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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 2018г. 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.

ГРАДОУСТРОЙСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА
В началото на годината беше изградена част от алейната мрежа в новия гробищен
парк на обща стойност 127 397 лв., изграден беше довеждащ водопровод за нов гробищен
парк, приключена беше и работата по изграждане 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 април 2018 г. завърши монтаж на нови детски съоръжение и ремонт на
съществуващи съоръжения на пет детски площадки – две в гр. Каварна, и по една в с.
Камен бряг, с. Могилище и в с. Раковски, общ. Каварна.
През месец май се извърши възстановяване на парковото осветление в градски парк
в гр. Каварна на обща стойност 22 875 лв. – монтирани бяха 40 бр. осветителни тела. През
същия месец се извърши и текущ ремонт на улици в гр. Каварна, с. Българево, с. Видно,
КК Карвуна на обща стойност 180 000 лв., извърши се и полагане на хоризонтална
надлъжна и напречна пътна маркировка по улици в гр. Каварна, на стойност 35 760 лв.
Изработени и монтирани са шест броя билбордове, във връзка с изпълнение
изискванията на сключени договори между Община Каварна и Държавен фонд
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,,Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.
,,Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по
мащаби инфраструктура“ за следните проекти:
- ,,Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна“
(включва Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Българево,
реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система на с. Видно,
реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод от напорен резервоар до с.
Септемврийци и реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод от напорен
резервоар до с. Белгун);
- ,,Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Каварна“ – по
следните пътища DOB 1146 / I-9, Каварна – Топола/-Каварна /III-901/, DOB1149 /І-9,
Каварна – Топола / – м.Иканталъка – граница общ./Каварна-Балчик/ - м.Тузлата – Балчик –
Албена - /І-9/, DOB2148 /І-9, Каварна -Балчик/ - Божурец и DOB3145 /І-9, Шабла Каварна/ - Раковски – Иречек/DOB2141/ ;
- ,,Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна“
(включва реконстрекция на ул. ,,Сава Ганчев“ в гр. Каварна и изграждане на улична мрежа
в с. Божурец, общ. Каварна)
Изработени са инвестиционни проекти за следните обекти:
- "Рехабилитация на водопровод по улици- "Райко Даскалов", "Цар Калоян",
"Освобождение", "Марица", "Струма", "Дончо Стойков", "Козлодуй" в гр.
Каварна";
- "Уличен водопровод по ул. "Андрей Василев- Амира" от ОТ 604 до ОТ 615,
ул."Христо Смирненски" от ОТ 370 до ОТ 604, ул." Христо Ботев" от ОТ 367 до
ОТ 606 в гр. Каварна";
- "Улична мрежа по ул. "Андрей Василев- Амира" от ОТ 295 до ОТ 615, ул."Христо
Смирненски" от ОТ 370 до ОТ 604, ул." Христо Ботев" от ОТ 367 до ОТ 606 в гр.
Каварна";
- "Улична канализация по улици- "Райко Даскалов", "Цар Калоян", "Освобождение",
"Струма" гр. Каварна";
- "Пътна връзка към нов гробищен парк в гр. Каварна";
През месец октомври започна работа по текущ ремонт на тротоарна настилка на
улица ,,Георги Кирков“ в гр. Каварна и улица ,,Първа“ в с. Българево, и ремонт в
Домашен социален патронаж -гр. Каварна.
През месец ноември
- започна изграждането на остъклен навес с кът за хранене към Детска кухня
,,Щастливо детство“ в гр. Каварна,;
- сключен e договор за изграждане на изкуствени неравности по следните улици –
ул. ,,България“, ул. ,,Простор“, ул. ,,Добруджанка“ в гр. Каварна, ул. ,,Първа“ в с.
Хаджи Димитър“, ул. ,,Първа“ в с. Българево, ул. ,,Шестнадесета“ в с. Камен бряг,
ул. ,,Четвърта“ в с. Св. Никола, общ. Каварна и на общински път DOB3155 /ІІІ901, Българево - Каварна/ - м.Дълбока;
- сключен e договор за изграждане на алейна мрежа с площ 2587 кв.м., алейно
осветление, чешми в нов гробищен парк в гр. Каварна;
- сключен е договор за изпълнение на обект: ,,Външно ел. захранване за нов
гробищен парк в гр. Каварна;
- приключи работа по изпълнение на обект: ,,Текущ ремонт на пенсионерски клуб в
с. Българево, общ. Каварна“ на стойност 9 027,60 лв.
- приключи текущия ремонт на Етнографски комплекс в гр. Каварна.
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През годината се изпълни обект: ,,Благоустрояване на пешеходно пространство –
подход към плаж Каварна“.
Извършваше се периодичен ремонт по уличното осветление в община Каварна.
Подменени са около 800 улични лампи.

