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ОБЩИНА КАВАРНА ЗА МАНДАТ 2015-2019
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Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и представя работата на кмета на
община Каварна и ръководената от него администрация, която е извършена в
съответствие с Програмата за управление на община Каварна през мандат 2015-2019 г.,
Общинския план за развитие 2014-2020, плановите документи от национално,
регионално и стратегическо значение, както и бюджета на общината за 2017г. приет за
изпълнение от Общинския съвет. Отчетът представя подробна информация за
конкретните последователни и систематични действия и инициативи, които са
предприети с цел осъществяване на заявените намерения и приоритети за постигане на
устойчивост и развитие на община Каварна.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИЦИ,

Отчетът, който предоставям на Вашето внимание, е организиран по отделни
направления, в съответствие с основните приоритети в работата на общинска
администрация.
БЮДЖЕТ
Бюджета на Общината е приет с решение № 231/31.01.2017г. на Общински
съвет в размер на 13 677 595 лв. и актуализиран на основание писма от Министерство
на финансите, решения на Общински съвет и към 31.12.2017г. е в размер на 14 500 870
лв.
Изпълнението на местните данъци е в размер на 2 030 000 лв. Неданъчните
приходи са в размер на 3 890 000 лв.
Изпълнена е основната задача за годината – уточняване и събиране на стари
вземания от данъци и такса смет. Средствата са в размер на 340 000 лв.
Увеличени са приходите от административни услуги с 380 000 лв.
Изплатихме годишните вноски за облигационния заем в размер на 250 000 лв.
без да е извършвана продажба на общинска собственост.
Приоритетите при разходването на средствата от бюджета са:
- образование – 37.1% /5 063 609 лв./
- строителство, опазване на околната среда, чистота и озеленяване – 17.33%
/2 242 499 лв./
- култура – 10.85% /1 402 917 лв./
- социални дейности – 9.79% - /1 267 523 лв./
- здравеопазване – 6.7% /785 585 лв./
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ГРАДОУСТРОЙСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА
През април 2017 г. завърши изпълнението на обект ,,Облагородяване на
крайбрежна зона гр. Каварна“ състоящо се в монтаж на съоръжение, представляващо
дървена пешеходна алея ,,декинг“ върху морски плаж.
През месец май се извърши ремонт на общински пазар в гр. Каварна, състоящ се
в боядисване на металната конструкция и подмяна на покритието на навеса намиращ се
над тарабите, пребоядисване на самите тараби, подмяна на осветление, ремонт на
обществена тоалетна.
През месец юни се извършиха ремонтни дейности в Спортна зала в гр. Каварна,
състоящи се в ремонтиране на подовата настилка, измазване и боядисване на стени и
тавани в съблекални, санитарен възел и стая на съдии, а през месец ноември започна
ремонт и на училищен салон в с. Българево, общ. Каварна.
За подобряване на техническата инфраструктурата през месец юни беше
сключен договор за ремонт на уличната мрежа в гр. Каварна и село Българево.
През месец октомври започна изграждането на вътрешна водопроводна мрежа в
кв. ,,Младост I“ в гр. Каварна, с дължина 2395м. Проектът включва изграждане на шест
водопроводни клона по следните улици: ,,Ген. Скобелев“, ул. ,,Христо Каварналиев“,
ул. ,,Евстатий Рилски“, ул. ,,Д-р Георги Чакалов“, ул. ,П. К. Яворов“, ул. ,,Андрей
Василев – Амира“ и изграждане на сградни водопроводни отклонения към 130 имота.
През октомври и ноември се извърши ремонт на четири кметства в селата
Видно, Могилище, Селце и Божурец.
През годината бяха възложени и изработени инвестиционни проекти за
следните обекти: ,,Аварийно укрепване и реконструкция на подопрна стена на плаж
Каварна“, ,,Улична мрежа в кв. ,,Младост I“, ,,Подобряване на условията за
експлоатация на Детска ясла ,,Щастливо детство“ гр. Каварна“ - включващ изграждане
на остъклен навес с кът за хранене към Детска кухня и допълнителни съоръжения за
игра.
В края на годината започва изграждането на част от алейната мрежа в новия
гробищен парк в гр. Каварна, представляващ етап от обект ,,Изграждане на нов
гробищен парк гр. Каварна“, който включва изграждане на алейна мрежа, ритуална
сграда, православен храм, обслужваща сграда за персонал, ритуална лавка, навес за
подавки, обществена тоалетна, паркинг.
Извърши се ремонт на детски площадки намиращи се в двора на МБАЛ –
Каварна, в градски парк, по ул. ,,Васил Левски“, предстои ремонт и на другите детски
площадки в община Каварна – предвидено е монтаж на допълнителни съоръжения за
игра на детски площадки намиращи се по ул. ,,България“ (до блок Витоша) и по ул.
,,Добротица“ (до църква ,,Св. Успение Богородично“) в гр. Каварна, в с. Камен бряг, с.
Могилище, с. Раковски.
През годината се извършваше периодичен ремонт по уличното осветление в
община Каварна. Подменени са около 500 улични лампи. Извадени са табла за улично
осветление извън трафопостовете в селата Камен бряг, Раковски, Хаджи Димитър,
Видно, Нейково, Било, Топола, Белгун, Крупен и Иречек, общ. Каварна.
По устройство на територията през изминалата година са проведени 10
експертни съвета, заверени са 43 бр. технически паспорти, заверени са 1441 бр.
данъчни декларации, открити са 106 строителни площадки, издадени са 147
разрешения за строеж и 26 удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи.
Издадени са около 160 удостоверения по териториалното и селищно устройство, 379
скици, 21 заповеди по реда на чл. 154 от Закона за устройство на територията. Внесени
са 26 докладни до Общински съвет Каварна свързани с устройство на територията.
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ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
През отчетния период са обработени 214 преписки по съставяне на Актове за
общинска собственост и досиета към тях.
Внесени са 80 докладни записки до Общински съвет, а изпълнението на
решенията е над 90 %.
Земеделската земя от общински поземлен фонд се отдава изцяло, както и част
от полските пътища. Пасищата и мерите също са отдадени под наем, част от
маломерните парцели и лозя по селата. Получените от тях приходи за периода от са
662 000 лева.
Проблемни са маломерните парцели в селата, които представляват лозя и
празни места за обработка. С всяка изминала година парцелите се изоставят, защото
хората в селата отказват за ги обработват.
По отношение на общинските жилища са изготвени нови едногодишни
договори на всички наематели.
Към настоящия момент община Каварна разполага с малко на брой свободни
общински имоти за индивидуално жилищно строителство за предоставяне право на
строеж. За целта предстои актуализация на Наредбата за реда и условията за
установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински
жилища.
Всяка молба за настаняване в общински жилища и за учредяване на право на
строеж върху общински терени за индивидуално жилищно строителство е разгледана
индивидуално, като всяко семейство е посетено на посочения адрес. Изготвен е
списъка за настаняване в общински жилища за 2017 година.
Към ноември 2017 година в списъка с чакащи за настаняване в общински
жилища са включени 51 семейства.
За периода има издадени пет настанителни заповеди. Това е показателно, че
няма реално движение по освобождаване и настаняване на нови наематели.

