Препис-извлечение

ПРОТОКОЛ
№ 19
Днес, 28 февруари 2017 година от 14:00 часа в залата на общинска
администрация Общинският съвет - Каварна проведе деветнадесето заседание.
От 17 избрани общински съветници в залата присъстват 17.
Общинските съветници с 17 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2016 г.
(докл. вх. № 54).
2. Приемане на Стратегия за развитието на физическото възпитание и
спорт на община Каварна 2017-2022 г. (докл. вх. № 57).
3. Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска
собственост (докл. вх. № 40).
4. Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище
„Н.Й.Вапцаров” с. Септемврийци, община Каварна (докл. вх. № 62).
5. Одобряване на пазарни наемни цени на земеделска земя с начин на
трайно ползване – пасища (докл. вх. № 66).
6. Определяне на наемни цени за отдаване под наем на общинските
жилища (докл. вх. № 61).
7. Приемане на Тарифата за размера на месечни наемни базисни цени на
общински стопански обекти и терени (докл. вх. № 63).
8. Промяна на зоните в село Камен бряг, община Каварна (докл. вх. №
64).
9. Съгласие за изработване на проект за изменение на плана за регулация
на с. Раковски, общ. Каварна в частта за кв. 10 с обхват за имот с
идентификатор 62092.501.110 и част от имот с идентификатор 62092.501.9510
във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията (докл. вх. №
58).
10. Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания, представляща захранващ
водопровод за водоснабдяване на имот с идентификатор 72693.154.28 (стар
идентификатор 000175) и имот с идентификатор 72693.154.24 по кадастралната
карта на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич от водоем на Изпълнителна
агенция „Пътища” (докл. вх. № 59).
11. Определяне на период и територии, в които се забранява
извършването на строителни и монтажни работи във връзка с чл. 15, ал. 2 от
Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (докл. вх. № 60).

12. Определяне на представител на Община Каварна за участие в общото
събрание на Асоциацията по В и К в област Добрич (докл. вх. № 65).
13. Годишен отчет на кмета за изпълнение на програмата за управление
на община Каварна за 2016 г. (докл. вх. № 42).
14. Поправка на допуснати очевидни фактически грешки в решение №
231 по протокол № 18 от заседанието на Общинския съвет на 31.01.2017 г.
(докл. вх. № 79).
15. Питане.
Общинският съветник Цонко Цонев напусна заседанието.
По първа точка от дневния ред „Приемане на отчет за дейността на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните за 2016 г. ”
Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 246
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 7, ал. 2 от
Закона за борба срещу притивообществените прояви на малолетни и
непълнолетни Общинският съвет - Каварна приема Отчет за дейността на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни за 2016 г.
Приложение

Отчет
за дейността на Мeстната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при
Община Каварна за периода 01 януари – 31 декември 2016 год.
Съгласно Закона за Борба срещу противообществените прояви на
малолени и непълнолетни (ЗБППМН) на основание чл. 7, ал. 2 Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните към Община Каварна предлага на Вашето внимание
информация за основните насоки и конкретните мерки и действия в работата
си през изминалата 2016 година.
МКБППМН към Община Каварна и тази година продължи с основните си
задачи: да разглежда постъпките на малолетните и непълнолетните; да
организира и координира социално–превантивната дейност на територията на
общината; да издирва и установява съвместно с инспектор „Детска
педагогическа стая” (И ДПС) и Дирекция „Социално подпомагане” малолетни и
непълнолетни, които се нуждаят от помощ, да вземат мерки за тяхната
социална защита и развитие (чл. 10, ал. 1, б. “а”).
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През 2016 г. за работа в МК са обхванати 81 деца, като 11 от тях са с
наложени възпитателни мерки от възпитателни дела, 48 деца са обхванати за
работа с обществени възпитатели и 22 деца са обхванати в консултативния
кабинет към местната комисия. Това са деца, застрашени от извършване на
противообществени прояви, с които се работи превантивно с цел недопускане
извършването на такива от тяхна страна.
В рамките на 2016 г. Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)
при Община Каварна е образувала и разгледала 9 възпитателни дела срещу 11
лица от които 4 малолетни и 7 непълнолетни. Съответно за 2015 г. са
разгледани 17 възпитателни дела срещу 23 лица, от които 13 малолетни и 10
непълнолетни лица.
Комисията в състав по чл. 11 от ЗБППМН е наложила общо 14
възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН:
• „Предупреждение” - 3 бр.;
• „Задължаване на малолетното/непълнолетното лице да участва в
консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в
поведението” – 1 бр.;
• „Поставяне под възпитателен надзор на родителите” – 1 бр;
• „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” – 6 бр;
• „Забрана на непълнолетния да се среща и установява контакти с
определени лица” – 1 бр;
• „Задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза
на обществото” – 2 бр.;
От разгледаните 9 преписки за 2016 г. - 8 са по сигнал на Районна
прокуратура Каварна, Районно управление Каварна – 1 бр.
От постъпилите предложения: 3 са за извършена кражба, 1 за
унищожаване и повреждане на имущество, 2 за нанасяне на телесна повреда, 1
за употреба на упойващи вещества, 1 за хулиганство, 1 за други.
От лицата с наложени възпитателни мерки (11общо) според степента на
образование – 8 лица с начално образование, 1 – основно образование, 2 –
неграмотни.
Условията, при които са живели малолетните и непълнолетните с решени
възпитателни дела (11лица) - 4 лица живеят при двама родители, 5 живеят при
един родител, 2 лица живеят при роднини.
Към момента няма настанени деца от МКБППМН във възпитателно
училище интернат (ВУИ) и в социално-педагогически интернат (СПИ),
поправителни домове.
За отчетният период едно непълнолетно лице е с наказание ”Пробация”,
което през годината навърши пълнолетие. С него работи обществен възпитател
към МКБППМН до навършване на пълнолетие.
През 2016 г. не са възниквали проблеми при образуването и
разглеждането на възпитателни дела, както и при изпълнението на
възпитателни мерки. Разгледани са в законоустановения срок от тричленна
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комисия с председател юрисконсулт в присъствието на родители, инспектор
ДПС, представител от Дирекция „Социално подпомагане”, който е назначаван
като доверен представител.
С цел опазване сигурността и защитата на децата от Община Каварна
МКБППМН съвместно със служители на Районно управление Каварна
извършиха 47 проверки относно спазване на нормативната уредба, касаеща
малолетни и непълнолетни лица. Констатирани са нарушения на Закона за
закрила на детето. Съставени са 12 акта на родители по чл. 8, ал. 3 от ЗЗД, 12
протокола за предупреждение на родители, 3 акта на управители на заведения
за това, че са допуснали след 22 часа дете в управляван от тях търговски обект в
нарушение на чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗД.
Функциониращият към МКБППМН Консултативен кабинет продължи
своята дейност и през 2016 г. За отчетният период са проведени 112
консултации от психолог със 33 лица, от които 22 деца и 11 родители. Седем
деца са със наложена възпитателна мярка по чл. 13, т. 3 от ЗБППМН „задължаване да участват в консултации за преодоляване на отклоненията в
поведението”, 15 деца са насочвани от други места – Училищна комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (УК
БППМН), от родители, инспектор ДПС. Това са деца с асоциално поведение,
агресивност, деца в риск и др.
През отчетната 2016 год. към МКБППМН работиха 10 обществени
възпитатели със 48 малолетни и непълнолетни лица. На 18 лица през годината
им е прекратен възпитателния надзор. От 48 лица, 14 са поставени под
възпитателен надзор по чл. 13, т. 5 от ЗБППМН (от разгледани възпитателни
дела), останалите 32 лица са поставени под възпитателен надзор по чл. 41, ал.
2 от ЗБППМН (поради съществуваща опасност за тяхното развитие и
възпитание). Едно непълнолетно лице условно осъдено има определен
обществен възпитател на основание чл. 41, б„б”от ЗБППМН, 1 лице
изтърпяло наказание лишаване от свобода е с определен обществен възпитател
на основание по чл. 41, б„в” от ЗБППМН.
По предложение от УКБППМН и от директори на училища са поставени
26 лица под обществено – възпитателен надзор по чл. 41, ал. 2 от ЗБППМН
поради системно непосещаване на учебни часове. Предприетите мерки са с цел
обхващане на подлежащите на задължително образование деца и за тяхното
неотпадане от училище.
Обществените възпитатели
работят с малолетни и непълнолетни
поставени под надзор, взаймодействат с родителите на лицата с цел да окажат
помощ при възпитанието им, осъществяват срещи и с училищните ръководства,
класни ръководители, педагогически съветници, инспектор Детска
педагогическа стая и др. Проведени са 12 заседания с обществени възпитатели,
на които се обсъждат възникнали проблеми, плануване на мероприятия,
необходимост от поставяне или прекратяване на лица под възпитателен надзор.
