
Управленска платформа 
на

Елена Балтаджиева – 
кандидат за кмет на община Каварна
 от ПП „ВМРО-Българско национално 

движение“



Гарантираме модел на управление, изграден на 
следните принципи:

1. Върховенство на закона.
2. Открито управление и прозрачност на управленските процеси.
3. Гаранции за гражданското участие в местното самоуправление в процеса 
на вземане на решения.
4. Партньорство с бизнеса.
5. Финансова стабилност и бюджетна дисциплина.
6. Сътрудничество с държавата.
7. Ефективно, целесъобразно и прозрачно използване на Европейските 
фондове и финансиращите програми.

Основната ни цел 
- Община Каварна да е чиста, безопасна, модерна

 и да може да предложи:

• Спокойствие и сигурност за отглеждане и възпитаване на нашите деца.
• Икономическа стабилност за привличане на инвестиции.
• Възможности за спорт и отдих.
• Добро образование за възпитание на достойни граждани.

Специфични цели:
1. Реализиране на местна политика, съобразно изискванията на 

Европейския съюз за постигане на значително по-добра жизнена среда 
и условия за реализация на жителите в общината.

2. Диалог с гражданите, разширяване на възможностите за участието им 
в процеса на  вземане на решения.

3. Развитие на добър административен капацитет.
4. Стимулиране развитието на икономиката чрез: административна 

помощ, работна ръка, реклама, транспорт.
5. Насърчаване на малкия и среден бизнес чрез създаване на възможности 

за неговото развитие.
6. Подобряване на инфраструктурата.
7. Съдействие за осигуряване на свързаност с мобилните оператори, за 

осигуряване на връзки с малките населени места.
8. Стимулиране на развитието на туризма.
9. Създаване на първична инфраструктура за подобряване на условията 

за рибарство.
10. Запазване културно-историческото и природното наследство на 

общината.
11. Подобряване на връзките межди града и селата и осигуряване на 

транспорт, здравеопазване, образование, възможности за спорт.



Управленската платформа на Елена 
Балтаджиева

Териториално устройство и развитие

• Реконструкция на водопроводната мрежа в града и по селата.
• Предприемане на мерки за отстраняване на безводието в населените 

места.
• Проучване на проблеми по канализацията и почистването й.
• Подобряване на градската среда:
• - Реконструкция на улици в града и селата
• - Подобряване на осветлението в града и по населените места
• - Благоустрояване и текуща поддръжка на детски площадки, паркове 

и междублокови пространства
• Поддържане на гробищните паркове и подходите към тях във всички 

населени места на общината.
• Изграждане на сграда за обреди в нов гробищен парк „Каварна“.
• Спазване на забраните за строителство.
• Сътрудничество с бизнеса за изграждане и възстановяване на 

прилежаща инфраструктура – тротоари и зелени площи.
• Привличане на инвестиции за използването на минералната вода на 

Каварна.

Транспорт

• Разработване на дългосрочна програма за устойчиво развитие на 
транспорта между града, селата и туристическите обекти

• Рехабилитация на пътищата, поддръжка и осигуряване на ограничители 
на скоростта на вход/изход в населените места в Община Каварна

• Увеличаване на броя на паркоместата
• Въвеждане на ред и контрол за паркиране в града

Туризъм

• Създаване на работещ консултативен орган за управление на 
туристическото развитие с участието на всички инвеститори и 
туристически фирми.

• Създаване на Стратегия за управление и развитие на туризма
• Подготовка и реализация на туристически проекти, в община Каварна 

без фаворизиране на определени зони.



• Стимулиране и подпомагане на алтернативни форми на туризъм – 
селски, екологичен, пешеходен, вело, културно-познавателен, спортен 
и др.

• Поддръжка на културните, историческите и туристическите обекти в 
Община Каварна.

• Популяризиране на Каварна като туристическа дестинация. 
Актуализиране на маркетинговата и рекламната дейност, свързани с 
предлагания в община Каварна туристически атракции

Екология

• Подобряване на градска среда.
• Подобряване състоянието на зелената система.
• Активна политика за решаване на проблемите с бездомните животни.
• Обединяване усилията на държавните институции, общинските органи, 

гражданите и предприятията на територията на общината в опазването 
на околната среда.

