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„Този документ е създаден в рамките на проект "Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр. Попово”, осъществяван с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община  Попово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 
Проект на документ 

 

ДНЕВЕН РЕД 
за провеждане на работните срещи със заинтересованите страни по 

подготовката на ИПГВР - Попово 

 
Изпълнение на ДЕЙНОСТ 3. Провеждане на обществени обсъждания за диалогичен избор на 
визията, стратегическия пакет и проекти, включени в интегрирания план (кръгли маси, фокус 
групи, анкетни проучвания) 

 

 

• Откриване на срещата, представяне на участниците и намеренията на общината за 

разработване и прилагане на Интегрирания план за градско възстановяване и 

развитие (ИПГВР) на град Попово – Ръководител на проекта от страна на  
Възложителя (общинското ръководство) – 10 минути; 

 

• Кратко представяне на същността и целите на ИПГВР, както и на основните изводи от 

изпълнението на ДЕЙНОСТ 1. Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата 
ситуация в социално-икономически и екологичен план – Ръководител на проекта от 
страна на Изпълнителя - Обединение „Попово 2020” ДЗЗД – 15 минути; 

 

• Кратко представяне на резултатите от проведената анкета сред гражданите в 

изпълнение на ДЕЙНОСТ 3. Провеждане на обществени обсъждания за диалогичен 
избор на визията, стратегическия пакет и проекти, включени в интегрирания план 
(кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания)  - Представител на Изпълнителя 
Обединение „Попово 2020” ДЗЗД – 15 минути; 

 

• Въпроси и отговори по представената информация и обсъждане на основните 

проблеми и възможности за развитие на града – модерирана дискусия - 40 минути; 
 

• Обобщаване на дискусията, заключителни думи от участниците и закриване на 

срещата – модератор – 10 минути.  

 
 
Обща продължителност: 90 минути (1,5 часа) 
 
 
Пояснения: В работните срещи участват представители на община Попово и на екипа по 
управление и изпълнение на проекта, ключови представители на съответната група 
заинтересовани страни и експерти; води се запис  и се изготвя резюме от дискусията. 
 
По време на работните срещи участниците ще попълнят формуляра от проведената анкета с 
гражданите! 
 