През отчетната година общ.възпитатели участваха активно във всички
инициативи на МКБППМН.
4

• Ежеседмично по определен график извършваха
проверки
организирани от МК съвместно с органите на РУ гр. Каварна.
• Участваха в нейната социално превантивна дейност.
Дейности и инициативи на МКБППМН в изпълнение на следните
области на дейност.
- Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на
криминални деяния.
Превантивната дейност бе приоритет на членовете на МК, на
обществените възпитатели, на психолога към Консултативния кабинет, на
инспектор Детска педагогическа стая. Проведоха се редица мероприятия като
лекции, викторини, беседи, семинари и др. с цел предотвратване
и
ограничаване на проявите извършени от малолетни и непълнолетни.
От изключителна важност е ранната диагностика на агресивните прояви
за по-бързото и по-ефективното им преодоляване.
При проявено асоциално поведение от ученици се предприемат мерки от
училищното ръководство, като се изпращат предложения от училищни
комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни (УКБППМН) и от директори на училища до МКБППМН за
поставянето на тези лица под надзор на обществен възпитател.
МКБППМН съдейства на училищата в дейността им насочена към
обхващане и задържане на децата в училище. От директори на училища и от
председатели на училищни комисии постъпиха предложение за определяне на
обществен възпитател на 26 деца, непосещаващи учебни занятия. На всички им
бе определен обществен възпитател към местната комисия. Деца с проблемно
поведение се насочват от директори, педагогически съветник и учители към
услугите на консултативния кабинет на МКБППМН за работа със психолог.
- Дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските
деца.
Членовете, обществените възпитатели и психолога към МК работят с
деца от рисковите групи като ги обучават по теми, свързани с правила за
безопасно поведение, какво представляват законите, правилата в училище,
установени от училищния правилник. Децата са обучавани по здравно–
образователни теми. Съвместно с Регионална здравна инспекция Добрич с
обучители от отдел „Профилактика на здравето” са проведени кампании и
обучения на теми „Рисково сексуално поведение, ХИВ, СПИН, контрацепция,
предпазване от нежелана бременност и половопреносими болести”. На децата
са раздадени здравно-образователни материали.
25 деца от ромски произход са с определен обществен възпитател по
предложение на директори на училища, поради допуснати неизвинени
отсъствия и съществуващ риск от отпадане от училище.
- Превантивна работа с родителите
Превантивната работа с родителите се изразява в консултирането им от
обществени възпитатели, членове и психолог за ранното диагностициране и
„ранно хващане” на проблеми, свързани с тинейджърската възраст при децата.
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В консултативния кабинет се провеждат консултации и с родителите по
проблемите относно възпитанието на техните деца. Проведени са 25
консултации с родители относно проблемите, свързани с възпитанието на деца
им. Обществените възпитателите извършват индивидуална работа с 48
родители на деца, поставени под възпитателен надзор.
- Дейност по изпълнение на национални и общински планове и
програми:
В училищата на територията на община Каварна МКБППМН проведе
лекции и беседи по актуални проблеми от ежедневието на подрастващите като:
насилието и агресивното поведение, употребата и разпространението на
наркотични и упойващи вещества, последиците от тютюнопушенето и алкохола
и др.
В рамките на Общинската програма за превенция на насилието между
учениците МКБППМН проведе редица дейности и мероприятия.
В СУ „Стефан Караджа” се проведоха следните мероприятия:
- с ученици от начален етап (180 уч.) обществен възпитател проведе
превантивна работа за ограничаване на агресията сред учениците. Децата са
обучавани по Образователни теми, правила за безопасно поведение и какво
представляват законите, безопасност на движението и др.
- с ученици от среден етап обществен възпитател проведе:
• беседа на тема „Агресия и последици” с ученици от V кл. (50 уч.)
• с ученици от VІІІ кл. (27 уч.) обучение на тема „Агресия” под форма на
обсъждане на филма ”Умирай лесно”.
• с ученици от VІ кл. (17 уч.) обучение на тема „Конфликти. Стил на
поведение в конфликтни ситуации”, което протече под форма на решаване на
казуси.
• с ученици от VІІ кл. (18 уч.) обучение на тема „Общуване в интернет
пространството” под форма на обсъждане на филма „Непростимо”.
- Семинар на тема „Насилие, агресия” се проведе от местната комисия с
ученици от 9 клас (19 уч.). Експерт към Регионална здравна инспекция запозна
учениците с „Рисковото поведение – причини, последици, алтернативи”;
„Агресия, как се проявява в училище, на улицата и в семейството”; „Видове
насилие и агресия”; На участниците са раздадени здравно-образователни
материали.
Превенция на ХИВ и СПИН:
- По повод отбелязването на „Св. Валентин” се проведе Антиспин
кампания „Превенция на ХИВ и СПИН”. Раздадени са 200 бр. презервативи на
ученици от горен курс в СУ„ Стефан Караджа” и ПЗГ „Тимирязев” .
- Викторина на тема „Рисково поведение, превенция на ХИВ и СПИН,
контрацепция” с ученици от Х кл (42 уч). Учениците се запознаха с
информация за линия на риска, превенция и контрол на ХИВ и СПИН,
половопреносими болести, контрацепция. Проведе се конкурс за най-интересно
любовно послание с осигурени награди и образователни материали.
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- По повод 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН проведохме
Антиспин кампания съвместно с РЗИ Добрич по програма „Превенция и
контрол на ХИВ и СПИН” в рамките, на която се проведоха следните
здравнообразователни дейности:
1. В училищата на гр. Каварна на учениците от горен етап се раздадоха
200 бр. презервативи и 100 бр. информационни материали, осигурени от РЗИ
Добрич.
2. В СУ „Стефан Караджа” с учениците от горен етап (32 уч.) се проведе
викторина на тема „Превенция и контрол на ХИВ и СПИН” с раздадени
образователни материали и награден фонд.
Във връзка с предстоящата лятна ваканция с учениците от ІІ-VІІІ кл. на
ОУ „Йордан Йовков” (300 уч.) се проведе информационна беседа на тема
”Безопасно лято”. Децата се запознаха с опасностите, които крие
невнимателното отношение към морето и водните басейни и каква първа
помощ биха могли да окажат при нужда.
По повод коледните и новогодишни празници с учениците (300 уч.) на
ОУ„Йордан Йовков” се проведоха информационни беседи на тема „ Опасности
при боравенето с пиротехника”. Целта бе децата да се запознаят с опасностите,
които крият невнимателното отношение към пиротехническите средства и
какви биха били последствията от неправилното боравене с тях.
По инициатива на Районно управление Каварна към СУ „Стефан
Караджа” се откри Детско полицейско управление, в което се включиха 24
доброволци. Децата от полицейския отряд получиха своята униформа – значка,
шапка и светлоотразителна жилетка, осигурени от МКБППМН. При
посещението си в стаята на МКБППМН участниците получиха и полицейски
тефтери.
С доброволците се провеждат занятия на тема:
- Запознаване с работата на полицейските служители;
- Безопасност на движението по пътищата;
- Лична безопасност;
- Долекарска помощ;
- Запознаване с дейността на МКБППМН.
Във връзка с обявения за световен ден без жертви на пътя – 30 ноември,
децата със желание активно се включиха в провеждането на полицейска
операция. Задачата им бе да следят за нарушения по пътя, както и да раздават
брошури със препоръка за безопасност на водачи и пешеходци.
Задачи по Плана за действие към Националната стратегия за борба с
наркотиците (2014 – 2018 г.)
• В училищата на гр. Каварна се проведоха обучения на тема „Алкохол и
тютюнопушене”. Лекциите се проведоха от експерт към Дирекция
„Профилактика на болести и промоция на здравето”.
• Обучени са учениците от VІІ кл. (30 уч.) на ОУ„Йордан Йовков”, от 9
кл. (32 уч.), 10 кл. (20 уч.) и 11 кл. (30 уч.) на СУ „Стефан Караджа”, 11 кл. (35
уч.) от ПЗГ„Тимирязев”. Децата се запознаха с опасностите за здравето,
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свързани с употребата на тютюневи изделия. С изнесен консултативен кабинет
за отказ от тютюнопушене (ККОТ) се проведе демонстрация и замерване на
активни и пасивни пушачи с апарат Smokerlyzer с индивидуални консултации.
Проведена е демонстрация с Алко–очила по компонент алкохол.