ТУРИЗЪМ
Сред основните дейности беше представянето на туристическия продукт на
общината чрез участие в национални и международни туристически изложения и
борси, сред които:
Международна туристическа борса „Ваканция & СПА Експо” в София – найзначимото туристическо изложение в България, което се провежда ежегодно през
месец февруари
Международно туристическо изложение TTR в гр. Букурещ.- участие на
информационния щанд на България
През месец август приключи проект към Министерство на туризма за
популяризиране на туристическите дестинации от България. Бяха изработени рекламни
материали за популяризиране на туристическите дестинации.
През 2017 г. ръстът в туризма е по-висок от очаквания. За 2015 г. нощувките са
153 797, през 2016 г. са 196 466, а тази година, на база на декларирани данни по чл. 116
ал. 3 от Закона за туризма нощувките са 220 957. Това е реален ръст от 67 160 нощувки
спрямо 2015 г. и 24 491 нощувки спрямо 2016 г.
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ЕКОЛОГИЯ
Системно са извършвани необходимите действия по залавяне, кастриране,
обезпаразитяване, ваксиниране срещу бяс, маркиране и при необходимост евтаназия
на безстопанствените кучета на територията на община Каварна, следоперативно
наблюдение и връщане на животните по местата. Извършват се дейности по залавяне,
транспортиране и настаняване за отглеждане в приют до 30 безстопанствени кучета от
територията на град Каварна.
Изпълняват се дейностите, залегнали в Програмата за управление на отпадъците
на територията на Община Каварна.
Извършва се текущ контрол относно спазване на графика, качеството и обема
на извършваните дейности по сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата
на териториите за обществено ползване и управление на депо за неопасни отпадъци на
територията на община Каварна. Съставят се ежемесечни протоколи за извършените
видове дейности.
Поддържа се регистъра за домашните кучета отглеждани на територията на
община Каварна. Като за отчетния период в регистъра са вписани данните на общо 128
бр. домашни кучета и на техните собственици.
Изпълнени са дейности по зацветяване с цветя и храсти, поддържане на
озеленените площи за обществено ползване.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Една от най-съществените промени в сферата на социалните услуги през
последните години в община Каварна се изразява в трансформацията на социалния
модел за деинституциализация на социалното подпомагане. Предлагани услуги в
общността на лицата с увреждания и други категории в неравностойно социално
положение – възрастни хора, самотно живеещи възрастни, лица (в т.ч. и деца) в риск и
др. Новите форми на предоставяне на социални услуги са насочени към подобряване
качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора и
намаляване на риска от тяхна зависимост от институционални грижи. Такава
възможност се предостави по Проект „Независим живот за гражданите на Каварна”,
ДБФП № BG05М90Р001-2.002-0170-С0001, който приключи на 31.10.2017 г. Проектът
се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския
съюз с одобрен бюджет 499 609,10 лв. Първоначално са включени 97 потребители и 62
лични асистенти и домашни помощници. Предоставиха се интегрирани услуги на
нуждаещите се потребители (супервизии - групови и индивидуални, както с
доставчиците на социални услуги така и с екипа на звеното за услуги в домашна среда,
психологическа подкрепа на потребителите на услугите и техните семейства,
съобразно индивидуалната им потребност и медицинска грижа, медицинско
консултиране на потребителите от целевите групи по проекта, също така и
медицинско консултиране на домашните помощници и личните асистенти). В края на
проекта от услугите се възползваха 81 потребители, които бяха предоставени от 53
лични асистенти и домашни помощници.
От 01.11.2017 г. работим по Постановление на Министерски съвет №
137/05.07.2017 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
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разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерство на
труда и социалната политика за 2017 г. за предоставяне на социалните услуги „Личен
асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. За целта бе подписано
споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община Каварна като
лицата, ползващи услугите на вече приключилия Проект „Независим живот за
гражданите на Каварна”, ДБФП № BG05М90Р001-2.002-0170-С0001 бяха
преназначени 52 лични асистента и домашни помощника, а от услугите им се
възползват в момента 76 потребители на услугата.
На 120 лица от община Каварна се предоставят комплекс от социални
услуги по домовете към „Домашен социален патронаж”. Те включват доставка на
храна, поддържане на личната хигиена на жилищните помещения, обитавани от
ползвателя, съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства,