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
През отчетния период в отдел „Общинска собственост и икономическо развитие“
са обработени преписки по съставяне на АОС и досиета към тях с общ брой 148.
Разпоредителните сделки с недвижими имоти са следните:
1. Прекратяване на съсобственост – 21 бр.
2. Учредяване на право на строеж на лица с установени жилищни нужди-3 бр.
3. Продажби на търг– 3 бр.
4. Общ брой на сключените договори за наем – 125бр.
5. Прекратени договори за наем – 1 бр.
6. Общ брой подготвени докладни записки за Общински съвет– 82 бр.
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 621115,52 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.
Продължава извършването на ревизията на всички недвижими имоти общинска
собственост.
Всяка молба за настаняване в общински жилища е разгледана индивидуално, като
всяко семейство е посетено на посочения адрес, след което е изготвен и списъка за
настаняване в общински жилища за 2018 година.
Към ноември 2018 година в списъка с чакащи за настаняване в общински жилища
са включени 51 семейства.
За периода са издадени три настанителни заповеди. Това е показателно, че няма
реално движение по освобождаване и настаняване на нови наематели.

ТУРИЗЪМ
Годината беше успешна по отношение на туризма. Има сериозен ръст на туристите
–271 хиляди нощувки са реализирани в община Каварна през този туристически сезон,
като броя на туристите е близо 60 000. Изпълнени са планираните в бюджета приходи от
туристически данък.
Места за настаняване на територията на община Каварна
На територията на община Каварна в съответствие с Закона за туризма имаме
категоризирани 101 места за настаняване или това са:
Клас А - хотели, семейни хотели :
22 обекта с обща леглова база -1656
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Клас Б - стаи за гости, апартаменти за гости , къщи за гости:
79 обекта с обща леглова база -1979
Туристически селища:
2 с обща леглова база -1111
Справка за местата за настаняване в община Каварн за периода 2014 г.- 2018г.
ГОДИНА БРОЙ ЛЕГЛА БРОЙ
ТУРИСТИ

БРОЙ РЕАЛИЗИРАНИ
ОБЩО БРОЙ
НОЩУВКИ
РЕАЛИЗИРАНИ
БЪЛГАРИ ЧУЖДЕНЦИ НОЩУВКИ
Х
Х
119 270
31 762
122 035
153 797
39 102
157 364
196 466
24 632
177 760
202 392
49 070
222 574
271 644

2014
2 914
19 176
2015
3 025
24 805
2016
3 290
36 249
2017г.
3 742
41 844
2018г.
4 746
57 409
Забележка:
Данните за 2018година са за период 01 януари - 30 ноември, следва да се повишат, след
обработването на декларациите от обектите, които не са подадени в срок.

За изминалата 2018 година на база данни от предходни години имаме повишаване в
броя на легловата база в местата за настаняване , както и на брой туристи посетили
дестинация Каварна. В сравнение с 2017г. имаме ръст от 9% на брой туристи, по данни от
хотелиерите се вижда че през изминалата година отново имаме повече чужденци.
Заведение за хранене и развлечение на територията на община Каварна
- за 2015 година - 935 места
- за 2016 година - 1564 места
- за 2017 година - 1973 места
- за 2018година - 2030 места
Продължава тенденцията и в ново открити заведения за хранене и развлечения.
Атракции
На територията на общината в Апартаментен комплекс „Топола Скайс“ през
изминалата година беше открита и водната атракция е с площ 9700,00 кв.м.
Аквапаркът има 5 водни пързалки – “Aqua Tube”, “Free Fall”, “Black Hole”, “Thunder
Cruise”, “Turbolance”. Те стартират от една обща стартова кула с височина 15 м.
Участие в туристически изложения
През 2018 година общината е участвала с свои предявители на международни
туристически изложения :
„Ваканция и Спа Експо” гр.София, Р.България, Р.България
Международно туристическо изложение „ТТR”гр.Букурещ, Р.Румъния
Международно туристическо изложение „Tourism Leisure Hotels”гр.Кишинев,
Р.Молдова
Рекламни материали
През отчетния период са изработени и разпространявани рекламни материали:
дискове с филм и рекламни сувенири по проекта „Комуникационна кампания за
популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България- ІІI издание”. Деца от Каварна са
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включиха във втория конкурс за рисунка под наслов „Моята ЕДЕН дестинация“.
Рисунката на Николета Маринова заслужено спечели второ място.
Извършени са проверки по заповедта на Областния управител, във връзка с
спазване изискванията на договора за наем на отдадените под наем плажове по
предварително установен график през туристическия сезон 2018 година.
Извършени са проверки във връзка с обезопасяване на неохраняемите плажовете и
готовността на басейните в началото на туристическия сезон.
Извършват периодични проверки на категоризираните туристически обекти на
територията на община Каварна, относно периодичното попълване на регистрите за
настаняване.
ЕКОЛОГИЯ
За осма поредна година Община Каварна се включи в най-мащабната
доброволческа инициатива у нас „Да изчистим България заедно”, която се проведе на
15.09.2018г.
В кампанията участие взеха над 190 доброволци, които почистиха местност „Болата“,
Крайбрежната зона, ул. „Нефтяник“ в гр. Каварна, дворовете и районите около детските
градини и училищата на територията на общината, прилежащи терени на жилищни и
административни сгради, на търговски обекти и междублокови пространства.
В инициативата се включиха и всички кметове и кметски наместници на селата, които
сформираха доброволчески групи от местното население за ликвидиране на образували се
микросметища.
Извършва се текущ контрол относно спазване на графика, качеството и обема на
извършваните дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване.
По отношение на безстопанствените кучета са сключени следните договори:
„Извършване на дейности по залавяне, кастриране, обезпаразитяване,
ваксиниране срещу бяс, маркиране и при необходимост евтаназия на безстопанствените
кучета на територията на община Каварна, следоперативно наблюдение, връщане на
животните по местата, от които са били заловени и обезпаразитяване на всеки три месеца
и реваксиниране срещу бяс на върнатите по местата животни.”;
- „Извършване на дейности по залавяне, транспортиране и настаняване за
отглеждане в приют до 30 броя маркирани и кастриране безстопанствени кучета от
територията на град Каварна.”
Изпълняват се дейностите, залегнали в Програмата за управление на отпадъците на
територията на Община Каварна.
Осъществява се контрол и подпомагане на дейностите свързани с поддържането на
вече създадените зелени и цветни площи, както и поддържане чистотата на деретата и на
местата предназначени за обществено ползване.

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Община Каварна изпълнява социалната политика и интегрирането на
малцинствата, осъществявайки общинската политика в областта на социалните дейности
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и трудовата заетост чрез развитие на социалните услуги за всички категории граждани на
територията на общината. Работата е основана на визията за достъпни, качествени и
ефективни социални услуги, отговарящи на нуждите на ползвателите, които с
ангажираното участие на всички страни осигуряват социално включване, живот в
подкрепяща общност и пълноценна реализация. Основните области на работата са
социални и административни дейности в специализирани институции и социалните
услуги в общността за деца, за хора с умствени, увреждания, хора в риск, възрастни,
самотно живеещи хора и безработни. Основната цел е гарантиране на социалната защита и
интеграция на уязвимите групи – деца в риск, хора с увреждания и възрастни хора и
безработни, чрез създаване на социални услуги в общността, достъпна архитектурна среда
и социално включване.
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. Поредната такава възможност се предостави от
01.01.2018 г. по Постановление № 332 на МС от 22.12.2017 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за 2018 г. за предоставяне на социалните
услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. За предоставяне
на социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ бяха преназначени 55
лични асистента и домашни помощника, а от услугите им се възползват в момента 80
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, както и
ветераните от войните.
Община Каварна работи и по проект „Tопъл обяд Каварна - 2016”. Общата цел на
проекта е намаляване на бедността чрез осигуряване на обяд на лица, живеещи във висока
степен на бедност и социална изолация. В продължение на шест месеца – ежедневно в
периода от 01.11.2017 г. до 30.04.2018 г., след извършване на подбор, на 200
представители на целевите групи от Община Каварна, се предоставя топъл обяд, състоящ
се от супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии и десерт. Приготвянето на
топлия обяд, с който ще се предостави разнообразно седмично меню и балансирано
хранене на целевите групи, при спазване на изискванията за безопасност на храните и
националните стандарти и норми за хранене, съответно изискванията на БДС, се приготвя
от Домашен социален патронаж – гр. Каварна. Следващия период по изпълнението на
проекта започна от 01.12.2018 г. и ще продължи до 31.05.2019 г. включително.
Реализирането на проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица
по Оперативна програма за храни/ или основно материално
подпомагане, Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020”. ДБФП на община
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Каварна № BG05FMOP001 – 3.002.-158 – C03 – „Tопъл обяд Каварна - 2016”. Стойност на
проекта – 263 186.00 лв.
За периода от м. април 2018 г. до м. май 2018 г. от Български Червен Кръст са
получени и раздадени на 1 транш хранителни продукти за 543 лица. Стойността на
получените продукти е 24 975,83 лв., а получените и раздадени хранителни продукти са
8861 кг.
През месец февруари 2018 г. стартира Програмата за полагане на обществено
полезен труд от лица обект на социално подпомагане. Срокът на Програмата е пет години.
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.
През месец юни Община Каварна разработи проектно предложение за включване в
регионална програма за заетост и обучение на Област Добрич - 2018 г. Целта на тази
програма е да се осигури заетост на 3 безработни лица за срок до 6 месеца, да мотивира
лицата включени в Програмата, за трудова реализация и заработване на трудови
възнаграждения. Участниците в програмата ще придобият трудови навици и увереност за
бъдеща трудова реализация, средствата са предоставени от Държавния бюджет,
представляващи схема за минимална помощ и са на стойност 11 322 лв.
През месец юни стартира Проект “BG05M90PO01-1.028-0001 „Работа” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Целта на проекта е интеграция на
безработни лица. Проектът ще спомогне за улесняване наемането на безработни лица,
които ще получат нов шанс за работа, придобиване на професионална квалификация и ще
помогнат за по-успешната реализация на пазара на труда. Община Каварна е осигурила
заетост на 18 лица, за срок от 12 месеца, безвъзмездната помощ по Проект „Работа” ОП
”РЧР” е 139 093 68 лв.
От 1 ноември 2018 г. Общината сключи договор с едно лице по Национална
програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ за срок 24 месеца на
длъжност технически секретар в Общинска администрация. Средствата се предоставят от
Държавния бюджет на стойност 17 872 лв. Целите на НП“ ЗОХТУ“ е интегриране на
безработни лица с трайни увреждания. Стартира и Проект „Обучения и заетост“
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за срок от 24
месеца за 3 лица, предоставените средства възлизат на сума в общ размер на 43 924 32 лв.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
На 29.09.2018г. и 20.10.2018г. в Многопрофилна болница за активно лечение –
Каварна се проведоха безплатни профилактични прегледи за болестта катаракта на очите.
Прегледът се проведе от д-р Мария Стоева от Медицински университет-Варна. Целта на
тези профилактични прегледи е да се отсеят пациенти, които са с добра перспектива за
възвръщане на своето зрение. Пациенти имат възможност да си направят безплатна
операция, при която ще се имплантират лещи на очите. Операциите се извършват под
егидата на Медицински университет Варна, Общинска болница Каварна и с патронажа на
кмета на община Каварна.
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На 27 и 28 октомври 2018 г. в квартал “Хаджи Димитър“ в Каварна се проведоха
безплатни ехографски прегледи на коремни органи от доктор Анелия Коларова,
специалист вътрешни болести в ДКЦ2 –Добрич. Прегледите се извършват по програма на
министерството на здравеопазването за безплатни профилактични прегледи, насочена към
лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства.
Преведена е субсидия на „МБАЛ-Каварна“ ЕООД в размер на 387 000 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ
Осигурено е здравното обслужване на децата чрез медицинските специалисти към
общината. Здравето на децата и учениците се наблюдава от 3 специалиста, работещи в
здравните кабинети в детските градини, 4 медицински сестри в училища. Медицинските
кабинети оборудвани с необходим инвентар, превързващи материали и лекарства. В
училищния стол на СУ “Ст. Караджа”гр. Каварна работи в съответствие с съвременните
тенденции в оборудването. Използват се най-добрите технологии за контрол на храната и
процеса на приготвяне. В стола се приготвя и предоставя топла, здравословна и
разнообразна храна за децата от ОУ”Й. Йовков- гр. Каварна” и СУ “Ст. Караджа”гр.
Каварна Храната отговаря по качествен състав и технологична обработка на възрастовите
особености на детския организъм. Спазват се принципите за здравословно хранене на
децата.
С Решенията на Общински съвет през изминалата години 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), Списъкобразец 2 (ДГ) , Списък-образец 3(ЦПЛР) пред РУО – Добрич.
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 изминалия период Общински детски комплекс –Каварна осъществява
образователния процес, обхващайки ученици от 1-12 клас и деца от подготвителните
групи в ДГ под формата на школите ОДК. Деца със специални образователни потребности
(СОП) също имат възможност да посещават предлагани от детския комплекс форми.
Училищата и детските градини на общината посещават 18 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) и предоставен, въз основа на
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оценката, екип за подкрепа за личностно развитие в детската градина или в училището. В
екипа са включени: психолог,логопед ,ресурсен учител.
В изпълнение на Постановление № 100 на Министерски съвет от 08.06.2018г. за
създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по
обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст, на територията на община Каварна бяха определени
три района за обхват. Към всеки район са сформирани екипи за обхват, които включват
представители на образователни и обществени институции. Екипите за обхват прилагат
мерки за реинтеграцията в образователната система, осъществяват посещения по домовете
и пряко взаимодействие с родителите, настойниците и попечителите на децата. Прилагат
мерки за обща и допълнителна подкрепа.
Работата по проекти продължава да бъде добър вариант 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 се финансират
- 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.
Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и
непълнолетни активно работи в посока превенция на асоциални прояви, като редовно
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.

