
 

„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., 16.00 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 11 представители на бизнеса и на експертния екип от Обединение 

“Попово 2020” ДЗЗД (Приложение 1. Списък на участниците в срещата с представителите 

на бизнеса, 17.02.2014 г., 16.00 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, на 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. 

Славея Христова припомни накратко целта и дневния ред на срещата и помоли всички 

участници да се представят с имената и позициите си, което беше направено. 
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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 положителни 

тенденции, а тези в червено – отрицателни 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 и инфраструктурата и др. По 

отношение на демографските характеристики, арх. Цветанов информира присъстващите, че 

по време на срещата с представителите на местната власт участниците са се обединили около 

мнението, че хората, търсещи работа в момента, не отговарят на нуждите на предприятията, 

които биха разширили дейността си. Той отбеляза, че е важно да се чуе мнението на бизнеса 

по тези и по всички останали проблеми. 

Модераторът, Славея Христова, попита има ли уточняващи въпроси или спешни 

коментари по направената презентация и предложи, ако няма такива, да бъдат представени и 

резултатите от поведеното анкетно проучване сред гражданите, след което да се пристъпи 

към дискусия и въпроси. 

Поради липса на уточняващи въпроси и коментари, се премина към следващата точка от 

дневния ред. 

 

Резюме по т. 3: 

Павел Вълчев, представител на обединение „Попово 2020” ДЗЗД , направи мултимедийна 

презентация на резултатите от проведената през януари, 2014 г. анкета сред граждани на гр. 

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

очакванията за развитието на град Попово”).   

Модераторът благодари за направената презентация и даде думата на участниците в срещата 

за въпроси и коментари по нея. 

Поради липса на въпроси или коментари, Славея Христова предложи да се премине към 

следващата точка от дневния ред – обща дискусия и въпроси по двете презентации. 

 

Резюме по т. 4: 

Модераторът,  Славея Христова, изрази очакванията на експертния екип за активно 

участие от страна на бизнеса в процеса на подготовка  и обсъждане на ИПГВР – Попово и 

прикани участниците да изкажат своите коментари, мнения и предложения както по 

предоставената информация, така и относно възможностите за развитие на града. 

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

ИПГВР ще се определят зоните и проектите, които ще се финансират и изпълнят през 

следващия програмен период от 2014 до 2020 г.  - целта е те да се реализират както с 

обществени, така и с частни инвестиции, т.е. да се приложи публично-частно партньорство. 

Едни от основните приоритети ще бъдат изграждане или обновяване на бизнес 

инфраструктурата, мерки, свързани с енергийната ефективност, проекти, свързани с 
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образованието и социалните дейности. Той помоли участниците за мнения в коя част на 

града е необходимо ново строителство или обновяване на съществуващите бази. 

Добрин Добрев, експерт в община Попово, припомни, че изискването на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие е при изграждане на нови или реконструкция на 

съществуващи сгради 20 % от енергията, използвана в сградата да бъде от биогорива и 

възобновяеми енергийни източници. Освен това е необходимо да бъде стимулирано 

изграждането на локални инсталации за производство на енергия от ВЕИ за нуждите на 

предприятията, както и да се стимулира строителството на „пасивни” сгради с нулева 

консумация на енергия. 

арх. Яни Вълканов информира, че ИПГВР ще дава възможност за покриване на част от 

финансирането за енергийна ефективност както за частни, така и за обществени сгради. 

Николай Черкезов изрази мнение, че промишлеността в Попово е неефективна и има 

потенциал за инвестиции, и сподели, че на “Роса” АД е предписана инвестиция за енергийна 

ефективност, която обаче ще се изплати за 99 години. Той попита доколко ИПГВР е обвързан 

с частните проекти? 

арх. Яни Вълканов отговори, че ИПГВР се отнася за общински проекти, които обаче е 

желателно да бъдат насочени към области, които са от интерес за бизнеса. След това той се 

поинтересува как стои въпросът с кадрите за бизнеса и дали има дефицит на кадри в 

предприятие “Роса”. 

Николай Черкезов, представител на фирма „Роса” АД, отговори, че предприятието намира 

решение на този въпрос, включително и чрез организиране на учебни практики – всяка 

година има практиканти от професионалните гимназии. Всяко предприятие има специфични 

изисквания и създава свои кадри. Незаетите кадри обикновено напускат града. В общината 

най-голям дефицит на кадри има в болницата на Попово, която същевременно е на ръба на 

фалита и жителите на града са принудени да ползват здравни услуги в Русе и Разград. 

Димо Димов, представител на „Ойропак” ООД, обърна внимание, че в южната промишлена 

зона липсват пътища и канализация, а същевременно “Ойропак” разширява мощността си 

двойно. 

арх. Иван Мисирджиев, Главен архитект на общината и ръководител на проекта за ИПГВР -  

Попово, поясни, че общината е одобрила подробен устройствен план (ПУП) само за 

усвояването на земята в южната зона, а разширяването на инфраструктурата може да бъде 

включено в ИПГВР. Той допълни, че при изготвянето на Общия устройствен план през 2010 

г. е  предвидено трасето на магистралата да минава северно от града и след построяването й 

се очаква близките територии да се развият. 

арх. Яни Вълканов коментира, че понякога магистралата по-скоро нанася вреди на бизнеса, 

тъй като трафикът е транзитен, но от друга страна, достъпът до града се улеснява, някои 

фирми и инвеститори купуват земи покрай магистралата, изграждат своя инфраструктура, 

което като цяло създава раздвижване на пазара на труда. 

Добрин Добрев се съгласи, че изграждането на магистралата ще създаде някакъв потенциал 

за развитие, но изрази мнение, че бизнесът в града не се развива достатъчно. Земеделието 

също има потенциал за развитие, главно в преработващата промишленост, но в момента и тя 

е в застой, тъй като се отглеждат предимно монокултури. Общината би могла да създаде по-

добри условия за привличане на фирми и инвеститори, например с изграждане на завод за 

преработка на отпадъци, от какъвто градът има нужда. 
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арх. Иван Мисирджиев подкрепи идеята и предложи в ИПГВР да се включи и проект за 

изграждане на инфраструктура за такъв завод. 

арх. Яни Вълканов запита кое според бизнеса привлича или задържа инвестиции в Попово. 

Николай Черкезов от фирма „Роса” сподели, че за бизнеса важни са суровините и условията 

за развитие на дейността – например Попово е в центъра на територията, от която 

предприятие „Роса” доставя суровината за своето производство. От друга страна, за фирми 

като “Кристера” АД, която има една от най-големите складови бази в района, важни са 

изгодните условия за работа.  

Славея Христова, модератор на срещата попита участниците, кой е градският проблем, 

който поставят на първо място и който приоритетно трябва да бъде решен чрез ИПГВР от 

гледна точка на бизнеса или във връзка с развитието на младите хора и подрастващите. 

Добрин Добрев от общинската администрация отговори, че на първо място са безработицата 

и липсата на специалисти. 

арх. Иван Мисирджиев допълни, че според него след плриоритетите трябва да бъдат 

завършване на реконструкцията на ВиК мрежата, подобряване на инфраструктурната мрежа 

и изграждане на северната тангента. Друг приоритет е спортната база в града, тъй като има 

градски зони без спортни площадки. 

Елизабет Ненова, Старши специалист в община Попово, сподели, че от гледна точка на 

младите хора и майките най-важен е проблемът с облагородяване на градската среда. 

арх. Яни Вълканов припомни, че в ОУП има заложени мерки за изграждане на бизнес 

инкубатор и восокотехнологичен парк, и попита има ли интерес за реализирането им. 

арх. Иван Мисирджиев изрази мнение, че е добре да се запазят като идеи. 

 

Резюме по т. 5.: 

Модераторът, Славея Христова обобщи основните моменти от дискусията, като подчерта, 

че проблемът с безработицата и напускането на младите хора се оценява като първостепенен 

и от представителите на бизнеса. Тя отбеляза, че за съжаление, бизнесът в града няма местна 

структура (асоциация или сдружение), чрез която да се рекламира съвместно, да организира 

общи изложения на своята продукция и да представя своите предложения и искания пред 

общината.  

Николай Черкезов от фирма „Роса” обясни, че това се дължи на специфичната дейност на 

производствените дружества, които са с твърде различни производства и пазари. 

Славея Христова от своя страна сподели, че разработването на ИПГВР – Попово е повод да 

се помисли отново дали няма нещо, което може да обедини бизнеса в града за общ проект. В 

заключение, тя информира присъстващите, че предстои следващ цикъл от срещи, на които 

ще се обсъждат визията, стратегическите цели и приоритетите за развитите на града, както и 

идеите за проекти, включително и такива за публично-частно партньорство. Славея Христова 

изрази надежда, че представителите на бизнеса ще се включа по-активно в следващите 

срещи, благодари на всички за участието и за ползотворната дискусия и закри срещата. 

 