битови услуги и др. Ползвателите са лица над 60 годишна възраст, хора с увреждания с
определена намалена работоспособност над 71 %, деца с увреждания, които имат
нужда от грижа в семейна среда, които са затруднени да организират своя бит, но
водят относително самостоятелен живот. С предимство при приемане се ползват лица
над 75 годишна възраст.
За периода от м.октомври 2016 г. до м. октомври 2017 г. от Български Червен Кръст са
получени и раздадени на 1 транш хранителни продукти за 610 лица на целеви помощи
за отопление, хора с увреждания с доказана степен на увреждане и лица и семейства
инцидентно пострадали при бедствия и аварии. Стойността на получените продукти е
50 575 лв., а получените и раздадени хранителни продукти са 27 685 кг.
През месец януари 2017 г. в Община Каварна продължи Регионалната програма
за заетост и обучение на Област Добрич - 2016 г. Целта на тази програма бе да се
осигури заетост на 3 безработни лица за срок до 3 месеца, да ги мотивира да придобият
трудови навици и увереност за бъдеща трудова реализация и заработване на трудови
възнаграждения. Средствата са предоставени от Държавния бюджет, представляващи
схема за минимална помощ.
През месец февруари 2017 г. стартира Програмата за полагане на обществено
полезен труд от лица обект на социално подпомагане. Това са лица отговарящи на
условията по чл.12, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане. Целта на тази програма е да се изградят и възстановят трудовите навици,
на продължително безработните лица, осигуряване на заетост и преодоляване на
формираните нагласи за пасивно и безвъзмездно получаване на социални помощи. Тя
цели подобряване условията на живот и жизнената среда, чрез хигиенизиране и
благоустрояване на населените места на територията на Община Каварна. Очакваните
резултати от програмата са да се ограничи практиката за получаване на социални
помощи без да се полага труд за тях. Програмата е за срок от 11 месеца, през тези
месеци Община Каварна е осигурила заетост на 259 лица.
През месец май 2017 г. Община Каварна разработи проект за Регионална
програма за заетост и обучение на Област Добрич 2017 г. Целта на програмата е да
даде нови перспективи на представителите на най- уязвимите групи безработни,
мотивиране на обезкуражени и неактивни лица за включване в трудовия пазар и
социалната общност. Задачи на програмата е осигуряване на субсидирана заетост на 2
лица от целевите групи за срок от 6 месеца. Очаквани резултати създаване на условия
за достоен живот чрез повишаване на доходите на включените в програмата лица и
намаляване на социалните разходи.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Към началото на учебната година бяха извършени текущи ремонти в училищата
и детските градини. За изпълнение на предписанията на санитарно – контролните
органи бяха отстранени всички констатирани нередности.
В изпълнение на Наредба приета с Постановление № 163 от 29.06.2015 г. за
всички пътуващи деца в задължителна предучилищна възраст и ученици се осигурява
безплатен превоз. Сключени са договори с лицензирани фирми –превозвачи. Редовно
се осъществява извозване на деца и ученици от населените места, в които няма детска
градина или училище. Спазват се условията и реда за възстановяване на
транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и
обслужващи звена, описани в Наредба №1 от 16 януари 2017 год. Осигурява се
безплатен превоз до работните места на 26 учители.
През 2017г. общината дофинансира паралелки и групи с намален брой ученици
в училища и деца в детските градини. Това са:
- СУ ”Стефан Караджа” гр.Каварна,
- ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Белгун,
- НУ ”Христо Ботев” с. Септемврийци,
- ДГ „Дъга”с. Вранино,
- ДГ” Калинка с. Раковски.
Дофинансирането помогна за успешното стартиране на учебните години.
Всички учебни и детски заведения защитиха в срок Списък – Образец
1(училища),Списък-образец 2(ДГ) , Списък-образец 3(ЦПЛР) пред РУО – Добрич.
През изминалия период Общински детски комплекс –Каварна продължи
дейността си като премина от правна форма извънучилищно педагогическо
учреждение в правна форма център за подкрепа на личностното развитие. С решението
на общински съвет бе приет правилника за устройството и дейността на общински
детски комплекс Каварна. Образователния процес в – ЦПЛР- ОДК Каварна обхваща
ученици от 1-12 клас и деца от ДГ под формата на подготвителните групи за школите
на ОДК. Деца със специални образователни (СОП) потребности също имат възможност
да посещават предлагани от детския комплекс форми. Училищата и детските градини
на общината посещават 21 деца със специални образователни потребности. Всеки
учител се стреми тези деца да бъдат приети на равно в класовете си и работи по
социализацията, възпитанието и образованието им. Допълнителна подкрепа за
личностно развитие на учениците по чл. 187, ал. 2 от Закона за предучилищното и
