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В програмата за управление през мандат 2015-2019 ще отстояваме 

безкомпромисно позицията „В полза на обществото”. Ще реализираме открито 

управление и отношение към хората. Ще създадем Обществен съвет – живата връзка 

между местната власт и хората, като се ангажираме с постигането на следните по-

важни социално-икономически цели: 

 

Цел 1: Финансова прозрачност и стабилност, оздравяване и ефективно 

разходване на общинските финанси; 

Цел 2: Подобряване условията на живот и облика на всички населени 

места; 

Цел 3: Подпомагане и насърчаване развитието на отделните сектори на 

икономиката - туризъм, търговия, селско стопанство, услуги и др.; 

Цел 4: Създаване на благоприятни условия и укрепване на здравната, 

образователна, социална и културна дейност на територията на 

общината. 

 

В практическите действия по управление  през следващия мандат ще работим 

за реализирането на следните приоритети: 

Приоритет: Подобряване на инфраструктурата чрез използване на целеви 

средства и европейски програми 

 Изграждане, възстановяване и поддържане на уличната, тротоарната,  

техническата инфраструктура и осветлението;   

 По етапно възстановяване и поддържане на ІV класната пътна мрежа; 

 Продължаване действията по благоустрояване и ефективното поддържане 

на вече изграденото. Разработване на инфраструктурна програма, насочена 

към селата; 

 Трайна организация за почистване, благоустрояване и разширение на 

гробищните паркове в общината; 

 Обществено обсъждане на визията за подготовка на инфраструктурни 

проекти, засягащи широк кръг от заинтересовани лица; 

 Целесъобразно и премерено привличане на средства от европейските 

фондове. 

 

Приоритет: Подпомагане развитието на отделни сектори на икономиката  

 Актуализиране на Общинския план за развитие 2014-2020 г. с бизнес-

плановете на стопанските субекти;  



 Непрекъснат диалог, чуваемост  и подкрепа на бизнес структурите; 

 Насърчаване на туризма с приоритетно развитие на крайбрежна зона и 

връзката и с града;  

 Работеща и полезна информационна система за туристическите обекти и 

услуги в общината;  

 Ефективно използване и разпореждане с общинския поземлен фонд и 

неговото опазване; 

 Съдействие за стартиране и утвърждаване на бизнес проекти на младите 

хора. 

Приоритет: Предоставяне на качествени медицински и социални услуги на 

населението от общината 

 Подобряване условията за достъп до спешната помощ; 

 Стабилизиране, при необходимост и преструктуриране на Общинската 

болница-обезпечаване на бюджетно подпомагане и съдействие за външно 

финансиране; 

 Медицински пунктове в услуга на хората по селата и осигуряване на 

периодични прегледи; 

 Разширяване мрежата на предоставяните социални услуги/Общинска 

програма 2020/. 

Приоритет: Стабилизиране развитието на образованието, културата и 

спорта  

 Разкриване на нови профилирани паралелки с оглед потребностите на 

бизнеса; 

 Поддържане, ремонтиране и модернизиране на сградния фонд на 

училищата и детските градини; 

 Поддържане и обогатяване на традиционния културен календар; 

 Подкрепа на дейността на читалищата и изявите на самодейните състави; 

 Съхраняване и развитие  на материалната база на културните институти;  

 Справедливо разпределение на средствата за спортните клубове; 

 Системни грижи за поддържане на спортната база; 

 Специално внимание към училищния спорт и разширяване на спортния 

календар. 
 

Приоритет: За силно местно самоуправление 

 Използване на законовите форми за пряко участие на гражданите в 

местната власт; 

 Осъществяване на постоянен диалог с гражданските сдружения и бизнес 

среди за просперитета на общината; 

 Подобряване работата на общинска администрация и взаимодействието й с 

Общинския съвет; 

 Повече самостоятелност и ресурс за кметствата; 



 Компетентност и екипност, неподкупност, достъпност и отзивчивост на 

управленските кадри. 

За постигането на основните цели и приоритети ще осъществяваме следните 

дейности: 

 Разпореждане с общинска собственост насочено не просто към пазарна 

трансформация на собствеността, а към пряк ангажимент за създаване на 

по-добра градска среда (обществено строителство, зелени площи, спортни 

обекти, зони за отдих и т.н). 

 Подобряване стопанисването и грижите за имотите публична общинска 

собственост. 

 Гарантиране на пълна прозрачност и прецизност при провеждане на 

конкурсите за обществени поръчки. 

 Реализиране на успешни и прозрачни публично-частни партньорства. 

 Осигуряване и развитие на електронно обслужване, гарантиращо по-добро, 

по-бързо и открито предоставяне на услуги за бизнеса и гражданите. 

 Насърчаване на предприемачеството чрез създаване на информационно 

гише за повишаване информираността на гражданите и бизнеса за 

възможностите, които дават европейските програми, за достъпа до 

структурните и кохезионните фондове. 

 Активизиране на маркетинга на Общината за възможностите за инвестиции 

в района. 

 Продължаване на участието на община Каварна в националните програми за 

заетост. 

 Реализиране на съвместни проекти с малкия и среден бизнес за насърчаване 

на заетостта. 

 Подмяна и поставяне на енергоспестяващи осветителни тела по уличната 

мрежа в община Каварна. 

 Продължаване на ремонтите на уличната настилка, съобразно  

предварително изработен план, подмяна на подземните комуникации след 

съгласуване с кметовете на населени места и събрания с населението. 