• Лекции на тема „Наркотици и зависимости” се проведоха с учениците
от 8 кл. (20 уч.) на ОУ„Йордан Йовков”, 9 кл. (39 уч.), 10 кл. (20 уч.) и 11 кл. (29
уч.) на СУ „Стефан Караджа” и от 9 кл. (30 уч.) на ПЗГ „Тимирязев”. Обучител
от РЗИ Добрич запозна учениците със същността на проблема наркотици, с
видове наркотици, ефекти, признаци и последици при употребата им, с основни
понятия – психическа, физическа зависимост, абстиненция, толеранс. На
участниците бяха осигурени здравно-образователни материали.
• В ПЗГ „Тимирязев” с ученици от 10 кл. (30 уч.) обществен възпитател
проведе беседа на тема „Наркотици”. Учениците споделят мнения, че имат
приятели, за които знаят, че посягат към дрогата, като най-честа причина за
това са лични фактори.
• По покана на Община Каварна и Местна комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в читалище
„Съгласие” гостува театрална формация „Улична банда” , която представи
пред ученици спектакъла „Спасителят“ с автор Валентин Балабанов.
Театралната постановка е създадена със съдействието на Национален център по
наркомании и с подкрепата на МОН, а в нея се показва нелеката история на
едно 18 годишно наркозависимо момиче. Насочена е към младежката
аудитория и има педагогическа и превантивна цел. След самия спектакъл
Ивайло Захариев проведе дискусия с младежите по темите на представлението.
Актьорът е граждански ангажиран с проблемите, свързани с превенция на
наркоманиите.
• МКБППМН проведе анкета сред учениците от 7 до 11клас на СУ
„Стефан Караджа”, ОУ „Йордан Йовков”, ПЗГ„Тимирязев” относно проблема с
разпространението и употребата на цигари, алкохол, наркотични вещества.
Проучването обхвана 328 ученика и е проведено по метода на
стандартизираната анкета с анкетни карти. Акцентът на изследването е основно
върху разпространението и употребата на цигари, алкохол и наркотични
вещества сред подрастващото поколение, тяхното отношение към употребата
на дроги.
От анализа на резултатите става ясно, че 50% от анкетираните ученици
заявяват, че пушат цигари, 40% посочват, че са употребявали алкохол повече
от 20 пъти, 30% - веднъж и 8% - почти всеки ден. 16% от анкетираните са
опитвали наркотично вещество.
При проследяване на личната позиция на учениците за това - Бихте ли
приели вещество с наркотично действие ? 79 % от анкетираните твърдят, че
не биха опитали вещество с наркотично действие. Обезпокоителни са обаче
онези 13 %, които твърдят, че биха го направили от любопитство.
На въпроса Какви наркотични вещества се употребяват най-често?
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Най-висок процент в отговорите на този въпрос има марихуаната 44%,
следвана от амфетамините - 13%, екстази - 8% и хероин - 7,5% следват
медикаменти, инхаланти и др.
Относно въпросите, свързани с разпространението и това дали е лесно
ученик да си купи алкохол, цигари и наркотици се оказва, че 46% заявяват, че
познават хора, предлагащи наркотици. 80% от анкетираните ученици заявяват,
че е лесно да си купят алкохол и цигари, 75% от анкетираните посочват, че е
лесно ученик да си купи наркотици.
За съжаление въпреки законовите разпоредби, се оказва, че е лесно
учениците да си закупят алкохол и цигари, тревожни са и тези 75 % от
учениците, които са на мнение, че е лесно да се снабдят с наркотици.
За отчетната година в мероприятията, провеждани от МКБППМН при
Община Каварна са обхванати около 1100 деца.
Взаимодействие на МКБППМН с други органи и организации.
Важна роля в борбата срещу противообществените прояви има доброто
взаимодействие между различните институции. През 2016 г. МКБППМН
осъществи добра координация и взаимодействие с всички институции,
отговорни за живота, здравето и възпитанието на подрастващото поколение
Районно управление Каварна, Детска педагогическа стая, Регионална здравна
инспекция, Районна прокуратура, Районен съд, отдел „Закрила на детето”,
дирекция „Социално подпомагане”, училища.
По втора точка от дневния ред „Приемане на Стратегия за
развитието на физическото възпитание и спорт на община Каварна 2017 –
2022 г.”
Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 247
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Общинският съвет – Каварна
приема Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта на община
Каварна 2017 – 2022 г.
Приложение

СТРАТЕГИЯ
за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Каварна
за периода 2017 – 2022 година
Настоящата стратегия е основополагащ документ, която определя
мястото и социалните функции на физическото възпитание, на целите и
задачите, върху които тя се изгражда, обхвата, организацията на управление,
приоритетите и спомагателните функции на общината и спортните клубове.
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Основните положения на общинската стратегия за развитието на физическото
възпитание и спорта в Община Каварна за периода 2017-2022 г. произтичат от
приоритетите и целите, залегнали в Конституцията на Република България,
Закона за физическото възпитание и спорт, както и националната стратегия за
развитие на физическото възпитание и спорта в Република България.
Стратегията обхваща конкретни задачи, срокове и условия за нейното
реализиране.
Развитието на спорта се основава преди всичко на публичните власти, на
неправителствените спортни организации и доброволно ангажирали се лица.
Община Каварна поддържа правото на всеки жител да има възможност за
двигателна активност и разтоварване, възможност за достъп до спортните бази
и развитие на спортните си навици и физическа култура, както и възможност за
развитие на спортните таланти.
РАЗДЕЛ І
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Спортът и като цяло Физическата култура в съвременния свят е една от
основните дейности с огромно влияние в развитието на човешкото общество.
Съвременната система за Физическото възпитание и спорт изисква ясна
стратегия и цялостна концепция за нейния характер, място и роля, като
неразделна част от социалната политика на държавата и обществото.
Различните направления, които отразяват дейността по развитието на масовия
спорт, спорта в училищата, спорта за високо спортно майсторство и
състоянието на спортно-материалната база са необходими и задължителни
компоненти на икономическите и социални промени в съвременното общество
и в частност в община Каварна. Въпреки постигнатите положителни резултати,
направеният анализпоказва, че:
• Значително се влошава физическото развитие на младото поколение по
отношение на неговата активност, нараства употребата на алкохол и
тютюнопушене, бележи ръст нагоре употребата на наркотици сред младежите и
редица други социални деформации.
• Финансовите средства в спортните клубове са недостатъчни поради
липсата на спонсори, което води до спадане нивото на учебно-тренировъчения
процес и до недостатъчно финансиране на подготовката на добрите ни
спортисти за участие на състезания от държавния и международния спортен
календар.
РАЗДЕЛ ІІ
ЦЕЛ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
Основна цел на Общинската стратегия за развитието на физическото
възпитание и спорта в Община Каварна 2017-2022 е подобряване на здравето и
физическата годност на населението, както и постигането на високи спортни
10

резултати от състезателите ни на държавно и световно равнище чрез създаване
на необходимите условия за системни занимания с физически упражнения и
спорт.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
- Да задоволява потребностите на населението от всички възрастови
групи, пол и етнос от занимания за физическа активност и спорт.
- Да изгради трайни навици за водене на здравословен начин на живот,
движение, туризъм и спорт;
- Да утвърди спорта като необходимост, като елемент, нужен за социално
включване на всеки жител, форма на приобщаване към общественосттавъзможност за социална активност на жителите на общината чрез здравословен
начин на живот и двигателна култура;
- Да създава условия и предлага възможности за спортуване и туризъм, с
оглед пълноценен отдих, развлечение и емоционално обогатяване на личността;
- Да развива и защитава нравствените ценности на спорта и човешкото
достойнство, както и сигурността на всички участници в спортната дейност;
- Да дава възможност за изява на млади таланти, да подкрепя
инициативността и идейността и да стимулира тяхното развитие;
- Подкрепа в развитието на професионално спортуващите, спортните
клубове и/или в изграждането на спортни клубове;
- Утвърждаване на спорта като хоби и/или занимание в свободното време
сред децата и младежите като форма на превенция от социално изключване,
отпадане от училище и други;
- Създаване нужните организационно-управленски и материално
технически предпоставки при решаване проблемите на физическото възпитание
и спорта.
За изпълнението на тази цел, необходимите подходи следва да бъдат:
1. Осъществяване на необходимата координация, синхрон и оперативно
взаимодействие между общинска администрация от една страна и спортните
клубове от друга;
2. Изготвяне на ежегоден спортен календар на Община Каварна, който
чрез система от състезания да се превърне в основен двигател на спорта сред
децата и младежта в общината;
3. Създаване на условия за подобряване подготовка на каварненските
спортисти за успешно участие в Европейски и Световни първенства и
Олимпийски игри;
4. Поддържане и модернизация на спортно-материалната база.