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 – XV общобългарски фолклорен събор „С България в сърцето”, XXІ театрален
фестивал на любителските театри, празник на пъпеша в с. Българево, XІІ фестивал на
старинната музика „Страваганца”, X фотографска академия, XV миден и рибен фест, XV
международен пленер „Море и вятър” и XXІ живописен пленер, Джулай морнинг фест.
Отбелязани бяха и много национални и местни културни събития.

СПОРТ
Дейностите, които отдел „Спорт и младежки дейности” реализира за календарната
2018 год. отново бяха насочени към децата и младите хора. Във връзка с кандидатурата на
Каварна за Европейски град на спорта се проведоха множество спортни прояви и
инициативи, които бяха, освен традиционните такива в спортния календар на общината се
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включиха и няколко нови състезания. През 2018 год. в Каварна се проведоха рекордно
много и различни състезания и мероприятия. Безспорно събитието на 2018 год. беше на 27
април, когато се състоя пресконференция по обявяването на Каварна за кандидат за
Европейски град на спорта за 2019 год. Инициативата, беше лично подкрепена от
профибоксьора Тервел Пулев - един от най-актуалните спортни имена в България, както и
от спортния журналист Крум Савов. Други инициативи, които имаха социален характер,
бяха посещението на ПФК „ЦСКА“ в Каварна, където именитите футболисти имаха
удоволствието да зарадват децата от ДГ „Здравец“ и ДЮШ на ФК „Калиакра“ с подаръци
и възможността да се докоснат каварненските деца до своите любимци от един от
грандовете на футболна България. Един от най-големите български шампиони, въпреки,
че не достигна до олимпийско злато- Йордан Йовчев също беше на посещение в Каварна,
където беше част от инициативата по дарението на спортни уреди на каварненските
детски и учебни заведения и се включи в спортните занимания в ДГ „Радост“ и ПЗГ
„Кл.Арк. Тимирязев“, където даде ценни съвети на децата за правилното използване на
уредите и ги насърчи за повече спортна активност.
В летния период се проведоха редица спортни състезания, които преминаха при
много голям интерес. За втора поредна година, след кратко прекъсване община Каварна
домакинства на Ветроходна регата, която се проведе в акваторията на КК „Русалка“.
Третото издание на турнира по подводен риболов се проведе в Каварна и премина при
изключителен интерес, където рекорден брой участници , над 70 любители на подводните
спортове премериха сили и имаха късмета на хубавото време и богатия улов. Общината
съвместно със Спортен клуб по хандбал „Калиакра” домакинстваха на Държавно
първенство по плажен хандбал, където в продължение на шест дни около 250 юноши,
девойки, мъже и жени мериха сили при отличните условия , които бяхме осигурили на
състезателите. За децата на Каварна се проведе традиционното „Плувно лято”, където 170
деца от начален курс придобиваха първоначални умения по плуване. През тази година
каварненци отново 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. За първа година в Каварна се проведе и международен турнир
по петанк, където повече от 40 състезатели от цяла Европа се състезаваха в морската част
на Каварна. Друго състезания проведено за пръв път в Каварна, беше международния
турнир по бридж, който се проведе в хотел „Каварна“. Над 150 деца вземаха участие в
Държавното първенство по тенис на маса за деца до 12 години. 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. Заедно със всички тези
мероприятия община Каварна домакинства и на такива, в които сме се утвърдили, като
отлични организатори през годините. Международния турнир по карате събра повече от
150 участника. Държавното първенство по кик бокс също премина много успешно,
където и там над 150 състезатели премериха сили в надпреварата. Държавното първенство
по корабомоделизъм, което и тази година събра най-добрите корабни модели, в клас „C“ в
художествена галерия „Христо Градечлиев“. Конния турнир в чест на основателите на
този спорт в Каварна се проведе за поредна година на 22 септември, в деня на празника на
село Селце, събирайки тази година повече от 30 състезатели разпределени в шест паркура.
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За любителите на футзала и тази година организирахме коледен турнир, в който над 100
любители на играта се включиха и мериха сили в спортна зала „Олимпиада“
През септември, Стефан Трифонов, изнесе открит тенис урок на всички желаещи
любители на този спорт. Много деца и възрастни се включиха в инициативата и получиха
ценни съвети за спорта, който практикуват любителски, както и възможността да поиграят
с най-титулувания каварненски тенисист. Стефан Трифонов е родом от Каварна.
Многократен шампион на България при юношите. № 1 в ранглистата на България при 10,
12,14,16 и 18 годишните. В кариерата си е побеждавал много именити тенисисти, като
Доминик Тийм, Борна Чорич, Дамир Джумхур и други, които сега са в световния елит. В
момента е треньор в тенис академия в Брюксел.
Освен със турнирите и мероприятията, които се провеждат в Каварна, града ни е и
предпочитана дестинация за провеждане на лагери и предсезонни подготовки. Отбори от
Русия избраха Каварна за своята подготовка за бадминтон и водна топка. Женския отбор
по баскетбол на Свиленград за втора поредна година избира града ни за своята
предсезонна подготовка. Асоциацията на МВР избра Каварна за своето първенство по
карате и лична защита, което се проведе в спортна зала „Олимпиада“.
И както всяка година 2018 я изпратихме, отличавайки най-добрите, заслужили и
достойните спортисти на община Каварна. Бляскавото събитие се проведе на 17 декември
в пицария „Морели”. Всички спортисти бяха отличени, като бяха отличени за успехите,
които са постигнали през годината.

