
ПРОТОКОЛ № 2

ОТ ПРОВЕДЕНО ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА

ЗА АНАЛИЗ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ОТ 
ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН /ПИРО/ 2021-2027 Г.

Днес, 21.01.2021г. от 13.30ч. в заседателната зала на Община Тутракан се проведе 
второто заседание на Работната група, назначена със заповед № РД-04-767 от 29.09.2020 
г. на Кмета на Община Тутракан, отговаряща за подготовката, изготвянето и 
одобряването на План за интегрирано развитие на Община Тутракан /ПИРО/ 2021-2027г.

Дневен ред:
1. Коментари, предложения и допълнения на Работната група по аналитичната 

част на Плана за интегрирано развитие на Община Тутракан /ПИРО/ 2021-2027г.
2. Постъпили предложения за проектни намерения за включване в ПИРО 2021-

2027г.

По точка 1-ва от дневния ред:

Заместник - кметът на Община Тутракан -  г-жа Цветелина Георгиева откри 
заседанието и докладва на членовете на работната група, че получените анкети на 
хартиен носител са предадени за обобщаване и анализ. Изготвен е и анализ на анкетите, 
попълнени он-лайн. Предадена е и всичката информация, която е поискана във връзка с 
изготвянето на аналитичната част на плана. След обработка на информацията, същият е 
предоставен за обсъждане.

На всеки присъстващ беше дадена възможността да изкаже своето становище.
Г-жа Цветелина Георгиева поиска да бъде уточнена и прецизирана информацията 

относно годината на построяване на училище „ Йордан Йовков”, тъй като е записано, че 
е построено през 1940 г.

Г-жа Даниела Стелиянова- директор дирекция „Хуманитарни дейности” взе 
думата и поясни, че училището, което носи името СУ „Христо Ботев”, е открито под 
името „Йордан Йовков” През 1977 г. се построява ново училище и то получава името 
„Йордан Йовков” , а предишното „Йордан Йовков” се преименува в „Христо Ботев”.

Тя предостави и актуална информация за двете училища и паралелките в тях, за да 
бъдат извършени съответните корекции и допълнения в Плана

Г-жа Антоанета Филева -  Петрова- главен експерт „Опазване на околната среда” 
взе думата, за да обърне внимание на някои моменти от анализа, свързани със сметищата 
на общината. Тя поясни, че нерегламентирани такива няма и поиска това да се премахне 
от ПИРО 2021-2027г.

Г-жа Анелия Михайлова Дочева-директор дирекция „Информационно обслужване 
и общински услуги” предложи от записания в ПИРО текст, „общината има 
задоволителен административен капацитет” да се премахне думата „задоволителен”.

Инж. Красимира Пейчева-директор дирекция „Инвестиционни дейности и 
европроекти” изрази мнение за допълване на Плана за интегрирано развитие на



общината с информация за традиционните събития, провеждани в общината, във връзка 
с рекламирането на общината.

Тя обърна внимание, че в текста „На територията на общината действа и Център за 
социална рехабилитация и интеграция, предоставящ комплекс от услуги в областта на 
социалното включване. Центърът е с капацитет 12 места”, всъщност местата са 20 и 
следва да се коригира.

По точка 2-ра от дневния ред:

Инж. Красимира Пейчева-директор дирекция „Инвестиционни дейности и 
европроекти” запозна присъстващите с постъпилите предложения.

Тя предложи да се включат и следните проектни намерения:
-Съвместни проекти с Дружество ВиК за подобряване състоянието на ВиК 

мрежата и намаляване на авариите и загубите на питейна вода.
-Създаване на туристически продукт, свързан с историческите, религиозните и 

природни места и традиционни събития на Община Тутракан, който да се предлага на 
гостите на община Тутракан, като отбеляза, че може да бъде създаден заедно с Община 
Сливо поле и Сдружение „Трансмариска”, както и с Румъния. Участия в международни и 
национални туристически борси и изложения.

Освен на изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура, 
трябва да се обърне внимание и информационното обслужване на туристите, 
организирането и провеждането на мероприятия с местно и национално значение, 
проучвания и анализи за развитието на туризма, реклама на туристическия продукт и др. 
подобни. В този смисъл, трябва да се обърне сериозно внимание на културната 
инфраструктура, да се обхванат и анализират всички обекти, които биха имали 
въздействие върху развитието на туризма, да се предвидят освен чисто инфраструктурни 
дейности, така и мерки за подобряване на качеството и разширяване обхвата на 
туристическия продукт на територията като използване на интерактивни и смарт 
технологии, в т.ч. виртуална реалност и осигуряване на wi-fi на обектите.

Да се поставят информационни табели, билборди или други информационни 
съоръжения на входно-изходните артерии на град Тутракан и другите населени места в 
общината при необходимост, които да информират преминаващия пътникопоток за 
туристическите обекти в района, представляващи важна част от културно- историческото 
наследство.

Информационна кампания във всички населени места за подобряване 
екологичната култура на населението.

Свързване на Мемориал „Военно гробище-1916” с оптичен кабел.
Паспортизация на всички общински сгради.
Ремонт на тоалетни- ул.’Трансмариска” и парк „Христо Ботев”.
Административна и техническа подкрепа на бизнеса /предприемачи, земеделски 

производители/ за кандидатстване по европейски програми и схеми за безвъзмездна 
финансова помощ.

Насърчаване наемането на работа на млади хора.
Осигуряване на грижи в домашна среда на хора с увреждания, самотно живеещи, 

възрастни.
Възобновяване на Домашен социален патронаж.
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