училищното образование (ЗПУО) се осъществява от екип за подкрепа за личностно
развитие в детската градина или в училището. В екипа са включени: психолог, логопед
и ресурсен учител.
Работата по проекти продължи да бъде добър начин за допълнително
финансиране на учебните заведения.
През периода всички училища работиха по Националните програми на МОН:
- НП ”Оптимизация на вътрешната структура на училищата” – всички училища
работят по мярка „Изплащане на обезщетения на персонала”, чрез която финансират
своите служители при пенсиониране.
- НП ”Диференцирано заплащане” за допълнително възнаграждение на директори на
детски и учебни заведения .
- НП „С грижа за всеки ученик”. Модул „Осигуряване на допълнително обучение
на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна
подготовка”. Източник на финансиране МОМН. Период на изпълнение- септември
2015-2017 година. Основни дейности по проекта- Сформиране на групи от по-малък
брой ученици предимно от малцинствен произход), които са показали ниски резултати
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на външното оценяване или в края на учебната година и имат пропуски в знанията през
настоящата учебна година.
- НП „Целодневната организация на учебния ден” се организира за ученици в
дневна форма на обучение и включва провеждането на учебни часове по училищния
учебен план, дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа
активност и занимания по интереси. Целодневната организация на учебния ден се
осъществява при условията, определени от държавния образователен стандарт за
физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските
градини, училищата и центровете за личностно развитие.
Създадени са условия за целодневна организация на учебния процес – стаи,
хранене, транспорт, кадрова осигуреност, спортни пособия и др. Оборудвани
игротеки за занимания по интереси.
В „Целодневно обучение” са обхванати 652 ученика от всички училища на
територията на общината.
-Нацианална програма към Министерството на земеделие:
-схема”Училищен плод”за учениците от І до ІV клас;
-схема”Училищно мляко”за учениците от І до ІV клас; Общо обхванати деца и
ученици са: 948 от всички училища и детски градини. Децата и учениците получават
безплатни плодове и млечна храна.
- Проект “Да намалим отпадъците” - европейска программа Екоучилища
-Проект “Да се храним разумно” - пилотен проект на Европрограма «Екоучилища»
Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и
непълнолетни активно работи в посока превенция на асоциални прояви, както и
разглеждаше възпитателни дела на проявили се деца и младежи. Обществени
възпитатели и психолог съдействат за постигане на оптимални резултати. Реализирани
бяха множество инициативи – семинари, акции, лекции, беседи и др. Продължава
повишаването на квалификацията на педагогическите кадри, чрез участие в различни
обучителни семинари, курсове, проекти и др.
Жалби и сигнали през изминалата година не са постъпили. Сериозни инциденти
в училищата и детските градини не са допуснати.
Прилежащите територии на училища и детски градини се подържат в добро
състояние.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Осигурихме средства за гарантиране финансовата устойчивост на общинската
система за здравеопазване – болница, медицински център, детска ясла.
През месец март беше проведена инициативата „Зелена линейка” в населените
места на Община Каварна. Това е инициатива най-вече за превенция на социално
значимите заболявания, повишаване здравната информираност и промоциране на
здравословния начин на живот. Възможност за пряк контакт на хора, живеещи в
отдалечени места.
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КУЛТУРА
За отчетния период организирахме и проведохме многобройни и разнообразни
културни мероприятия. Беше създадена оптимална организация за изпълнение на
залегналите в културния календар на Община Каварна мероприятия.
На традиционно високо ниво се проведоха утвърдени форми в културното
наследство – XІV общобългарски фолклорен събор „С България в сърцето”, XX
театрален фестивал на любителските театри, празник на пъпеша в с. Българево, XІ
фестивал на старинната музика „Страваганца”, ІX фотографска академия, XІV миден и
рибен фест, XІV международен пленер „Море и вятър” и XX живописен пленер,
Джулай морнинг фест.
Отбелязани бяха и много национални и местни културни събития.
Интересен и запомнящ се акцент през 2017 г. беше 140 години от славното
историческо събитие – Каварненското въстание. Участниците /около 150 от различни
клубове в България/ пренесоха зрителите в тежките за Каварна юлски дни на 1877 г.
Автентичността и драматизма на възстановката бяха подсилени от зрелищни
пироефекти.
За пръв път организирахме БГ поп и рок сцена – събитие, осъществено с идеята
и ясната необходимост за подкрепа на нашите родни музиканти и композитори.