• Подобряване на системата за разделно събиране и управление на 
отпадъците.

• Рекултивация на сметището.
• Оптимизиране графика и районите на сметосъбирането във всички 

населени Контрол и санкции мерки за контрол и санкции за лицата и 
фирмите, създаващи нерегламентирани сметища.

• Включване на собствениците на жилищни сгради в съвместни 
инициативи за опазване и поддържане на чистота около пространствата 
на жилищните сгради

• Контрол в опазване на околната среда.
• Разработване и прилагане на екологично ориентирани проекти, 

самостоятелно или в партньорство със съседни общини.

Икономика

• Ефективно управление на финансите на общината.
• Разумно планиране и разходване на бюджетните средства по 

приоритети.
• По-качествено усвояване на средства от финансиращите фондове.
• Създаване на тържище за производителите на земеделска и стопанска 

продукция.
• Предоставяне на достатъчно средства на всяко кметство за текущи 

разходи.
• Ефективно управление на общинската собственост.
• Публикуване в местните медии и на интернет страницата на общината 



на регистър със свободните имоти.
• Информираност на външни и местни инвеститори за потенциала на 

общината.
• Привличане на инвеститори, с цел откриване на нови работни места, с 

достоен труд и справедливо заплащане.
• Гарантиране на пълна прозрачност при провеждане на конкурсите за 

обществени поръчки.
• Публикуване на всички процедури, търгове и сделки на общинската 

администрация в интернет страницата на общината.
• Отговорност при въвеждането на антикорупционни процедури.
• Подпомагане, стимулиране и създаване на благоприятна среда за 

съществуване и развитие на малките и средни фирми на територията 
на общината, реализиране на публично-частно партньорство.

• Участие в национални и европейски програми за заетост.
• Подпомагане и насърчаване на инициативите на граждани за 

финансиране на техните начинания.

Образование

• Подпомагане на учебните заведения за дейности свързани с тяхната 
материално-техническа база.

• Създаване на условия за повишаване качеството и ефективността на 
системата за образование и обучение.

• Съдействие за предотвратяване преждевременното напускане на 
училище.

• Пълна подкрепа на даровити деца от общината, за да могат да развиват 
уменията си. Насърчаване на диалога между местния бизнес и учебните 
заведения в общината за създаване на нужните за региона кадри.

• Подобряване сътрудничеството между училища, детски градини и 
неправителствени организации в сферата на спорта, младежките 
дейности и културата.

• Създаване на условия за развитие на учениците в нови извънкласни 
форми.

• Строг контрол на храната, която се сервира на децата в детските 
градини.

• Организиране на регулярни срещи, дейности и събития с деца и 
родители.

Здравеопазване

• Всеки гражданин на общината да има гарантиран достъп до медицинска 
помощ и предоставяне на медицински услуги.



• Съдействие за оптимизиране дейността на МБАЛ – Каварна.
• Осигуряване на условия на висококвалифицирани медицински 

специалисти.
• Възстановяване на помещения за медицински прегледи по малките 

населени места.
• Ефективно взаимодействие между общинските, държавните и частните 

структури в здравеопазването.
• Участие на общината в превенции и навременно откриване на критични 

Заболявания.
• Създаване на мобилна аптека, която да осигурява лекарства до 

населените места.
• Подготовка на проекти с цел повишаване на здравната култура на 

населението.
• Разширяване дейността на здравните медиатори в ромския квартал, в 

града и малките населени места в общината.
• Активни действия за превенция на зависимости сред малолетни и 

непълнолетни и стимулиране на здравословния начин на живот
• Осигуряване на достъпна среда за хората в неравностойно положение.

Социални дейности

• Подобряване на грижата за възрастните – създаване на мрежа от услуги 
осигуряващи условия за спокоен и достоен живот в домашна среда.

• Създаване на условия за временно настаняване на бездомни хора.
• