
 

 

 
Кратко представяне на проекта 

 “Изработване на интегриран план за градско възстановяване и 
развитие на град Попово (ИПГВР) за периода 2014 – 2020 г.” 

Основна цел на проекта: 

Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на 

гр. Попово, който да доведе до устойчиво и трайно преодоляване на 

икономическите, социални и екологични проблеми на града и дълготрайно 

подобряване на качеството на живот на неговите жители. 

Специфични / конкретни цели: 

• Да се анализират проблемите пред социално-икономическото развитие 

на град Попово, на съществуващите политики, програми и стратегии и 

дефиниране на възможностите за дългосрочно развитие на града;  

• Да се определят стратегия и визия за развитие – „Попово 2020”, с 

акцент  върху оползотворяване на конкурентните предимства на 

градската територия; 

• Да се осигурят условия и предпоставки за реализиране на 

последователни и координирани действия за устойчиво социално-

икономическо, екологично и пространствено развитие на града; 

• Да се разработи планов инструмент който ще гарантира социална, 

икономическа, екологична и физическа устойчивост и ще обвърже 

управленските, административни и финансови мерки и действия; 

• Да се концентрират вложените публични и частни ресурси и да се 

създадат условия за тяхната възвращаемост и устойчивост; 

Основни дейности: 

• Изготвяне на целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация; 

• Разработване на визия за развитието на град Попово до 2020г 

• Формулиране на цели и стратегия на плана; 

• Генериране на идеи за проекти и за възможни публично – частни 

партньорства 

• Идентифициране на заинтересовани страни, потенциални инвеститори и 

бенефициенти, които да бъдат обхванати в процеса на разработване и 

реализация на плана 

• Мерки за гарантиране опазването на околната среда и биологичното 

разнообразие 

• Изготвяне на план – график и програма за реализация на ИПГВР 

• Разработване на система за управление и изпълнение на плана, на 

бюджет и на индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението 

• Включване на гражданите и обществеността в процеса и провеждане на 

обществени обсъждания 