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
През отчетната година общинска администрация Каварна се включи активно в
процесите, съпътстващи развитието на електронното управление. Това изисква изграждане
на цифрова администрация за да се предоставят качествени електронни услуги. Налага се
използването на нови технологични модели на взаимодействие на административните
органи и качествено нова организация на административното обслужване.
Основните ни приоритети са свързани с намаляване на административната тежест за
гражданите и за бизнеса, създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна
дейност, оптимизиране на процесите по административното обслужване.
Всичко това налага внимателно планиране и организиране на дейностите свързани с
реализацията на посочените приоритети.
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, актуализация и
поддръжка на наличния софтуер, реорганизация на ИТ инфраструктурата и мерки за
повишаване на информационната сигурност.
Извършена бе доставка на компютърна техника за общинска администрация и
лаптопи за общинските съветници. Доставената техника за общинска администрация бе 11
компютъра, 5 принтера и 2 копирни машини.
През м. септември започна внедряването на интегрирана информационна система
ИМЕОН с модули „Управление на документооброта и административни услуги”,
„Управление на общинска собственост”, „Категоризация на туристическите обекти“,
„Устройство на територията”, „Местни данъци и такси”, “Актове за установяване на
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административни нарушения и наказателни постановления“ „Управление на проекти и
договори”, „Електронен архив”, „Сайт за предоставяне на е-услуги, проверка на
задължения и тяхното заплащане по електронен път”. Бе спазен нормативно определеният
срок 1 ноември за присъединяване към Средата за електронен обмен на съобщения.
Предстои присъединяване към Системата за сигурно електронно връчване и Средата за
междурегистров обмен.
Трета поредна 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. Преди дни общината бе одобрена за получаване на ваучер по схемата
WiFi4EU. От 215 успешно подали кандидатурите си български общини, 113 сред които се
нарежда и община Каварна получават ваучери за изграждане на безплатни
високоскоростни мрежи за безжичен достъп до интернет на обществени места. Предстои
подписване на споразумение с Комисията за получаване на ваучера, след което трябва да се
избере инсталационна компания, която да изгради избраните точки за достъп на
определените места. Срокът на дейностите е 18 месеца.
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 успешно бе защитен сертификата на общината по международния
стандарт ISO 9001:2015 на преминатия контролен одит.
ПРОЕКТИ
1. Информация за проектите в процес на изпълнение:
Проект: „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 за храни и /или
основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на найнуждаещите се лица в България.
Срок на изпълнение от 01 октомври 2016 г. до 31 май 2019 г., 200 души живеещи
във висока степен на бедност и социална изолация ще получават безплатно топла храна.
Проект: „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 18.03.2018 г.
Проектът е на стойност 340542,98 Евро
Община Каварна – водеща организация
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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 07.12.2018 г.
Проектът е на стойност 372178,65 Евро
Община Каварна – партньор
Проект: “Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община
Каварна „ По мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 – ДФЗ - РА
Подписан ДБФП / 26.03.2018г. – 100 % БФП
Проектът е на стойност: 1 955732.41 лв.
В процес на реализация – 36 месеца
Проект:„Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от община
Каварна”
„ По мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 – ДФЗ - РА
Подписан ДБФП / 21.06.2018г. – 100 % БФП
Проектът е на стойност: 5 854 980.57 лв.
В процес на реализация – 36 месеца
Проект:"Рехабилитация и реконструкция общинските пътища в община Каварна "
„ По мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 – ДФЗ - РА
Подписан ДБФП / 22.12.2018г. – 100 % БФП
Проектът е на стойност: 5 867 315.2 лв.
В процес на реализация – 36 месеца

