
 

„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. 

 

 

РЕЗЮМЕ 

от проведената среща / фокус - група с представители на местната власт и институциите 

17.02.2014 г., 14.00 ч., Зала на общинската администрация, град Попово 

 

Целта на срещата бе да запознае участниците със същонстта и целите на ИПГВР – Попово и 

да даде възможност за обмен на информация, становища и коментари относно 

същствуващите проблеми и възможности за развитие на град Попово. 

 

Участници: Участваха 22 представители на общинското ръководство, на комунални 

дружества и на експертния екип от Обединение “Попово 2020” ДЗЗД (Приложение 1. Списък 

на участниците в срещата с представителите на местната власт и институциите, 

17.02.2014 г., 14.00 ч., зала на общинската администрация, град Попово) 

Модератор: Славея Христова 

 

Срещата се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД: 

1. Откриване, представяне на участниците и намеренията на общината за разработване и 

прилагане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град 

Попово. 

2. Кратко представяне на същността и целите на ИПГВР и на основните изводи от 

изготвения целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социален, 

икономически и екологичен план. 

3. Кратко представяне на резултатите от проведената анкета сред гражданите във връзка 

с идентифицирането на основните проблеми и приоритетни области за развитие. 

4. Въпроси и отговори по предоставената информация и обсъждане на основните 

проблеми и възможности за развитие на град Попово. 

5. Обобщаване на дискусията, заключителни думи и закриване на срещата. 

 

 

 

Резюме по т. 1: 

Срещата беше открита от арх. Иван Мисирджиев, ръководител на проекта, който 

приветства участниците и направи кратко представяне на хронологията на процеса по 

подготовката на проекта за разработване и реализиране на ИПГВР на град Попово, общата 

цел на проекта, специфичните цели и основните дейности за разработването на плана. В края 

на своето изложение, арх. Мисирджиев  даде думата на модератора, Славея Христова. 
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Славея Христова припомни накратко целта и дневния ред на срещата и помоли всички 

участници да се представят с имената и позициите си.  

Първи се представиха членовете на експертния екип от обединение „Попово 2020” ДЗЗД  

(отговорно за разработването на ИПГВР – Попово), а след това и останалите участници в 

срещата. 

 

Резюме по т. 2: 

Арх. Веселин Цветанов, представител на обединение „Попово 2020” ДЗЗД, направи 

мултимедийна презентация на същността и целите на ИПГВР и на извършения целеви и 

проблемен анализ на настоящата социална, икономическа и екологична ситуация на град 

Попово (Приложение 2. Презентация на изводите от целевия и проблемен анализ на 

настоящата ситуация.) Той уточни, че записаните в зелено текстове отразяват положителна 

тенденция, а тези в червено – отрицателна и акцентира върху бързото намаляване на 

населението, върху високата икономическа активност и образованост, но същевременно 

високата безработица, положителните характеристики в развитието на  културно –

историческото наследство, лошото състояние на сградния фонд (особено в производствените 

зони) и др. В края на своето представяне арх. Цветанов сподели, че очаква с интерес 

мненията и коментарите на участниците в срещата. 

Модераторът, Славея Христова, даде думата за въпроси или коментари по направената 

презентация. 

Николай Николов, Директор на дирекция “Териториално и селищно устройство” в община 

Попово, обърна внимание, че през 1934 г. данните за населението са подвеждащи, тъй като 

тогава град Попово е бил център на околия с 2,5 пъти по-голяма територия и три пъти по-

голямо население, която в следващите години се е разделяла или сливала с други селищни 

системи според променящото се териториално устройство. 

арх. Веселин Цветанов изясни, че данните са на Националния статистически институт, но 

главното е очерталата се силна тенденция за намаляване на населението на града.  

Николай Николов отбеляза и състоянието на здравеопазването, като подчерта, че системата 

не функционира, а се разпада, а здравеопазването е незадоволително и недостатъчно. По 

отношение на урбанистичната структура той допълни, че освен реката и ж.п. линията, 

определящи са и пътищата, които влизат и излизат от града по различни направления, а 

бъдещата реализация на автомагистрала “Хемус” допълнително ще промени състоянието. 

Освен това е необходим обходен път, за да не преминават през града транзитните 

автомобили. Градският трафик допълнително се влошава от преминаващите през града 

товари на складовото стопанство за зърнопроизводство. 

арх. Веселин Цветанов поясни, че представените изводи са от анализ, а не от прогнози за 

развитието. 

арх. Яни Вълканов, представител на обединение „Попово 2020” ДЗЗД, допълни, че 

посочените транспортни проблеми са разгледани от експертния екип и ще бъдат взети 

предвид при окончателния вариант на анализа.  