 Приоритизиране доизграждането на уличнатата мрежа и прилежащата 

техническа инфраструктура. 

 Изготвяне на регистър на незавършените и самосрутващи се сгради на 

територията на общината. Предприемане на необходимите законови 

действия за премахване и/или обезопасяване на идентифицираните сгради. 

 Разработване на програма за подобряване на транспортното  обслужване на 

населението от общината. 

 Прозрачност, икономичност и целесъобразност при избора на изпълнители 

по дейностите “Сметосъбиране и чистота” и “Снегопочистване”. 



Ефективен и ефикасен контрол по отношение изпълнението на 

възложените задачи. 

 Оптимизиране графика и районите на сметосъбирането във всички 

населени места. 

 Подпомагане инициативите на сдруженията на домоуправителите за 

кандидатстване по програми за енергийна ефективност с цел саниране на 

жилищни сгради. 

 Почистване, благоустрояване и разширение  на гробищните паркове в гр. 

Каварна и селата от Общината. 

 Изработване на кадастрални, регулационни и застроителни планове, като 

необходимо и задължително условие за изграждане на сгради, съоръжения 

на техническата и социална инфраструктура и зелени зони в населените 

места. 

 Довършване на процедурата по съгласуване на Общия устройствен план  

 Целесъобразно и прозрачно финансиране на общинските проекти. 

 Увеличаване на приходите в общинския бюджет чрез: 

- повишаване относителния дял на собствените приходи; 

- привличане на външно финансиране от национални и 

международни програми. 

 Целево използване на местните данъци и такси за изграждане на 

общозначими и полезни инфраструктурни обекти, за всяко едно населено 

място на територията на общината. 

 Публичност и допитване до населението при съставянето инвестиционните 

програми.  

 Приоритетно развитие на крайбрежната зона и прилежащата 

инфраструктура с цел превръщането й в търсено място за отдих. 

 Разработване и реализация на проекти за Еко туризъм, Екопътеки и 

туристически атракции. 

 Активно подпомагане работата на съвета по туризъм и превръщането му в 

консултативен  координационен орган за управление на туристическото 

развитие. 

 Стимулиране и подпомагане на алтернативни форми на туризъм – селски, 

екологичен, пешеходен,  културно-познавателен, спортен и др. 

 Разработване и прилагане на екологично ориентирани проекти, 

самостоятелно или в партньорство със съседни общини. 

 Координиране на общинската политика в областта на туризма с развитието 

на инфраструктурата. 

 Създаване на паралелки  по туризъм и спорт в гр. Каварна. 



 Осигуряване на здравословна, безопасна и естетична среда за пребиваване 

и възпитание в детските градини от общината, при спазване на санитарно-

хигиенните норми за този вид сгради. 

 Ефективно използване и поддържане на материалната база на училищата и 

детските градини, ремонтираните спортни зали и външни площадки на 

училищата.  

 Стимулиране на родителското и гражданското участие в управлението на 

образователния процес чрез:  

- създаване на Родителски настоятелства в общинските детски 

градини; 

- включване на представители на общината като членове на 

Родителските и   Училищните настоятелства;  

- обучения на директори за работа с Родителски и Училищни 

настоятелства; 

- изработване на правила и процедури за родителско участие в 

управлението на общинското образование; 

- активно сътрудничество с неправителствените организации при 

изработване и провеждане на общински политики. 

 Създаване на условия за обезпечаване на възможността на всички деца на 5 

и 6 годишна възраст да посещават подготвителни групи. 

 Поддържане на традиционния културен календар, включващ прояви от 

местен, национален характер и родовите събори на селищата от общината. 

 Създаване и поддържане на база данни в общината на съществуващите 

паметници на културното наследство и на обектите с културен потенциал, 

както и система за мониторинг за реалното състояние на обектите. 

 Създаване на районни зони за спорт и отдих. 

 Изработка на публичен регистър с наличната спортна база, правилник и 

график за нейното ползване. 

 Осигуряване на средства за гарантиране на финансовата устойчивост на 

общинската система на здравеопазване. Стабилизиране, при необходимост и 

преструктуриране, на общинската болница – обезпечаване на бюджетно 

подпомагане и съдействие за външно финансиране.  

 Осигуряване на финансови средства за медицински дейности извън 

здравното осигуряване, извършвани в общинското лечебно заведение.  

 Създаване на работеща обратна връзка между кметовете на населени места 

на територията на общината и общинското лечебно заведение за използване 

на медицинските пунктове на територията на същите за улеснение на 

гражданите при извършването на определени периодични медицински 



изследвания. Създаване на мобилни лекарски групи и профилактични 

програми в услуга на хората по селата. 

 Изграждане на подходяща инфраструктура и подходи на обществени места 

за хора с увреждания.  

 Разработване и реализация на проекти за грижа за хората с увреждания и 

самотно живеещи хора в община Каварна. 

 Подобряване качеството на предоставяната услуга ”Домашен социален 

патронаж” и разширяване броя на потребителите на услугата.  

 Провеждане на редовни срещи с ръководството на РУП – Каварна за 

предоставяне на информация и контрол на дейностите по опазване на 

обществения ред. 

 Превенция на детската и ученическа престъпност и попадане под 

зависимости. 

 Осигуряване на повече самостоятелност и ресурси за кметствата. Създаване 

на механизъм, чрез който кметовете на населени места и кметските 

наместници да изпълняват задълженията си по опазване на обществения ред 

в селата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приета с Решение № 49 по Протокол № 6 от 1.03.2016 г. 