Разнообразен и пъстър беше животът на читалищата през 2017г. Във всички
направления от своите дейности читалищата и съставите им спомогнаха за
провеждането на събития, чествания, събори, срещи, дискусии, четения, презентации,
изложби.
Пенсионерските клубове също активно работиха през годината. Изявите им
допринесоха за доброто настроение, активно включване в различни форми и осмисляне
на свободното време на голяма част от хората в града и селата. Продължиха
дейностите си клубовете „Гимнастика за тонус, практики и релакс”, оздравителна и
възстановителна гимнастика.
В културното пространство важно място заема и дейността на Художествена
галерия „Христо Градечлиев”. При засилен интерес и сериозна посещаемост се
провеждат изложби, пленери, и концерти.
Историческия музей е отговорна за културно-историческото наследство в
региона институция под чиято юрисдикция са всички недвижими културни ценности и
обекти (исторически и археологически) в общината.
Дейността му продължи в посока научно-изследователска и издателска дейност,
експозиционни и изложбени дейности, научно-популяризационна, културноинформационна и туристическа дейност.
Вече е променен статута в частта режими за опазване на обект
„Праисторическо, антично и средновековно селище Чиракман” с класификация на
археологическа групова недвижима културна ценност с категория „местно значение”.
Продължаваме усилията си за организиране на огнена фиеста „Чиракман” с цел
популяризиране на символа на Каварна. Продължиха археологическите разкопки на
обект Чиракман с ръководител Емилия Василева. Проучен е сектор 87/ХХІІІ, открити
са 40 находки – монети, накити, сечива.
За първа година е извършено ортофото заснемане с дрон на Чиракмана и на нос
Калиакра с цел изготвяне на детайлни снимки за археологическите обекти.
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СПОРТ
Дейностите, които отдел „Спорт и младежки дейности” реализира за
календарната 2017 год. отново бяха насочени към децата и младите хора. В летния
период се проведоха редица спортни състезания, които преминаха при много голям
интерес. След кратко прекъсване Каварна отново домакинства на Ветроходна регата,
която се проведе в акваторията на Каварна. Второто издания на турнира по подводен
риболов също се проведе в Каварна и премина при изключителен интерес, където над
50 любители на подводните спортове премериха сили. Общината съвместно със
Спортен клуб по хандбал „Калиакра” домакинстваха на първия турнир по плажен
хандбал, преминал при много добри условия и получил отличен отзвук. В първото
издание на турнира, участие вземаха 4 мъжки отбора, като желанието е да се
увеличават следващата година и участие да вземат и отбори от женското направление.
За гражданите и гостите на града в летните дни се проведоха и турнири по
плажен волейбол и футбол, а за децата на Каварна и традиционното „Плувно лято”,
където 100 деца от начален курс придобиваха първоначални умения по плуване. През
тази година каварненци успяха да се докоснат и до красотата на ретро автомобилите,
защото града посрещна учстниците в ретро ралито, което премина през Каварна. Едни
от победителите в ретро ралито през тази година са представители от Каварна –
Детелин Нанев и Габриела Нанева. Ежегодните детски състезания „Млад огнеборец”,
„Бързи, смели, сръчни” и „Заедно на 1 юни” също бяха проведени през тази година,
които преминаха в духа на приятелството и усмивките при децата. Деня на българския
спорт – 17 май и тази година се отбеляза от гражданите на Каварна. Масовата
инициатива събра хора от различни възрасти и се състоя на откритата спортна
площадка на СУ „Стефан Караджа”, в различни спортове, в които професионалисти и
любители се включиха в мероприятието. Най-значимото събитие, което се проведе на
територията на община Каварна за 2017 г. бе Европейското първенство по
корабомоделизъм. Каварна за втори път бе домакин на състезание от такъв ранг след
2007 г., когато града ни отново бе донакин на европейското първенство по
корабомоделен спорт. Представители на цяла Европа в продължение на една седмица
представяха своите модели в ХГ „Христо Градечлиев”, където всеки желаещ можеше
да се докосне до красотата на корабомоделното дело. Представителите на домакините
от Спортен клуб „Вимпел” се представиха отлично, като Иво Чернев завоюва два
златни и два сребърни медала, а Самуил Иванов – бронзов медал. Традиционния
коледен турнир по футбол в зала се проведе през декември месец. Той се състоя при
много голям интерес от участници и зрители, като спортна зала „Олимпиада” едвам
побираше всички желаещи да наблюдават оспорваните срещи. И както всяка година
2017 я изпратихме, отличавайки най-добрите и достойните спортисти на община
Каварна. Бляскавото събитие се проведе на 14 декември в денс клуб „Макома”. Всички
спортисти бяха отличени, като бяха отличени за успехите, които са постигнали през
годината.

