
     

  Общинска администрация-Каварна 
  

 

                                                          
 

ЗАПОВЕД  

   №  986/03.11.2020 г.        

гр. Каварна 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 8, ал. 2, т. 3 от Закона за регионалното развитие, чл. 19 от Правилника 

за прилагане на Закона за регионалното развитие и във връзка с Методическите указания 

за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 

2021-2027 г., утвърдени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството 

Н А Р Е Ж Д А М :  

I. Да стартира процес по изготвяне на План за интегрирано развитие на община Каварна 

за периода 2021-2027. Планът е елемент на системата от документи за стратегическо планиране 

и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината. 

II. За изготвянето на ПИРО сформирам работна група, която е отговорна за подготовката, 

изготвянето и одобряването на План за интегрирано развитие на община Каварна за периода 

2021-2027 г. като координира работата на избрания външен консултант за разработване на 

стратегическия документ и предоставя нужната информация и данни за неговото изготвяне в 

състав: 

1. Георги Балтаджиев - заместник-кмет „Европейски фондове и инвестиционна дейност“, 

председател; 

2. Митко Недев - заместник-кмет „Финанси и икономическо развитие“, член; 

3. Дарина Колишева - секретар, член; 

4. Станимир Станчев - ръководител на звено за вътрешен одит, член; 

5. Камен Жейнов - главен архитект, член; 

6. Станка Янева - началник отдел „Бюджет, финанси, счетоводство“, член; 

7. Паша Костова - началник отдел „Административно обслужване и управление на 

собствеността“, член; 

8. Галина Стоянова - началник отдел „Информационно и техническо обслужване“, член; 

9. Павлина Алексиева - началник отдел „Правно-нормативно обслужване и обществени 

поръчки“, член; 

10. Светлана Иванова - началник отдел „Устройство на територията и инвестиции“, член; 

11. Красимир Митев - началник отдел „Общинска собственост“, член; 

12. Елица Петрова - началник отдел „Екология и зелена система“, член; 

 



13. Диляна Ангелова - началник отдел „Европроекти, програми и икономическо 

развитие“, член; 

14. Мариана Попа - началник отдел „Местни данъци и такси“, член; 

15. Никола Ангелов - началник отдел ГРАО, член; 

16. Любов Киороглo - началник отдел „Образование, социални дейности и спорт“, член; 

17. Петър Михайлов - началник отдел „Туризъм и култура“, член. 

III. Възлагам следните задачи на работната група: 

1. Да предоставя информация и данни за местното развитие, необходими за изготвяне на 

ПИРО на община Каварна 2021-2027 г.; 

2. Да подпомага провеждането на качествено проучване в рамките на дейността по 

изготвяне на ПИРО на община Каварна 2021-2027 – анкети и проучване не мнението на 

заинтересованите страни и обществеността в общината; 

3. Да съгласува работата на външния консултант, избран от община Каварна за 

разработване на ПИРО на община Каварна 2021-2027, която има за цел изготвянето на цялостен 

План за интегрирано развитие на община Каварна за периода 2021-2027. 

Периодът на действие на работната група е до приемане на Плана за интегрирано развитие 

на община Каварна за периода 2021-2027 от Общински съвет. 

Всички кметове и кметски наместници да оказват пълно съдействие на работната група 

при събирането на информацията, анализа и изготвянето на План за интегрирано развитие на 

община Каварна за периода 2021-2027. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 

Копие от настоящата заповед да се връчи срещу подпис на всички членове на екипа и на 

всички кметове и кметски наместници за сведение и изпълнение.                            

 

 

 

 

 

 

    

 

ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА   

Кмет на Община Каварна 

 

 

 

 