Николай Николов изрази несъгласие и с изводите за жилищния фонд, като допълни, че 

построеният след разрушителното земетресение през 1986 г. сграден фонд е конструктивно 

осигурен, а свободният жилищен фонд е с готовност да поеме нова работна ръка.  
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арх. Веселин Цветанов уточни, че анализът се отнася за лошото състояние на жилищните 

комплекси по отношение на благоустройството. 

 

Резюме по т. 3.: 

Павел Вълчев, представител на обединение „Попово 2020” ДЗЗД, представи резултатите 

от проведената през януари 2014 г. анкета сред гражданите на Попово с мултимедийна 

презентация (Приложение 3. Презентация “Обществени нагласи към състоянието и 

очакванията за развитието на град Попово”).   

Модераторът, Славея Христова, даде думата за въпроси или коментари по направената 

презентация. 

Тихомир Трифонов, Директор на дирекция “Екология, транспорт и местно развитие”, 

отбеляза, че към приоритетните области в анкетата не е включен пазарът на труда, където, с 

изключение на учителското съсловие, гладът от специалисти със средно  и висше 

образование е много голям, включително и в здравеопазването. Той изрази несъгласие и с 

резултатите от анкетата по отношение на селското стопанство, посочено като силна страна, 

тъй като все повече се налага отглеждането на монокултури. Това разрушава структурата на 

отрасъла, води до закриване на преработващи предприятия и до съкращаване на работна 

ръка. Картината допълнително се изкривява и от факта, че най-големите дружества са 

регистрирани като данъкоплатци извън града и общината. 

Николай Николов, Директор на дирекция “Териториално и селищно устройство”, добави, 

че извадката на анкетираните не е представителна, тъй като анкетните карти са събирани 

само в три точки на града и в анкетата не са участвали работниците от предприятията. 

Славея Христова обясни, че анкетата няма претенции за представително социологическо 

проучване, което се прави с друга методология и с различен бюджет. 

Павел Вълчев допълни, че целта не е била да се прави представително проучване, а да се 

вземе мнението на активни граждани. 

 

Резюме по т. 4: 

Модераторът, Славея Христова, предложи да се пристъпи към обща дискусия по 

обсъжданите теми и въпроси и прикани всички да споделят своите мнения и коментари. 

Олга Илиева, Директор на дирекция “Местни данъци и такси”, попита как са избрани 

посочените в анализа проекти. Тя изрази мнение, че трябва да се наблегне на проекти и 

дейности, насочени към младите хора, за да бъдат задържани в региона. 

арх. Веселин Цветанов, представител на обединение „Попово 2020” ДЗЗД, отговори, че 

цитираните проекти не се предлагат за включване в ИПГВР – Попово, тъй като вече са 

включени в Областната стратегия за развитие на област Търговище и в Общинския план за 

развитие на община Попово – просто са посочени като проекти, които се реализират или 

предстои да бъдат реализирани на територията. 

Михо Михов, Старши експерт в “Овергаз Север” ЕАД, отбеляза, че никъде не е спомената 

съществуващата газоразпределителна мрежа, с която е газифицирана цялата промишлена 

зона, както и обществени и жилищни сгради. Тя дава възможност за развитие, за опазване на 

околната среда, за енергийна ефективност и за данъчни преференции. 
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арх. Яни Вълканов, представител на обединение „Попово 2020” ДЗЗД, отговори, че 

газоразпределителната мрежа се има предвид от експертния екип и ще бъде отразена в 

ИПГВР. 

Деан Русев, Старши експерт в община Попово,  допълни, че подобряването на 

газификацията е включено и в Общия устройствен план (ОУП) на Попово. Той предложи от 

приоритетните проекти да отпаднат ремонта на спортната зала “Тодор Янев”, тъй като 

санирането й вече е в процес на реализация по проект на “МИГ Попово”, както и 

туристическия и информационен център, за който е одобрен проект по ОПРР. Той предложи 

двата обекта да бъдат заменени с проекти и мерки з подобряване на бизнес – средата и за 

увеличаване на заетостта. 

Тихомир Трифонов, Директор на дирекция “Екология, транспорт и местно развитие”, 

изрази мнение, че проектът за регионалното депо в Търговище има два недостатъка – 

транспортът на отпадъците от Попово ще бъде скъп, а освен това по силата на нов регламент 

на ЕС депата за отпадъци предстои да бъдат закривани. По-устойчивото решение би било да 

се изгради система за преработка на отпадъците на територията на община Попово. 