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
За отчетния период, по отношение на информационното обслужване,
поддръжката на ползваната техника, мрежовите устройства и програмните продукти,
основните дейности бяха по поддръжка на наличната техника и ИТ инфраструктурата и
актуализация и поддръжка на наличния софтуер. Към момента е в процес на възлагане
доставката на компютърна техника за общинска администрация и лаптопи за
общинските съветници. За нормалната работа на служителите, във всички звена е
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осигурен високоскоростен достъп до интернет, създадени са условия за споделяне и
обмен на информация.
В общината се ползват 16 електронни подписа за достъп до електронните услуги
на НАП, НОИ, АОП, Агенция по вписванията и други. Те са разпределени както следва:
кмет, заместник-кмет ФИР, секретар, началник отдел ГРАО, всички служители на отдел
ГРАО, кметове на кметства и кметски наместници на селата: Българево, Топола,
Божурец, Селце, Могилище, Свети Никола, Раковски, Септемврийци и Челопечене. Има
осигурен достъп на служителите до правно-информационна система, ползват се
информационни системи за обработка на данни по гражданско състояние,
администриране на местните данъци и такси, обработка на финасова информация,
деловодство и документооборот, създаване и поддържане на електронни регистри,
електронен архив на данъчни декларации и др. Поддържат се данни за услугите и
регистрите в интернет страницата на общината, в Интегрираната информационната
система на държавната администрация и в Портала за отворени данни.
Вече втора година са осигурени с безплатен достъп до интернет пет обществени
зони - централната пешеходна зона, парка пред училищата, градския парк, спортната
зона и морска зона. Това е една удобна и модерна съвременна услуга за жителите и
гостите на града. Отчетите на потреблението сочат, че услугата най-активно се ползва
през летните месеци в морска зона.
В изпълнение на очакванията на гражданите на общината за подобряване на
административното обслужване и създаване на по-добра организация на процесите на
извършване на услугите, внедрената Система за управление на качеството съгласно
международния стандарт ISO 9001:2008 бе транзитирана към новия стандарт ISO
9001:2015 и сертификата на общината бе успешно защитен на преминатия
ресертификационен одит.

ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Общественият ред и сигурността на населението са основен наш ангажимент,
който изпълняваме в много добро взаимодействие с органите на реда от РУ – Каварна
към ОДМВР – Добрич и Гранично полицейско управление – Каварна.
Актуализирани са Вътрешните правила за проверка на сигнали за корупция,
измами и нередности в община Каварна.
Общинските обекти се охраняват със сигнално-охранителна техника /СОТ/.
Изготвен е Общински план за действие с цел подобряване безопасността на
движението по пътищата на община Каварна за периода 2017-2018 г.
Поддържането на пътната маркировката в добро състояние е една от мерките за
осигуряване на безопасност на движението в община Каварна, заложена в плана.
Маркировката на пешеходните пътеки е обновена два пъти през годината – март-април
и преди началото на учебната година. Освен опресняване положихме на пешеходните
пътеки и информационните надписи за пешеходците "ПОГЛЕДНИ", комбинирани с
хоризонтални стрелки, насочени наляво и надясно съгласно изискванията на
нормативната уредба.
През годината са подменени 30 броя пътни знаци и указателни табели на
територията на общината.
Извършен оглед и оценка на необходимостта от изграждане на изпъкнали
изкуствени неравности и други средства за ограничаване на скоростта в селата Топола,
Свети Никола, Хаджи Димитър, Вранино, Челопечение, Белгун и Септемврийци.
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Създаваните и съхраняваните в регистратурата класифицирани документи се
съхраняват при стриктно спазване на Закона за защита на класифицираната
информация.
През отчетния период бяха актуализирани Вътрешните правила за работа с
класифицирана информация в община Каварна и Инструкцията за пропускателния
режим в сградата на община Каварна и действия при нерегламентиран достъп до
класифицирана информация и други извънредни обстоятелства.
Във връзка с подготовката на страната за отбрана и в изпълнение на Указанията
на Министерство на отбраната за вдигане в по-високи степени на готовност е изготвен
План на Общинския съвет за сигурност за привеждане на община Каварна в готовност
за работа във военно време.
Общинската политика за защита на населението при бедствия е насочена към
опазване здравето и живота на хората, осигуряване живота на хората при бедствия,
опазване на имуществото на населението, околната среда, материалните и културните
ценности. Това се осъществява чрез превантивна работа с цел намаляване на риска от
бедствия и аварии, намаляване на отрицателните последици и бързо възстановяване
при критични ситуации.
Във връзка с това през отчетния период бяха извършени периодичните проверки
по защита от вредното въздействие на водите с цел предприемане на срочни
превантивни мерки за недопускане на щети и ограничаване на последиците от
вредното въздействие на водите на територията на общината. Осъществени са
необходимия контрол и обследване на проводимостта на речните корита. Извършиха
огледи на проводимостта на водосборните дерета (част от суходолия) в границите на
населените места от общината през месеците февруари и септември.
През месеците март и септември 2017 година се извърши почистване на
деретата, преминаващи през селата Хаджи Димитър, Раковски и Вранино.
Организирана е подготовката на общината за работа при зимни условия през
сезон 2017-2018 г. и се координира дейността на всички организации и фирми, имащи
отношение към осигуряване на нормален обществено-икономически живот в общината
при тежки зимни условия през сезон 2016-2017 г.
Проведено е заседание на Щаба за изпълнение на общинския план за защита
при бедствия за зимната подготовка на общината. Актуализирани са списъците на
отговорните длъжностни лица и институции и схемите за оповестяване при зимна
обстановка, плана за настаняване и изхранване на закъсали пътници на територията на
общината, списъка на инженерната техника за действие при снегонавявания,
маршрутите за извозване на учениците в общината и телефоните на транспортните
фирми, маршрутите за доставка на храна от автомобилите на Домашен социален
патронаж. Заведени са на отчет болните от общината, нуждаещи се от хемодиализа и
бременните жени с термин за раждане през зимните месеци от месец ноември 2017 г.
до месец март 2018 г., самотно живеещите възрастни хора по селата.
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
През 2017 г. в гр. Каварна гостуваха делегации от общинските администрации
на побратимените градове Михайловце, Словакия и Вулканещ, Молдова.
През месец май Каварна беше домакин за четиринадесети път на
Общобългарски младежки фолклорен събор “С България в сърцето”, на който взеха
участие потомците на преселниците – българи в Украйна, Молдова и Румъния, както и
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талантливи участници от откъснатите от България Западни покрайнини, Македония и
Косово.
На 14 октомври Подписахме и договор за побратимяване с гр. Вулканещи,
Молдова – автономно териториално обединение /АТО/ Гагаузия за сътрудничество и
подкрепа в областта на местното самоуправление, местната администрация и нейната
работа, както и в областта на културата, спорта и други обществено значими дейности .
През месец април представители на Общински съвет, Общинска администрация
и деца от фолклорен танцов ансамбъл „Бизоне” посетиха побратимения ни гр.
Подолск, Русия. Децата участваха в ІІІ международен фестивал на детското творчество
„Младите таланти събират приятели” където събраха овациите на публиката и
получиха награда връчена лично от кмета на Подолск. Имаха възможността да
общуват със свои връстници от Беларус, Португалия, Гърция, да се запознаят с
културата на тези народи в творчески срещи и преживени незабравими емоции.
Работното посещение на делегацията беше свързано с основни направления на
живота на гр. Подолск. Делегацията посети високотехнологичните им заводи - Завод
„Пуратос” – един от водещите в света за производставо на подобрители и смеси за
хлебопечене и Синковския завод за специално пожаротехническо оборудване. Един
ден беше отделен за срещи в системата на образованието – в детска градина и средно
училище. Посетихме и спортните им обекти – ледения дворец „Витяз” и залите им за
тренировки и състезания.
Специално внимание бе отредено на Дома на културата „Октомври” и новия
културно-просветен център „Дубровица”.
През месец август община Каварна участва в съвместен проект на
побратимените градове. 40 надарени ученици и възрастни хора посетиха гр. Чопак,
Унгария. Всички бяха представители на различни организации в града:
- школите към ОДК
- клуб по гражданско образование в СУ „Стефан Караджа”
- спортни клубове в общината
- група за фолклорни песни към НЧ „Съгласие - 1890”
- надарени ученици, носители на награди
- клубове на пенсионера.
През ноември представители на Общински съвет и Общинска администрация
участваха в работно посещение в администрацията на община Старе Бабице, Полша.
МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
За утвърждаване на местното самоуправление в общината, функционира
приемната на кмета. За една година през нея преминаха 230 граждани.
За отчетния период беше извършена актуализация на нормативната база на
общината по отношение на:
-