Основни принципи и приоритети
Реализирането на поставените цели и основните задачи на стратегията е
органически обвързано с програмите за образователно, социално и здравно
развитие. Това определя и основните принципи за нейното изграждане и
функциониране в новите социално-икономически условия:
- Обвързване на физическото възпитание и спорта със здравето на
спортуващите;
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- Обединяване на усилията на общинска администрация с общественици,
спортни организации, доброволци и други за създаване на необходимите
условия за стимулиране заниманията с физически упражнения, спорт и
туризъм;
- Целесъобразно разпределение на финансовите средства от общинския
бюджет при изготвянето на ежегодния общински „Спортен календар” чрез
насочване на времеви и финансов ресурс към организиране на спортни събития
за обществено и социално включване на деца и ученици, работещи,
пенсионери, хора в неравностойно положение - т.нар. ”спорт за всички”;
- Утвърждаване на спорта като форма на социално включване;
- Подкрепа на децата и младежите в свободното им време като форма на
превенция и включване на всички жители в обществения живот чрез спорта;
- Подпомагане дейността на спортните клубове при организацията и
провеждането на държавни и международни първенства;
- Създаване на условия и ресурсно осигуряване на спортните клубове,
развиващи дейността си на територията на община Каварна;
- Извеждане на висок тренировъчен режим спортната подготовка на
елитните спортисти;
- Поддръжка и модернизиране на спортно-материалната база;
- Популяризиране на постиженията на каварненския спорт.
РАЗДЕЛ ІІІ
ОБХВАТ НА СТРАТЕГИЯТА
Стратегията за физическото възпитание и спорт 2017-2022 обхваща
няколко подсистеми със своя специфична характеристика, цел и задачи:
1. Физическо възпитание и спорт за всички
Приоритетна задача в общинската политика е създаване на условия,
особено на децата и младите хора, към активен двигателен режим и
здравословен начин на живот. Разнообразие от неорганизирани и организирани
форми на занимания с физически упражнения и спорт. За целта:
1.1. Да продължи изграждането на механизъм на координация при
организиране и провеждане на масови състезания, спортни прояви и празници в
рамките на спортния календар на Община Каварна.
1.2. По време на ваканции да се изготвят спортни програми, ангажиращи
свободното време на децата.
2. Физическо възпитание и спорт в училищата
Водещата роля в това направление се определя от широкия обхват на
занимаващите се – най-благоприятната възраст за формиращо въздействие на
физическите упражнения и спорта при провеждане на учебно-възпитателен и
тренировъчен процес. Директорите на училищата в Община Каварна чрез
учителите по физическо възпитание и спорт и класните ръководители да
стимулират участието на децата в спортни прояви и да се насочват ученици с
изявени спортни заложби към съответните клубове.
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3. Физическо възпитание и спорт за лица с трайни увреждания и деца
и младежи в неравностойно социално положение.
Особено място в това направление трябва да се отдели на работата с
децата в неравностойно социално положение, като чрез спортни мероприятия и
състезания се обхванат по-голяма част от тях.
4. Спортно майсторство
Високото равнище на съвременния спорт и изключителната конкуренция
изискват адекватна система за подготовка на каварненските най-добри
спортисти. Приоритет в това направление следва да бъде създаването на добри
условия и предпоставки за издигане на учебно-тренировъчния и състезателен
процес на високо равнище, чрез селективно и целесъобразно концентриране на
материално-техническия и кадрови потенциал през различните етапи на
общофизическа и специализирана подготовка. Продължаване усилията на
общината да се подпомагат финансово от общинския бюджет чрез строга
система от критерии за финансиране спортни клубове, чиято дейност се
извършва на територията на Община Каварна.
5. Детско - юношески спорт
Осъществяване на подбор и създаване на качествена начална спортна
подготовка на децата и юношите – това е база за развитие на спорта за високи
постижения и форма на реализация на правото на спортуване на младите хора.
6. Спорт за високи постижения
Основен фактор в сферата на високото спортно майсторство за периода
2017 – 2022г. е подготовката и успешното участие на каварненските спортисти
в европейските и световни първенства, както и домакинства на състезания от
национален и международен характер.
За целта:
• подготовката на най-добрите каварненските спортисти да се планира,
организира и осъществява съгласно изискванията на националните отбори;
• конкретизиране и повишаване отговорностите на състезатели и лични
треньори по организацията и управлението на учебно–тренировъчния и
състезателен процес;
• актуализиране на целите, задачите, способите и средствата и тяхното
насочване към действащите фактори на високите спортни постижения;
• усъвършенстване на системата за комплексно възстановяване за
достигане върхови постижения и призови класирания сред световния спортен
елит.
Р А З Д Е Л ІV
МАТЕРИАЛНО - ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ
Една от основните форми за обвързване на Общината в развитието на
спорта е подсигуряването на каварненските спортисти на материална база,
предоставяща добри условия за тренировъчен и състезателен процес чрез
осигуряване на средства от общинския бюджет за нейната експлоатация,
13

ремонт, реконструкция и модернизация. Като основни задачи пред Община
Каварна по отношение на спортно-материалната база общинска собственост
продължават да са:
1. Осигуряване на оптимално функциониране и ползване по
предназначение на спортните обекти и свързаните с тях обслужващи и
спомагателни дейности;
2. Осъществяване от общинска администрация на ефективен контрол
върху условията за безопасност, на които трябва да отговарят спортните
съоражения, стопанисвани от Община Каварна;
3. Предоставяне на спортните обекти за ефективно провеждане на учебно
– тренировъчна и състезателна дейност. Изработване на механизми за
координация между спортните клубове с цел по-пълноценно ползване на
спортните обекти;
4. Рекламиране на спортни обекти от общинска администрация, с цел
предоставяне на възможностите, които те предлагат за привличане на
български и чужди отбори, организиране на състезания от национален и
международен мащаб;
5. Обединяване на усилията на Министерство на физическото възпитание
и спорта, Българските спортни федерации, Община Каварна и спортните
клубове за съвместна реконструкция и модернизация на съществуващите
спортни обекти.
РАЗДЕЛ V
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ
Финансирането на дейностите по Стратегията за физическото възпитание
и спорта в Община Каварна е съществен фактор за нейното ефективно
функциониране. Основни източници на финансиране:
• от общински бюджет – за подпомагане дейността на спортните клубове,
за финансиране на инициативи, насочени към подобряване здравето и
физическата дееспособност на населението и преди всичко на децата и
младежта;
• от Министерство на физическото възпитание и спорта;
• от собствени приходи на сдруженията – доброволни вноски на членове,
приходи;
• от спортни състезания, спортни услуги;
• от спонсорство и дарения;
• от рекламна дейност;
• от национални и международни програми, финансиращи проекти в
областта на спорта.
Р А З Д Е Л VІ
ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
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Реализирането на информационната политика в областта на физическото
възпитание и спорта изисква рационално използване на съвременните
възможности за средствата за масова информация – печатни издания, радио,
телевизия, интернет. За изпълнение на целта е нужно:
• Възпитаване на младите в потребността от спорта, чрез средствата за
масова информация и системно да се информира обществото за предимствата и
ползата от заниманията с физически упражнения и спорт;
• Да запознава обществото с успехите на каварненските спортисти и
отбори.
Общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта
ще бъде публикувана на интернет страницата на общината.
Реализирането й ще се отчете с изготвянето на ежегодни отчети за
спортната дейност и перспективите за развитие.
Р А З Д Е Л VІІ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отговорността към здравословния и физически активен начин на живот
на жителите на Община Каварна, както и отговорността пред обществеността за
спортна култура принадлежи на общинската институция. Изпълнението на тази
отговорност е изразено чрез Спортния календар на общината и съдействието за
провеждане на дейности и инициативи извън календара, които отговарят на
желанията и потребностите на населението.
В тази връзка общината се стреми:
- Да организира и провежда традиционни спортни мероприятия,
ученически общински първенства, състезания и други:
- Да организира и провежда спортни дейности;
- Да организира и провежда спортни мероприятия за всяка възраст-за
деца и ученици, за работещи, за възрастни и хора със специални потребност и
други;
- Да организира и провежда нови мероприятия и инициативи, и разгръща
нови възможности за жителите на общината и други;
- Да организира и провежда различни и разнообразни видове дейности за
физическа активност, с минимум едно спортно мероприятие през активните
спортни месеци, с целеви групи-всяка възраст, пол и етнос.
В периода на изпълнение на настоящата Стратегия ще се поддържат
принципите на равенство, честна игра и спортна етика, безпристрастност,
взаимност и толерантност, доброволчество и най-вече отдаденост към спорта.
Стратегията е документ, отворен за промени и актуализация през целия период
на действие.