Никола Неделчев, Общински съветник,  предложи да се предвиди проект за изграждане на 

нови спортни игрища с изкуствена настилка и да бъдат завършени спортните площадки до 

Волейболната зала. 

арх. Яни Вълканов помоли за позицията на участниците относно необходимостта от 

благоустрояване на жилищния квартал “Младост”. 

След кратка дискусия, участниците в срещата се обединиха около мнението, че 

решаването на инфраструктурните проблеми и благоустрояването на жилищните 

квартали са от първостепенна важност, като особена нужда от подобрения има ж.к. 

«Младост», а във всички квартали има нужда от спортни игрища. 

арх. Иван Мисирджиев, Главен архитект на община Попово и ръководител на проекта за 

ИПГВР, взе отношение по въпроса за промишлените зони и предложи акцентът да се постави 

върху преструктурирането на източната промишлена зона и върху обновяване на 

инфраструктурата в южната и източната промишлена зона – там, където има частни терени 

реконструкцията може да бъде направена на основата на публично- частно партньорство. 

арх. Яни Вълканов припомни, че в Оперативната програма има приоритетна ос, по която се 

предоставя безвъзмездно финансиране за обновяване на съществуващата инфраструктура в 

промишлените зони или за изграждане на нова инфраструктура. Той попита кое е по-

подходящо за промишлените зони на Попово. 

арх. Иван Мисирджиев изрази мнение, че може би по-подходящо би било изграждането на 

нова инфраструктура.  

Славея Христова обърна внимание, че анализът акцентира и върху нуждата от енергийна 

ефективност и помоли за мнения и препоръки. 

Тихомир Трифонов отбеляза, че тъй като много от сградите са индивидуални и са населени 

с възрастни хора или безработни, които не могат да участват финансово в енергийното 

обновяване на сградите, приоритетът може да се постави върху енергийната рехабилитация 

на обществените сгради и уличното осветление с публично-частно партньорство. 

Славея Христова се обърна към участниците за мнения по отношение на централната 

градска част. 
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арх. Иван Мисирджиев препоръча в ИПГВР да се включи проект за централната градска 

част, който да продължи започнатото обновление и модернизиране. Той отбеляза, че за да се 

осъществи връзката с Общия устройствен план на Попово, е необходимо да се обърне 

внимание на проектите, които са в проектна фаза и информира присъстващите, че предстои 

отделна среща за обсъждане на урбанистичната част на ОУП. 

Тихомир Трифонов отново взе думата и настоя сред водещите приоритети на ИПГВР да 

бъде включено здравеопазването, тъй като медицинските специалисти, здравните и 

социалните услуги са крайно недостатъчни и дори липсва денонощна аптека в Попово и в 

околните населени места. 

Деан Русев предложи един от приоритетите да бъде социалната сфера и в ИПГВР да се 

включат проекти за развитие на човешките ресурси с цел намаляване на безработицата 

забавяне на негативните демографски процеси. Той припомни изискването  5 % от 

финансирането на проектите на ИПГВР да бъдат за социални дейности и сподели, че не е 

уместно да се увеличава капацитета на социалните жилища. 

Тихомир Трифонов предложи в ИПГВР да бъде включен и проект за изграждане на картинг 

писта, която ще обогати наличието на спортни обекти в града и ще предложи нови 

възможности. 

 

Резюме по т. 5: 

В заключение, Славея Христова, модератор на срещата,  обобщи основните акценти от 

дискусията и отбеляза, че всички изказани мнения и препоръки са протоколирани и ще бъдат 

взети предвид както в окончателния вариант на анализа, така и при формулиране на визията, 

стратегическите цели и приоритети на ИПГВР и при идентифициране на идеите за проекти. 

Тя информира присъстващите, че предстои следващ цикъл от срещи – дискусии / фокус - 

групи за обсъждане на визията, стратегическите цели, приоритетите и идеите за проекти.  

Тихомир Трифонов изрази мнение, че за участниците в срещата би било полезно да се 

запознаят с пълния текст на анализа на настоящата ситуация. 

арх. Яни Вълканов пое ангажимент от името на експертния екип завършеният вариант на 

анализа да бъде изпратен на общинската администрация до края на март, 2014 г. и всеки, 

който се интересува, може да се запознае с него. Той отбеляза, че експертният екип разчита 

на обратна връзка от страна на участниците.  

Славея Христова благодари на всички за активното участие и за полезната дискусия, изрази 

надежда, че ще участват и ще бъдат така активни и в следващите събития по проекта за 

ИПГВР - Попово и закри срещата. 