Номенклатура на делата със срокове за съхраняване;

-

Вътрешни правила за работа с класифицирана информация;

-

Инструкция за пропускателния режим в сградата на общинска администрация
и действия при нерегламентиран достъп до класифицирана информация и
други извънредни обстоятелства;

-

Вътрешни правила за проверка на сигнали за корупция,измами и нередности
в Община Каварна
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Беше приета нова наредба – Наредба № 4 за създаване, управление и контрол
върху дейността на общинските предприятия и актуализирани вече съществуващи
наредби:
-

Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда
и собствеността на територията на Община Каварна

-

Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси
и цени на услуги на територията на община Каварна

-

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в
общинските детски градини на територията на община Каварна.

-

Наредба за управление на общинските пътища на територията на община
Каварна.

През 2017 г. беше приета Стратегия за развитие на физическото възпитание и
спорта в община Каварна за периода 2017-2022 година.
Достъп до Национална база данни /население/ получиха кметствата: с.
Раковски, с. Септемврийци и кметско наместничество с. Челопечене.
ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ
1. Информация за проекти, отчетени през 2017 г.
•

Проект BG06 -219 „ Шанс за всяко дете” , Програма BG06 „Деца и младежи
в риск” във връзка с Програмно споразумение между Комитета на Финансовия
механизъм и Национално координационно звено за финансиране на програма
BG06 „Деца и младежи в риск” /ПО11/
Срок за изпълнение: 22 месеца
Стойност на проекта : 224 854 EUR - 100% БФП
Проектът е одобрен и финансиран с ДБФП № Д03-335 /08.07.2014г. и е
приключил на 30 април 2017г.

2. Информация за проекти в процес на изпълнение:
Осигуряване на топъл обяд 2016-2019” на територията на Община Каварна.
Проектът е на стойност 263 186,00 / двеста шестдесет и три сто осемдесет и
шест лева и нула стотинки / лева . Финансирането е по Оперативна програма
„Храни” от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
От 01 декември 2017г. до 31 декември 2019 г., 200 души живеещи във висока
степен на бедност и социална изолация ще получават безплатно топла храна.
•

•

Проект BG06 -219 „ Шанс за всяко дете” , Програма BG06 „Деца и младежи
в риск” въ връзка с Програмно споразумение между Комитета на Финансовия
механизъм и Национално координационно звено за финансиране на програма
BG06 „Деца и младежи в риск” /ПО11/
Срок за изпълнение: 22 месеца
Стойност на проекта : 224 854 EUR - 100% БФП
Проектът е одобрен и финансиран с ДБФП № Д03-335 /08.07.2014г. и е в процес
на изпълнение.
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•

Независим живот за гражданите на Каварна“ по процедура BG05M9OP001/2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ , Приоритетна ос 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА
БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”
ОП РЧР 2014-2020
Проектът е на стойност 499 609,10 лева

•

Проект: 16.4.2.017 - "Подобряване на условията за заетост на младите хора в
сектора на туризма"
Програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България”.
В процес на реализация до 2018 г.
Проектът е на стойност 340542,98 Евро
Община Каварна – водеща организация

•

Проект „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа” /LEARN „Listen,
Educate, Act and Read in a Network”/, реф. № 16.5.2.056,
Програма ИНТЕРРЕГ VA Румъния-България”.
В процес на реализация до 2018 г.
Проектът е на стойност 372178,65 Евро
Община Каварна - партньор

3. Подадени проектни предложения очакващи одобрение и финансиране:
•

•

“Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община
Каварна „ По мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020
Размер на исканата безвъзмездна помощ:
1 955732.41 лв.
„Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от община
Каварна”
Размер на исканата безвъзмездна помощ:

5 854980.57 лв
• "Рехабилитация и реконструкция общинските пътища в община Каварна "
Размер на исканата безвъзмездна помощ:
5 867315.29 лв.
• „Иновативни социални услуги за активно включване в община Каварна”
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г
Размер на исканата безвъзмездна помощ:
391 017.00 лв.
4. Намерения за кандидатстване с проектни предложения
По подмярка 7.2 от "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“
1."Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване,
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско
значение", включваща следните подобекти:
"Обновяване и изграждане на градски парк на гр. Каварна"
"Обновяване и изграждане на улица "Добротица", вклюваща площад, фонтан и
градинки"
2.„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на общинска образователна
инфраструктура на територията на Община Каварна”, включваща следните
подобоекти:
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Средно общообразователно училище "Стефан Караджа"
3.Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/ или обзавеждане на
спортна инфраструктура“, включваща следните подобоекти:
Реконструкция и оборудване на две футболни игрища в град Каварна“
През 2017 г. отдел ЕОП е изготвил и провел процедури за възлагане на
обществени поръчки ,както следва:
• 3/три/ открити процедури;
• 8/осем/ публични състезания;
• 7/седем/ възлагани поръчки чрез обяви за събиране на оферти;
• 26 /двадесет и шест/ директни договаряния.
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