По трета точка от дневния ред „Отдаване под наем на недвижим
имот – публична общинска собственост”
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Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 248
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост, чл. 15, ал. 1 от Наредба № 2 на Общински съвет
- Каварна и чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за провеждане на публични
търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и
разпореждане с общинско имущество на община Каварна Общинският
съвет - Каварна реши:
1. Дава съгласието си за отдаване под наем на част от недвижим
имот - публична общинска собственост, представляващ Тенис кортове – 4
броя с площ от 3 720 кв.м., находящи се в ПИ с идентификатор
35064.501.1 по КККР на гр. Каварна, целият с площ от 20 953 кв.м.,
актуван с АПОС № 83/08.12.2009 г., за осъществяване на дейността на
юридически лица с нестопанска цел, чиято основна дейност съответства
на предназначението на имота - Тенис кортове.
2. Предоставянето под наем да е в условие на публичен търг с явно
наддаване съгласно Наредба № 2 на Общински съвет – Каварна за срок от 5
(пет) години.
3. Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 лв.
(петдесет лева) без ДДС.
4. Възлага на кмета на община Каварна да извърши необходимите
действия.
По четвърта точка от дневния ред „Учредяване безвъзмездно право
на ползване на Народно читалище „Н.Й.Вапцаров” с. Септемврийци, общ.
Каварна”
Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 249
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 5 от Закона за
общинската собственост и чл. 70, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 на Общински
съвет-Каварна, §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
народните читалища и във връзка с молба с вх. № ПС-06-694/17.11.2016 г.
от НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1954” село Септемврийци, община Каварна
Общинският съвет – Каварна реши:
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1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, актуван с АЧОС № 5632/2017 г., част от
административна сграда с идентификатор 66281.501.139.1 по КККР на село
Септемврийци, община Каварна, състоящ се от две стаи с площ от 40 кв.м., за
срок от 10 (десет) години, на НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1954” с. Септемврийци,
общ. Каварна, със седалище и адрес: с. Септемврийци, общ. Каварна, обл.
Добрич, ул. „Първа” № 13, вписано с решение № 43/26.01.1998 г. в регистъра за
юридическите лица с нестопанска цел при Добрички окръжен съд с
Председател Маринка Димитрова Янкова.
2. Възлага на кмета на Община Каварна Нина Ставрева да предприеме
необходимите законови действия за предоставяне за ползване на имота.
По пета точка от дневния ред „Одобряване на пазарни наемни цени
на земеделска земя с начин на трайно ползване - пасища”
Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 250
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8
от
Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 37и, ал. 1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 41, ал. 2 от Закона
за общинската собственост Общинският съвет – Каварна реши:
Одобрява пазарни наемни цени на земеделски земи – пасища и мери
на територията на община Каварна по населени места, както следва:
1. За землище село Септемврийци, община Каварна – 6,30лв./дка;
2. За землище село Травник, община Каварна
– 6,30лв./дка;
3. За землище село Поручик Чунчево, община Каварна – 6,20лв./дка;
4. За землище село Белгун, община Каварна
– 6,30лв./дка;
5. За землище село Било, община Каварна
– 6,30лв./дка;
6. За землище село Раковски, община Каварна
– 6,20лв./дка;
7. За землище село Камен бряг, община Каварна
– 6,00лв./дка;
8. За землище село Видно, община Каварна
– 6,00лв./дка;
9. За землище село Българево, община Каварна
– 6,00лв./дка;
10. За землище село Хаджи Димитър, община Каварна– 6,20лв./дка;
11. За землище село Свети Никола, община Каварна – 6,00лв./дка;
12. За землище село Селце, община Каварна
– 6,00лв./дка;
13. За землище село Нейково, община Каварна
– 6,00лв./дка;
14. За землище село Божурец, община Каварна
- 6,00лв./дка.
По шеста точка от дневния ред „Определяне на наемни цени за
отдаване под наем на общинските жилища”
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Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 251
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с прилагане на
Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за
настаняване под наем и разпореждане с общински жилища Общинският съветКаварна реши:
1. Отменя свои решения №126.10.4.98 и
№79 от протокол
№7/26.02.2008 г.
2. Определя основна наемна цена на месец на общинските жилища в
размер на 0,80 лева на квадратен метър полезна площ, като основната наемна
цена на месец на различните жилища се коригира със следните показатели:
1. Втора зона за местонахождение - 5%
2. Конструкция на сградите
Код М1
- 20%
Код М2
+ 5%
Код М3
+20%
3. Втори до шести етаж
+ 8%
4. Последен етаж при жилищни
сгради над три етажа
- 4%
5.Преобладаващо изложение
Юг+ 4%
Юг-изток, юг-запад
+ 3%
изток
+ 2%
Север-изток, север-запад
- 3%
север
- 4%
6. Други показатели
от - 10% до +40%
По седма точка от дневния ред „Приемане на Тарифата за размера на
месечни наемни базисни цени на общински стопански обекти и терени”
Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 252
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 8 от Закона за
общинската собственост Общинският съвет – Каварна променя Тарифата
за размера на месечните наемни базисни цени на общински стопански
обекти и терени, както следва:
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1. В т. 11 „Други необхванати” в първа зона „2,00 лв.” се заменя с „3,00
лв.” и в трета зона „1,00 лв.” се заменя с „1,50 лв.
2. В т. 10 „За ползване на общински водоизточници” се допълва във
втора зона с „80,00 лв./годишно”.
3. Добавя се нова т. 16 с текст „Терени за поставяне на временни
павилиони за търговия и услуги на територията на Общински пазар – Каварна първа зона - „5,00 лв.”.
4. В т. 4 „Гаражи и паркинги” в първа зона „0,50 лв” се заменя с „1,00 лв.”
По осма точка от дневния ред „Промяна на зоните в село Камен бряг,
община Каварна”
Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 253
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 7 от
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на закона за местните данъци и такси Общинският съвет –
Каварна променя решение № 485 от протокол № 19/27.11.2008 г. за
границите на зоните на населените места в община Каварна, както следва:
В т. 3 текстът: „Село Камен бряг: І-ва зона да включи следните
квартали: 9; 8; 10; 7; 11; 12; 13; 14; 1; 15; 16; 21; 21’; 17; 18; 23; 22; 20; 19;
27; 22’; 20’’; 24; 25; ІІ-ра зона да включи останалата част от селото;” да
се замени с текста „Село Камен бряг - І-ва зона”.
По девета точка от дневния ред „Съгласие за изработване на проект
за изменение на плана за регулация на с. Раковски, общ. Каварна в частта
за кв. 10 с обхват за имот с идентификатор 62092.501.110 и част от имот с
идентификатор 62092.501.9510 във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за
устройство на територията”
Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 254
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 15, ал. 3 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ), постъпило искане с вх. № АБ-061311/15.12.2016 г. от „НОВОТНИАК” ЕООД и представена скица предложение Общинският съвет Каварна реши:
1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на плана за
регулация на с. Раковски, общ. Каварна в частта за кв. 10, с обхват имот с
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идентификатор 62092.501.110 и част от имот с идентификатор 62092.501.9510
(общинска собственост) във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
2. Възлага на кмета на община Каварна да издаде заповед на основание
чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, с която да се разреши изработването на проект за
подробен устройствен план – план за регулация на с. Раковски, общ. Каварна в
частта за кв. 10, с обхват за имот с идентификатори 62092.501.110 и част от
имот с идентификатор 62092.501.9510.
По десета точка от дневния ред „Одобряване на проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените места и селищните
образувания, представляща захранващ водопровод за водоснабдяване на
имот с идентификатор 72693.154.28 (стар идентификатор 000175) и имот с
идентификатор 72693.154.24 по кадастралната карта на с. Топола, общ.
Каварна, обл. Добрич от водоем на Изпълнителна агенция „Пътища”
Общинските съветници с 14 гласа “за”, 1 глас “против” и 1 глас
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 255
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка чл. 129, ал. 1 от
Закона за устройство на територията и заявление с вх. №АБ-06-1104/08.11.2016
г. от ,,Бялата лагуна“ АД Общинският съвет - Каварна реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен план - парцеларен план за
линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания, представляваща захранващ
водопровод за водоснабдяване на имот с идентификатор 72693.154.28 (стар
идентификатор 000175) и имот с идентификатор 72693.154.24 по кадастралната
карта на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич, от водоем на Изпълнителна
агенция ,,Пътища“, преминаващ през имоти с идентификатори 72693.600.113,
72693.154.38, 72693.154.37, 72693.154.30, 72693.154.28 и 72693.154.24 по
кадастралната карта на с. Топола, общ. Каварна.
2. Възлага на кмета на община Каварна – Нина Ставрева да извърши
последващи съгласно закона действия.
По единадесета точка от дневния ред „Определяне на период и
територии, в които се забранява извършването на строителни и монтажни
работи във връзка с чл.
15, ал. 2 от Закона за устройство на
Черноморското крайбрежие”
Общинските съветници с 13 гласа “за”, 3 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
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РЕШЕНИЕ № 256
На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за
устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) Общинският съвет - Каварна
реши:
I. Определя следния период: от 30.06.2017 г. до 15.09.2017 г., в който се
забранява извършването на строителни и монтажни работи в курортните
територии, курортите, курортните комплекси и ваканционните селища на
територията на община Каварна.
