
ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН 

ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ДРЯНОВО 

 

Днес, 12.10.2020г. /понеделник/ в сградата на Община Дряново се проведе 

обществено обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на 

Община Дряново.  Присъстващите на обсъждането се подписаха в предварително 

изготвен присъствен списък.  

На срещата освен граждани, присъстваха и представители на Общински съвет – 

Дряново, служители на общинска администрация, както и представители на екипа, 

разработващ ОУПО на общината.  

Началото на общественото обсъждане бе дадено в 14.00 ч. от г-н Тодор Георгиев – 

председател на Общински съвет – Дряново и г-жа Елена Дякова – координатор на 

проекта от страната на изпълнителя – ДЗЗД „Про – консулт Дряново“.  

Г-жа Елена Дякова  обяви целта на общественото обсъждане и обясни, че то е 

организирано във връзка с изготвения предварителен проект на Общ устройствен 

план на Община Дряново, даде кратка информация за изпълнението на проекта към 

момента, представи причините за създаване на ОУПО, неговите цели, задачи и 

етапи, както и какво представлява той, съгласно представения проект.  Бяха 

показани всички схеми на предварителния проект на гражданите.  

Думата бе дадена на г-жа Боряна Иванова, която попита дали има отредени 

производствени и жилищни зони около града. Г-жа Дякова запозна аудиторията с 

концепцията и подробно обясни териториите които са отредени за производствени и 

жилищни нужди около града. Представи и примери от разработения план, 

териториален обхват на както и зони за защита от урбанизация, определени в плана. 

Г-н Тодор Георгиев зададе въпрос, относно дали всички имоти са нанесени на 

картата на представения предварителен проект.  



Г-жа Дякова уточни, че всички имоти са нанесени, както и тези в земеделските земи. 

Също така допълни, че ако има сгради, които не са узаконени и които попадат в 

земеделските територии  и нещо е в процес на разработка и е пропуснато, то ще 

бъде отразено в последствие в ОУПО. За незаконните строежи – ползвани са 

единствено официални данни – кадастър и КВС и сгради, които не са отразени там  и 

не са предмет на ОУПО, а на други процедури. Една от целите на тези обществени 

обсъждания е именно да се чуят коментари, за неща, които трябва да се отразят в 

ОУПО, но не са показани в официалните събрани данни. В следващите 6 месеца ще 

бъде актуализирана базата данни с такава информация, събрана на обществените 

обсъждания. 

Г-н Георгиев допълни към въпроса си дали е възможно отварянето на забранената в 

една посока улица, която се намира под ул. „Шипка“. Главният архитект на 

Общината поясни, че този въпрос не касае проекта Общ устройствен план. И с оглед 

на въпроса дали във вилната зона ще може да се строи и да се увеличи обхвата на 

зоната между кварталите Крачунка и Цинга. Г-жа Дякова отговори на въпроса, че 

обхвата на тази зона е за жилищно строителство.  

При изслушване на всички мнения и коментари г-н Трифон Панчев закри 

общественото обсъждане на предварителния проект на Общ устройствен план на гр. 

Дряново като напомни, че писмени коментари, предложения по проекта на ОУПО на 

община  Дряново може да се входират в ОбА- Дряново до 30 октомври 2020г. и 

благодари за присъствието. Конкретни предложения за промени и корекции по 

проект на ОУПО не постъпиха. ОУП Дряново ще бъде отново разгледан, за да бъдат 

отразени всички противоречия, ако има такива.  

Приложение: списък с присъствали на общественото обсъждане. 


