълнен 

5.1.2.1.3

. 

Разработване на Общинска 

стратегия за развитие на 

спорта за периода 2014 – 

2020 г. 

6 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

и 

Мярка 

5.1.2.2. 

Прозрачно управление и 

активно гражданско 

участие. 

180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

5.1.2.2.1

. 

Осигуряване на 

публичност и прозрачност 

на дейността на общинска 

администрация 

80 0 
        

изпълнен без 

изразходване на 

финансов ресурс 

изпълнен 

5.1.2.2.2

. 

Ефективно 

взаимодействие на 

общинската 

администрация със 

структурите на 

гражданското общество. 

100 0 
        

изпълнен без 

изразходване на 

финансов ресурс 

изпълнен 

Мярка 

5.1.2.3. 

Информираност и 

равнопоставеност на 

гражданите. 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

5.1.2.3.1

. 

Подобряване на 

информираността за 

реализацичта на местни 

инициативи. 

5 0 
        

изпълнен без 

изразходване на 

финансов ресурс 

изпълнен 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

5.1.2.3.2

. 

Организиране на 

обществени обсъждания 

по важни обществени 

въпроси и основни 

стратегически документи. 

20 0 
        

изпълнен без 

изразходване на 

финансов ресурс 

изпълнен 

Приоритетна област 5.2.  

„Подобряване на 

административния и проектния 

капацитет на община та за 

ефективно управление на 

оперативните програми и ПЧП“ 

285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

СЦ 

5.2.1. 

Подобряване на 

квалификацията и 

обмена на добри 

практики. 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

Мярка 

5.2.1.1. 

Обучение и обмен на 

добри практики за 

създаване на ефективен 

проектен мениджмънт. 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

5.2.1.1.1

. 

Запознаване с 

изискванията на новите 

оперативни и други 

европейски програми. 

5 0 
        

изпълнен без 

изразходване на 

финансов ресурс 

изпълнен 

5.2.1.1.2

. 

Обучение по въпросите на 

проектното менажиране и 

финансово управление на 

проектите. 

5 0 
        

изпълнен без 

изразходване на 

финансов ресурс 

изпълнен 

5.2.1.1.3

. 

Разработване на 

технически проекти за 

кандидатстване по 

оперативни програми. 

5 0 
        

липсва 

информация 
изпълнен 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

Мярка 

5.2.1.2. 

Разширяване на 

междуобщинското 

сътрудничество. 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

5.2.1.2.1

. 

Организиране на 

междуобщински 

инициативи в областта на 

местното самоуправление 

5 0 
         

частично 

изпълнен

ие 

5.2.1.2.2

. 

Разширяване на 

междуобщинските 

инициативи в областта на 

техническата 

инфраструктура. 

5 0 
         

частично 

изпълнен

ие 

СЦ 

5.2.2. 

Изграждане на 

устойчиви партньорства 

и ефективна 

координация между 

институциите. 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

Мярка 

5.2.2.1. 

Изграждане на 

публично-частни 

партньорства. 

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

5.2.2.1.1

. 

Изграждане на екип за 

разработване на 

документите и реализация 

на ПЧП. 

10 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

ие 

5.2.2.1.2

. 

Изграждане на ПЧП 

подобряващи местната 

инфраструктура и услуги. 

15 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

ие 

5.2.2.1.3

. 

Аутсорсване на общински 

услуги 
15 0 

         

не е 

отчетено 

изпълнен

ие 
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№ 
Цели/приоритети/мерки/пр

оекти 

Планира

на 

стойност 

в  ОПР 

2013 г. 

Изпълнен

ие (общо) 

Местно публично 

финансиране 

Външно публично 

финансиране 

Частно 

финансиране 

% 

изпълнен

ие 

Източник на 

финансиране 
статус Изцяло 

общинс

ки 

бюджет 

за 

съфинансир

ане на 

евр.проекти 

Централ

ен 

бюджет 

Фондо

ве на 

ЕС 

Други 

източ., 

вкл. 

национал

ни 

програми 

дарен

ия 

 

фирм

и 

Мярка 

5.2.2.2. 

Изграждане на местни, 

регионални, национални 

и международни 

партньорства. 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  

5.2.1.2.1

. 

Изграждане на 

партньорства за устойчиво 

регионално развитие. 

70 0 
        

изпълнен без 

изразходване на 

финансов ресурс 

изпълнен 

5.2.2.2.2

. 

Разширяване на 

международните 

партньорства и 

побратимявания между 

градове и общини. 

150 0 
         

не е 

отчетено 

изпълнен

ие 

 ОБЩО ОПР 114652 54152 5738 123 10792 28281 4914 9 4295 47   
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Приложение №2. Източници на информация 

 

1. Закон за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане; 

2. Методически насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройство 

4. Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г.  

5. Областна стратегия за развитие на Област Велико Търново 2014-2020 г. за периода 2014 – 2020 г. 

6. Общински план за развитие на Община Дряново за периода 2014-2020 г. 

7. Доклади за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Дряново за 2014г., 2015г., 2016г., 2017г., 2019г. 

8. Предоставени данни от администрацията на Община Дряново  

9. Интернет страница на Община Дряново 

10. Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (2014-2020), http://2020.eufunds.bg/.  

 

 


