
ПРОТОКОЛ № 1

ОТ ПРОВЕДЕНО ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА

ЗА ПОДГОТОВКА И ОДОБРАВЯНЕ НА ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 
ТУТРАКАН/ПИРО/ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027

Днес, 23 Октомври 2020 г. от 13.00 ч. в заседателна зала на община Тутракан се 
проведе първо заседание на Работната група, назначена със заповед № РД-04-767 от 
29.09.2020г. на Кмета на община Тутракан, за подготовка и одобряване на План за 
интегрирано развитие на община Тутракан (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Заместник-кметът на община Тутракан - г-жа Цветелина Георгиева откри първото 
заседание на работната група, подчертавайки важността на ПИРО като основен 
стратегически документ за социално-икономическото развитие на Общината през 
следващия програмен период.

Г-жа Цветелина Георгиева - заместник-кмет на Община Тутракан и ръководител на 
Работната група, даде думата на всеки присъстващ, за да се представи и запозна всички с 
проекти на правила на Работната група -План график и проект на анкета .

Г-жа Цветелина Георгиева допълни, че за набиране на данни от анкетата, освен чрез 
публикация в сайта на Общината, ще е необходимо и разпространението им на хартиен 
носител и във Фейсбук страницата на Общината.

Г-жа Диляна Иванова -  Букева - директор дирекция „Местни данъци и такси” 
предложи в анкетната карта да се добави към т. 14 -  реализация на произведена продукция.

Така представените проектни документи бяха единодушно одобрени от Работната 
група.

Определи се срок за попълване на анкетата - 20.11.20 Юг. и срок за нейното 
обработване - 30.11.20Юг.

Неразделна част от настоящият протокол е присъствения списък на участниците. 

Протоколирал:

Ирина Зеленгорова-Старши специалист” ПП” Ръководител на РГ:

Цветелина Георгиева-зам. -кмет

След приключване на дискусията в 13.45ч. първото заседание беше закрито.



Присъствен списък

на участниците в първо заседание на Работната група, назначена със заповед № РД-04-767 
от 29.09.2020г. на Кмета на община Тутракан за подготовка и одобрение на План за 
интегрирано развитие на Община Тутракан

1.Цветелина Емилова Георгиева- зам.-кмет

2.Николинка Петрова Ганева-директор дирекция „Финанси,счетоводство и бюджет”

3.инж.Красимира Анганова Пейчева-директор дирекция „Инвестиционни дейности и 
европроекти”

4.инж.Хана Станчева Ангелова-вр^. Цзп. дл. директор дирекция „Инфраструктура и 
опазване на околната среда”

5.Борислав Великов Димов- директор дирекция „Общинска собственост и стопански 
дейности”

г

6.Даниела Маринова Стелиянова - директор дирекция „Хуманитарни дейности”

7.Анелия Михайлова Д ( ^ в ^  — директор дирекция „Информационно обслужване и 
общински услуги”

8. Ди ляна Христова Иващгфа-Букева-^директор дирекция „Местни данъци и такси”

9.Антоанета Иванова Филева-Петрова -гл. специалист „Одйзване на околната среда” 
дирекция „Инфраструктура и опазване на околната среда"

10.Радина Радославова Великова -  гл. експерт „Обществени поръчки”, дирекция 
„Инвестиционни дейности и европроекти”