II. Забраната не се отнася за ремонтни дейности на линейните обекти на
техническата инфраструктура; строителство на обекти с национално значение,
обекти с регионално значение и обекти, финансирани по оперативни програми
със средства на Европейския съюз и с бюджетни средства от Община Каварна и
държавата.
III. На основание чл.15, ал. 4 от ЗУЧК строителни и монтажни работи в
определените в т. I територии и период се допускат само за неотложни
аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.
IV. На основание чл.15, ал. 2 от ЗУЧК решението да се публикува на
интернет страницата на Община Каварна.
По дванадесета точка от дневния ред „Определяне на представител
на Община Каварна в общото събрание на Асоциацията по В и К в област
Добрич”
Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 257
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от
Закона за водите Общинският съвет – Каварна:
1. Определя представител на община Каварна в общото събрание на
асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от „ В и К Добрич”
АД, гр. Добрич да е Нина Георгиева Ставрева – Кмет на община Каварна.
2. Определя резервен представител на община Каварна (при
невъзможност кметът на общината да участва) в общото събрание на
асоциацията по В и К в обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич”
АД, гр. Добрич да е Митко Димитров Недев – заместник–кмет „Финанси и
икономическо развитие” в Общинска администрация Каварна.
3. Упълномощава представителя на Община Каварна в Асоциацията да
гласува по дневния ред, както следва:
1. по т. 1 – „за”;
2. по т. 2 – „за”
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3. по т. 3 – „да”
По тринадесета точка от дневния ред „Годишен отчет на кмета за
изпълнение на програмата за управление на община Каварна за 2016 г.”
Общинските съветници с 15 гласа “за”, 0 гласа “против” и 1 глас
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 258
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 44, ал.
5 от същия закон Общинският съвет – Каварна приема годишен отчет на кмета
за изпълнение на програмата за управление на Община Каварна за 2016 г.
ГОДИШЕН ОТЧЕТ
НА КМЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КАВАРНА ЗА МАНДАТ 2015 – 2019
ЗА 2016 Г.
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 2016г. 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,
Преди една година, в началото на мандат 2015-2019, гражданите на
община Каварна ми гласуваха доверие. През този период заедно с моя екип
работихме упорито, последователно и безкомпромисно за да отстояваме
позицията „В полза на обществото”. Реализирахме открито управление и
отношение към хората. През изминалия период положихме основите на един
коректен и отворен към гражданите модел на управление.
Отчетът, който предоставям на Вашето внимание, е организиран по
отделни направления, в съответствие с основните приоритети в работата на
общинска администрация.
БЮДЖЕТ
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Бюджетът на Общината е приет с решение №37/29.01.2016 г. на
Общински съвет в размер на 13 044 657 лв. и актуализиран на основание писма
от Министерство на финансите, решения на Общински съвет и към 31.12.2016г.
е в размер на 13 694 978 лв.
Изпълнението на местните данъци е в размер на 1 711 602 лв.
Неданъчните приходи са в размер на 3 360 674 лв.
Изпълнена е основната задача за годината – уточняване и събиране на
стари вземания от данъци и такса смет. Средствата са в размер на 700 000 лв.
Увеличена е събираемостта на туристическия данък с 50 %, приходите от
който се изразходваха за развитието на туризма.
Увеличени са приходите от продажба на стоки и услуги – 100 000 лв.
Изплатихме годишните вноски за облигационния заем в размер на
600 000 лв. без да е извършвана продажба на общинска собственост.
Разходите са в размер на 11 587 303 лв. Приоритетите при разходването
на средствата от бюджета са:
- образование – 37.55% /4 350 591 лв./
- строителство, опазване на околната среда, чистота и озеленяване –
13.45% /1 559 415 лв./
- здравеопазване – 7.19% /833 132 лв./
ГРАДОУСТРОЙСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА
Тече процедурата по съгласуване на Общия устройствен план.
Направихме цялостна инвентаризация на процедурите по одобряване на ПУПове в защитени зони. Обработени бяха над 4000 преписки, за които има
изготвени и одобрени ПУП за смяна предназначението на земеделски земи за
неземеделски нужди.
През изминалата година бяха предприети мерки по подобряване на
техническата инфраструктура, като беше подновена настилката на част от
улици в с. Могилище и на улица в с. Божурец, общ. Каварна. Извърши се текущ
ремонт на територията на община Каварна. Изградени бяха изпъкнали
изкуствени неравности от асфалтобетон върху улици ,,България“, ,,Любен
Каравелов“, ,,Георги Кирков“, ,,Дончо Стойков“, ,,Г. С. Раковски“, ,,Сава
Ганчев“, в гр. Каварна. Ремонтира се улично осветление по ул. ,,Черноморска“,
уличното осветление на блок ,,Република“, в края на годината започна ремонт и
на осветлението на блок ,,Витоша“. През годината беше извършен ремонт на
уличното осветление както по улиците в гр. Каварна, така и в селата –
Българево, Топола, Божурец, Селце, Вранино, Х. Димитър, П. Чунчево,
Раковски, Септемврийци, Могилище, Травник, Челопечене, Нейково, Крупен,
Видно, бяха сменени около 500 лампи и 40 осветителя.
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Администрацията подготви документация и кандидатства по Мярка М07,
Подмярка 7.2 - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура, с проекти за:
- реконструкция на водопроводна мрежа в селата Българево, Видно,
Септемврийци и Белгун, общ. Каварна;
- рехабилитация и реконструкция на общински пътища - DOB1146 / І - 9,
Каварна - Топола / - Каварна /ІІІ-901/ , DOB1149 / І - 9, Каварна - Топола / - м.
Икънтълъка-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 на улица „Сава Ганчев” в град Каварна и изграждане на
улична мрежа в с. Божурец, община Каварна.
В началото на 2016 г. започна процедура по промяна на собствеността на
част от републикански път III-296, преминаващ през централната част на гр.
Каварна, по ул. ,,,Добротица“, ул. ,,България“, ул. ,,Георги Кирков“, ул. ,,Любен
Каравелов“, ул. ,,Хр. Ботев“, ул. ,,Сава Ганчев, ул. ,,Черноморска“, от публична
държавна в публична общинска. Процедурата приключи с Решение № 869 от 14
октомври 2016 г. на Министерски съвет, с което трасето е обявено за път
общинска собственост, с наименование DOB 1163 (III-296) о.п. Каварна –
Каварна ,,Крайбрежна зона“. Предстоят процедури по подобряване на
техническата инфраструктура.
Бяха предприети действия по облагородяване на крайбрежна зона
Каварна, като беше почистена плажната ивица и започна процедура по
поставянето на съоръжение, представляващо дървена пешеходна алея ,,декинг“
върху морски плаж, което предстои да бъде готово през април 2017 г.
През лятото на 2016 г. бяха предприети спешни действия за ограничаване
на достъпа до кабинките, намиращи се в морска зона – плаж Каварна 2, които
са с повреди и деформации по конструкцията, като се монтираха декоративни
пана. Почистено е пространството около пътя водещ към морски плаж
Каварна.
През годината се извършиха ремонтни дейности на здравна служба към
,,Дом за възрастни с умствена изостаналост“ с. Българево, ремонт на покрива на
кметството в с. Българево, общ. Каварна.
В края на годината се изгради нова детска площадка в градски парк
Каварна.
По устройство на територията през изминалата година са проведени 9
експертни съвета, заверени са 49 бр. технически паспорти, заверени са 2172 бр.
данъчни декларации, открити са 56 строителни площадки, издадени са 83
разрешения за строеж и 20 удостоверения за въвеждане в експлоатация на
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строежи. Издадени са около 100 удостоверения по териториалното и селищно
устройство, 350 скици, 15 заповеди за промяна на инвестиционни намерения по
време на строителство. Извършените проверки във връзка със сигнали, жалби,
молби на граждани са около 300. Регистрирани са 26 сдружения на собственици
по Закона за управление на етажната собственост.
Във връзка с ,,Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради“ през месец януари 2016 г. бяха сключени три
договора за целево финансиране между Община Каварна, като представител на
сдружение на собствениците на ,,Блок Витоша“, ,,Блок Младост“ и ,,Блок
Република № 10“, Областния управител на област Добрич, като представител
на Министерски съвет на Република България и ,,Българска банка за развитие“
АД.
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
През изминалия период в отдел „Общинска собственост и икономическо
развитие” са съставени 163 преписки. Общият брой на сключените договори за
наем са 286, прекратени са 11, а общия брой на подготвените докладни е 80.