2. Подадени проектни предложения очакващи одобрение и финансиране:

По подмярка 7.2 от "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ –
Държавен Фонд Земеделие /ДФЗ/ – Разплащателна агенция /РА/
1. Проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Стефан Караджа“ ,
находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община
Каварна, област Добрич“
По мярка 7. 02 от ПРСР 2014-2020 – ДФЗ - РА
Проектното предложение е на стойност : 977 507.26 лв. - 100 % БФП
2. Проект: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в
гр. Каварна“
По мярка 7.0 7 от ПРСР 2014-2020 – ДФЗ - РА
Проектното предложение е на стойност: 96 559.66 лв. - 100 % БФП
3. Проект: „Реконструкция и възстановяване на паркови пространства в землището
на град Каварна, община Каварна, област Добрич“
По мярка 7.06 по ПРСР 2014-2020 – ДФЗ - РА
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Проектното предложение е на стойност: 766 258.43 лв. - 100 % БФП

ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Охрана на общински обекти
От началото на 2018 г. на територията на град Каварна функционира
видеонаблюдение на обществено достъпни места. За целта са монтирани общо 60 камери
на 9 ключови локации в града. Фокусните точки са уязвими обществени места и
съоръжения (паркове, детски площадки, площади), където е възможна концентрация на
големи групи от хора, кръстовища и основни пътни артерии със завишен трафик. Те са
изцяло съобразени и съгласувани с изискванията на МВР за изграждане на системи за
видеонаблюдение. Видеонаблюдението има за цел превенция срещу проявите на
вандализъм, посегателство върху собствеността, пътно-транспортните произшествия и
идентифициране на издирвани автомобили. За нуждите на системата в сградата на
общината и в РУ на МВР са оборудвани центрове за контрол и видеонаблюдение.
Сключен е договор за охрана със СОТ на обекти, общинска собственост.
Пропускателен режим в сградата на общината
От средата на месец юли в сградата на общината е изградена и функционира нова
система за пропускателния режим и контрол на достъпа. На всички служители от
администрацията, кметове и кметски наместници и общински съветници са издадени
лични магнитни карти за достъп. На всички посетители на първия и втория етаж се
издават временни магнитни карти за достъп.
Безопасност на движението по пътищата
За осигуряване на безопасността на движението по пътищата на общината се
работи по Общински план за действие с цел подобряване безопасността на движението по
пътищата на община Каварна за периода 2017-2018 г. Специалист от администрацията
представлява общината в Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
в област Добрич.
В изпълнение на решение на работна група с участието на главния прокурор на
Република България, министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното
развитие и благоустройството във връзка с зачестилите пътно-транспортни произшествия
на пешеходни пътеки в страната през месец януари е извършено обследване състоянието
на всички пешеходни пътеки на територията на общината и са разписани мерки за
привеждане на пешеходните пътеки съгласно нормативните изисквания и информацията е
предоставена на областния управител. Обследвани са 57 пешеходни пътеки, от които 41 в
град Каварна и 16 в селата.
През годината са подменени 26 броя пътни знаци, корозирали или повредени и
поставени нови 40 пътни знаци, указващи местата на пешеходните пътеки. Подменени са
и табелите на входовете и изходите на селата Вранино и Селце.
Отбранително-мобилизационна подготовка
Създадена е организация за изготвяне на общинския план за работа във военно
време. Сформирана е работна група за разработване на военновременния план.
14

В изпълнение на заповед на министъра на отбраната през 2018 г. бяха проведени
две тренировки за усвояване и реализиране на част от "Плана за използване на
пощенските и електронните съобщителни мрежи при кризи от военен характер” и
отработени въпросите по проверка на готовността на Интегрираната комуникационноинформационна система. В проведените тренировки участие взе специалиста по ОМП,
оперативните дежурни към Общ.СС и IT специалист.
През месеците септември и октомври беше извършен годишен преглед на
готовността за използване на техника-запас с мобилизационно назначение в община
Каварна, водеща се на военен отчет.
Защита на населението при бедствия, аварии, катастрофи и пожари
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 планови и една извънредна
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.
Организирана е подготовката на общината за работа при зимни условия през сезон
2018 – 2019 година. 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 2018 г. до месец април 2019 г., самотно живеещите
възрастни хора по селата.
Създадохме доброволно формирование за защита при бедствия в община Каварна.
Към доброволното формирование са регистрирани 7 доброволци, като са им определени
персонални идентификационни номера. През месец февруари 2018 г. са получени облекла
(употребявани вещи, предназначени за дейности, свързани с гражданска защита) от
Националното сдружение на общините в Република България и община Каварна (Договор
за дарение № 23/20.02.2018 г.) съгласно споразумение между Федералната служба за
гражданска защита на Конфедерация Швейцария и сдружението, както следва гумирани
панталони за наводнения – 8 броя, гумирани якета за наводнения – 3 броя, гумирани
шапки за наводнения – 9 броя, пуловери – 12 броя, униформени гащеризони - 30 броя,
униформени панталони - 8 броя, униформени якета – 37 броя, униформени шапки – 26
броя, специални колани – 15 броя. Доброволното формирование е създадено за участие в
спасителни операции, ограничаване и ликвидиране на пожари, операции по издирване и
спасяване, извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи, оказване на
първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации, други
операции, свързани със защитата.
В изпълнение на чл. 16, т. 6 от Закона за противодействие на тероризма и Решение
№ 669 от 02.11.2017 г. на Министерския съвет на Република България за приемане на
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национален план за противодействие на тероризма е разработен План за противодействие
на тероризма в община Каварна. Планът е в съответствие с Националния план за
противодействие на тероризма и в отговор на устойчивото нарастване на нивата на
терористична заплаха в глобален мащаб. Той създава организация за оповестяване,
информиране и управление на силите и средствата за предотвратяване и неутрализиране
на терористични заплахи, и за овладяване на ситуацията и ликвидиране на последствията
при осъществен терористичен акт. Общинският план е съгласуван по компетентност с
директорите на Териториалната дирекция „Национална сигурност“ – гр. Добрич,
Областна дирекция на МВР – гр. Добрич и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ – гр. Добрич и приет от Общински съвет- Каварна с Решение №
454 по протокол № 33 от заседанието на 17.04.2018 г.

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
И през 2018 година Община Каварна продължава доброто партньорство с
побратимените градове. По повод събитието, което Община Каварна организира за
петнадесета поредна година „С България в сърцето“ участие взеха деца от побратимените
градове Украйна, Молдова, Румъния. В Дните на славянката култура в Каварна
пристигнаха и участници от Подолск, Русия. В празничният ден за Каварна -6 май
посрещнахме официалната делегация от побратимения град Михайловце. Тридесет и две
талантливи деца от Каварна гостуваха в унгарския град Чопак.Посещението е по
специална покана на кмета Тибор Амбруш. Групата от деца бе придружена от
представители на общината Каварна и училищата и са по повод ежегодната „Среща на
побратимените градове на Чопак“. Делегация от община Каварна беше на посещение в
побратимения словашки град Михайловци. Те бяха гости на „Земплинския събор“, който
трае два дни и е изключително наситен с богата фолклорна и културна програма.
През м. септември се проведе XV-то издание на Рибния и миден фест в Каварна.
Жителите и гостите на града имаха възможност да опитат кулинарните изкушения,
приготвени от гостите от побратимената ни, община Чопак (Унгария).
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