Земеделската земя от общинския поземлен фонд се отдава изцяло. Част от
пасищата и мерите, както и маломерните парцели и лозя по селата също са
отдадени под наем. Приходите за периода са 800 474 лева.
По отношение на общинските жилища започна процедура по
преразглеждане на сключените договори за наем с цел постигане на
законосъобразност и целесъобразност на предоставянето на общински жилища.
ТУРИЗЪМ
Отчетен е успешен туристически сезон с 30% ръст на туристите в
сравнение с 2015г. Каварна са посетили общо 46 249 човека от които 9 250
българи и 36 999 чужденци. Броят на реализираните нощувки е 196 466.
120 000 лв. е събираемостта на туристическия данък в Община Каварна
за 2016 г. През 2015 г. същият е бил 80 000 лв. Възстановено е
водоснабдяването на плажната ивица.
През отчетния период са издадени 210 удостоверения за категоризация на
туристически обекти, 216 за временни туристически обекти и 84 разрешения за
временни търговски обекти.
Сред основните дейности беше представянето на туристическия продукт
на общината чрез участие в национални и международни туристически
изложения и борси, сред които:
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Международна туристическа борса „Ваканция & СПА Експо” в
София – най-значимото туристическо изложение в България, което се провежда
ежегодно през месец февруари
Международно туристическо изложение TTR в гр. Букурещ.- участие
на информационния щанд на България
Туристическо изложение Tourism, Leisure & Hotels – Кишинев,
Молдова
Международна туристическа изложба „Интурмаркет” - Москва
Община Каварна участва в проект към Министерство на туризма за
популяризиране на туристическите дестинации от България. Осъществява
рекламно-информационна кампания чрез публикации в специализирано
туристическо издание – списание „Туризъм и отдих”.
Община Каварна получи грамота от Министерството на туризма – трето
място в категория „Община на 2016 г. за морски туризъм“ за положените
усилия за неговото устойчиво развитие.
ЕКОЛОГИЯ
Отдел „Екология и зелена система” участва в изработването на
необходимата документация за кандидатстване на община Каварна с проект
пред ПУДООС, в рамките на кампанията „За чиста околна среда 2016”.
Поддържани са зелените площи и деретата в града, около него и в селата от
общината.
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, 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.
През отчетния период в регистъра за домашни любимци са били записани
554 домашни кучета.
Изпълнени са дейности по зацветяване с цветя и храсти, поддържане на
озеленените площи за обществено ползване.
Сключен е договор с фондация „Обич за обич” за настаняване и
постоянно отглеждане на безстопанствени кучета.
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
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През отчетния период в социалната сфера бяха извършени следните
дейности:
През месец март 2016 г. приключи Проект „Нови възможности за грижи”,
който се осъществяваше с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален
фонд на Европейския съюз. Бяха назначени 18 лични асистенти, които
обслужваха 20 потребители от Община Каварна, които са с тежки увреждания,
което води до невъзможността сами да се грижат за себе си.
От месец февруари 2016 г. стартира Проект „Независим живот за
гражданите на Каварна” който се осъществяваше с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския социален фонд на Европейския съюз с одобрен бюджет на проекта
499 609 лева. По проекта са включени 97 потребители и 62 лични асистенти и
домашни помощници.
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.
За периода октомври 2015 - април 2016 г. се предоставяше социалната
услуга „Обществена трапезария”, проект разработен пред Фонд „Социална
закрила” към МТСП. От услугите на проекта се възползваха хора на месечно
социално подпомагане, хора с увреждания и възрастни хора, както и хора от
други групи в неравностойно положение. За целия период се възползваха 30
лица от град Каварна.
В изпълнение на чл. 19 от Закона за социалното подпомагане и чл. от
Правилника за прилагането на закона за социално подпомагане се разработи и
прие общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Каварна –
/2016-2020/.
За отчетния период от Български червен кръст са получени и раздадени
на 4 транша хранителни продукти за 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
22 722,30 лева.
През месец февруари стартира Проект „Обучения и заетост за младите
хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Целта на
проекта е интеграция на безработни лица до 29 години. Проектът ще спомогне
за улесняване наемането на безработни лица, които ще получат нов шанс за
работа, придобиване на професионална квалификация и ще помогнат за поуспешната реализация на пазара на труда. Община Каварна е осигурила заетост
на 20 лица, за срок от 6 месеца. Безвъзмездната помощ по програмата е
61 614,00 лева.
През годината е продължила и Програмата за полагане на обществено
полезен труд от лица обект на социално подпомагане. Това са лица, отговарящи
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на условията на 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 септември 2016 г. Община Каварна разработи проектно
предложение за включване в регионална програма за заетост и обучение на
област Добрич – 2016 г. Целта на тази програма е да се осигури заетост на 3
безработни лица за срок от 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 9080,00 лева.
През месец ноември 2016г. по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане, община Каварна стартира процедурата
„Осигуряване на топъл обяд-2016”, където от нея се възползват 200
потребители.
ОБРАЗОВАНИЕ
Образователната система работи нормално през отчетния период.
Организацията на Национално външно оценяване и Държавни зрелостни
изпити за 2015/2016 уч. год. протече успешно във всички училища съгласно
утвърдения график.
С влизането в сила от 1 август 2016 г. на Закон за предучилищното и
училищното образование успешно бяха изпълнени разпоредбите на закона. С
решение на Общински съвет е приета Наредба за условията и реда за записване,
отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията
на община Каварна. Таксата за детските градини беше намалена на 2 лева.
Създават се обществени съвети към училищата и детските градини.
Успешно продължават своята работа училищните настоятелства (УН). Всички
мероприятия, провеждащи се в училища и детските градини се координират с
председатели на УН.
Всяко училище и детска градина е с изградена синдикална организация.
С Решението на Общински съвет (Решение №136/02.08.2016год.) за
2016/2017 учебна година 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 учебната година.
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Всички учебни и детски заведения защитиха в срок списък–образец
1(училища), списък-образец 2 (детски градини) , списък-образец 3 (център за
подкрепа на личностното развитие) пред РУО – Добрич.
През 2016г. детските градини преминаха на делегирани бюджети.
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.
Училищата на общината посещават 11 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.
Осигурена е 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 оценката, екип за подкрепа за личностно развитие
в детската градина или в училището. В екипа са включени: психолог, логопед,
ресурсен учител.
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 5 деца и 182 ученици от
населените места, в които няма детска градина или училище. Спазват се
условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на
педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващи звена,
описани в Наредба №1 от 23 май 2014 год. Осигурява се безплатен превоз до
работните места на 26 учители.
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 МОН. Период на изпълнение - септември 2015-2016 година.
Основни дейности по проекта - Сформиране на групи от по-малък брой
ученици предимно от малцинствен произход), които са показали ниски
резултати на външното оценяване или в края на учебната година и имат
пропуски в знанията през настоящата учебна година.
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- НП „Целодневно обучение”. Създадени са условия за целодневна
организация на учебния процес – стаи, хранене, транспорт, кадрова
осигуреност, спортни пособия и др. Оборудвани игротеки за занимания по
интереси. През учебната 2015/2016 г. са осигурени спортни пособия по проекта
за целодневно обучение.
В „Целодневно обучение” са обхванати 652 ученика от всички училища
на територията на общината.
- Национална програма към Министерството на земеделието:
- 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.
- Продължава работа по Проект BG06-219 „Шанс за всяко дете”,
финансиран от МОН 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/. Проектът обхваща всички
детски градини в община Каварна.
- 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.
Ръководствата на училищата и детските градини коректно работят с РУО
Добрич. Жалби и сигнали през изминалата година не са постъпили. Сериозни
инцинденти в училищата и детските градини не са допуснати.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Осигурихме средства за гарантиране финансовата устойчивост на
общинската система за здравеопазване – болница, медицински център, детска
ясла.
КУЛТУРА
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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 – XІІІ общобългарски фолклорен събор „С България в
сърцето”, XІX театрален фестивал на любителските театри, празник на пъпеша
в с. Българево, X фестивал на старинната музика „Страваганца”, VІІІ
фотографска академия, мидения и рибен фест, международен пленер „Море и
вятър” и живописен пленер, Джулай морнинг фест.
Отбелязани бяха и много национални и местни културни събития.
С откриването на бюст-паметника на великия поет и революционер
Христо Ботев по повод 140 годишнината от смъртта му създадохме
възможността за още едно място в градския парк за преклонение пред подвига
и саможертвата. Паметник, пред който с гордост всички свеждаме глава. Едно
място където е добре на фона на сирените да помълчим в памет на загиналите
за свобода и независимостта на България.
С успех се проведе и традиционния Каварна Рок фест. Той премина при
голям интерес и голяма посещаемост. В посока на рока жителите и гостите
имаха възможност да се насладят на Юрая Хийп, Джереми, на много млади и
сега започващи своята дейност групи.
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.
Историческо беше отбелязването на 35 годишнината от създаването на
галерията.
Разнообразен и пъстър беше животът на читалищата през 2016г. 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. С
особен интерес продължиха дейностите си клубовете „Гимнастика за тонус,
практики и релакс ”, оздравителна и възстановителна гимнастика.
Исторически музей – Каварна е отговорна за културно-историческото
наследство в региона институция под чиято юрисдикция са всички недвижими
културни ценности и обекти (исторически и археологически) в общината.
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Дейността му продължи в посока научно-изследователска и издателска
дейност, експозиционни и изложбени дейности, научно-популяризационна,
културно-информационна и туристическа дейност.
Съвместно с Министерство на културата предприехме действия за
промяна на 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”.
Съсредоточихме усилия за организиране на огнена фиеста „Чиракман” с цел
популяризиране на символа на Каварна. Възстановиха се археологическите
разкопки на обект Чиракман.
Радио Каварна продължи дейността си. Актуална информация два пъти
седмично за събитията, които се случват на територията на гр. Каварна и
Общината.Програми посветени на бележити дати и събития от празничния
календар на Общината.Гостуващи програми и личности.
Продължават усилията за търсене на нови форми за съществуването му.
СПОРТ
През годината Община Каварна подпомагаше и организационно и
финансово всички спортни клубове, които отговарят на условията за финансово
подпомагане. Организираха се различни видове спортни игри и състезания,
свързани с масовия спорт, който е един от приоритетите за община Каварна,
както и организирания спорт, който се осъществява в спортните клубове на
територията на общината.
Проведоха се следните спортни мероприятия:
- Състезание „Млад огнеборец”
- Втори Международен турнир по спортни танци "Kavarna open”
- Състезание подводен риболов „Каварна - 2016” - за първи път се
провежда в гр. Каварна и премина при голям интерес.
- Младежки „ЕКСТРИЙМ ФЕСТ”, едно ново събитие, което бе
насочено към младите хора с множество събитие от спортен и културен
характер, които се проведоха на на централния градски парк.
- Международен турнир по карате
- Държавно първенство за настолни корабни модели и за
радиоуправляеми яхти
- „Заедно на 1 юни” за деца със специални образователни потребности
от помощните училища от цяла България.
- Състезанието „Бързи, смели, сръчни”, което се проведе на два етапа, за
децата от детските градини и за учениците от І до ІV клас.
- Държавно първенство по кик бокс и муайтай.
- Годишни награди за приза „Спортист на годината - 2016”
- Турнир (коледен) по футзал, който премина при засилен интерес от
гражданите и протече при много оспорвани двубои.
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Общината отбеляза 17-май – ден на българския спорт с различни видове
спортове, игри и демонстрации, които се проведоха в градски парк и събра
множество любители от различна възраст на спорта и физическата активност.
През периода 13-19 септември за първи път Каварна отбеляза
Европейската седмица на спорта. Спортните клубове организираха дни на
отворени врати за всички желаещи граждани, а общината проведе финално
мероприятие включващо множество спортни турнири, демонстрации и
мероприятия, които се проведоха в градския парк и в морска зона - Каварна.
През лятната ваканция се организира и традиционното „Плувно лято”,
което беше финансирано със средства на Общината. В тази програма взеха
участие 170 деца.
За първи път Общината съвместно с голф клуб „Тракийски скали”
организира и безплатна лятна голф академия. В продължение на два месеца
през летния период много деца придобиха начални умения в този
бързоразвиващ се спорт. На тържествена церемония успешно завършилите
курса получиха своите сертификати.
Град Каварна продължава да бъде предпочитана дестинация за
провеждане и на подготвителни лагери. В спортните бази тази година се
проведоха два международни спортни лагера - по бадминтон и по спортни
танци, със сериозно международно участие на състезатели и треньори.
Общо събрана сума от наеми на спортни обекти (спортна зала) е в размер
на 2 578,00 лева.
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
През месец септември е пусната за потребителите новата интернет
страница на община Каварна. Постигнато е по-добро взаимодействие на
гражданите и бизнеса с администрацията чрез по-достъпна и лесна за
използване интернет страница. Хората, ползващи различни типове електронни
устройства за достъп до интернет могат да ползват интернет страницата на
администрация, независимо от опита, уменията, знанията или възможностите
си. Сайтът е адаптивен и лесен за ориентиране, дизайнът е изчистен и стилен.
На началната страница, освен хоризонтално и вертикално меню, са
разположени карета с най-търсената информация за: новини и обяви, местни
данъци и такси, бюджет и финанси, обществени поръчки, история и
забележителности, има и каре с актуална информация за времето в Каварна.
За по-лесно и бързо откриване на информация е разработена
функционалност за търсене, чрез която по ключови думи се намират резултати
в заглавията и съдържанието на публикациите.
Осигурен е лесен и удобен начин за изпращане на сигнали и предложения
през сайта, чрез попълване на специална форма за това.
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От средата на годината са осигурени с безплатен достъп до интернет и 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.
Беше извършена реорганизация на мрежовата IT свързаност, което доведе
до подобряване на обслужването на клиентите и по-лесен и бърз достъп до
необходимата им документация. Извършена е пълна профилактика на мрежите и
сървърите, а за нуждите на отделите, които обслужват граждани бяха закупени
компютри, принтери и скенери. Значително бяха намалени разходите на
общината за достъп до интернет и мобилни услуги.
ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
Заедно с новата структура на общинската администрация беше създаден
отдел „Обществен ред и контрол”. За отчетния период бяха извършени 82
проверки. Беше въведен режим на допуск до общинската администрация, а
контролът в училищата и детските градини беше завишен. На всеки
ръководител на детските градини и учебните заведения бяха направени
препоръки. Периодично се следеше състоянието на пътната маркировка и
където беше наложително се извършваше подновяване.
В общината е създадена организация за своевременно набиране,
анализиране и обобщаване на информация за ежедневната обстановка и при
възникване на бедствия на територията на общината.
Два пъти през годината са актуализирани телефонните указатели за
оповестяване на отговорните длъжностни лица. Техниката в дежурната стая се
поддържа в готовност за работа.
Актуализирана е базата данни в Системата за ранно предупреждение и
оповестяване при бедствия на Щаба за изпълнение на общинския план при
бедствия и на кметовете и кметските наместници.
През отчетния период на територията на общината няма регистрирани
бедствия, няма пострадали хора или останали без жилища граждани,
вследствие на бедствия.
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Пред 2016 г. в гр. Каварна гостуваха делегации от общинските
администрации на побратимените градове от Унгария и Словакия. Община
Каварна сключи споразумения за побратимяване с град Южний в Украйна и
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град Стари Бабице в Полша. Художествени ансамбли от побратимените градове
участваха в празничните програми за различни чествания в Каварна. За първи
път се проведоха Дни на руската култура, които ще се превърнат в традиция за
града.
МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
През първата година от мандата беше създаден обществен съвет, който
включва изявени граждани от Каварна, които се ползват с доверието и
представляват живата връзка между местната власт и хората от града. За
утвърждаване на местното самоуправление в общината, функционира
приемната на кмета. За една година през нея преминаха 235 граждани.
За изминалия едногодишен период беше извършена актуализация на
нормативната база на общината по отношение на:
- Достъпа до обществена информация;
- Правилата за изграждане и функциониране на система за финансово
управление и контрол;
- Одитна пътека за управление и контрол на процедурите, документите и
финансовите средства по проекти финансирани със средства от европейската
общност.
- Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки
Бяха приети нови наредби:
- Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната
среда и собствеността на територията на Община Каварна
- Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество
- 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.
Беше изготвен проект за Наредба № 4 за създаване, управление и контрол
върху дейността на общинските предприятия.
Кметовете на малките населени места придобиха по-голяма степен на
самостоятелност чрез предоставяне на управление на бюджетите и подобряване
на стопанисването на имотите общинска собственост.
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По четиринадесета точка от дневния ред „Поправка на допуснати
очевидни фактически грешки в решение №231 по протокол №18 от
заседанието на Общинския съвет на 31.01.2017 г.”
Общинските съветници с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа
“въздържал се” приеха
РЕШЕНИЕ № 259
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 62 от
Административнопроцесуалния кодекс Общинският съвет – Каварна допуска
поправка на очевидни технически грешки в Решение №231 по протокол №18 от
заседанието, проведено на 31.01.2017 г., като в т. 1.3.1. вместо „573 100 лв.” да
се чете „537 100 лв.” и в абзац първи вместо „39 900” да се чете „3 900”, като
промяната се отрази в приложение № 3.

Протоколчик:

(П)
(Г. Великова)

Председател:

(П)
(Кр. Кръстев)

Вярно с оригинала,
Секретар:
(Д. Колишева)
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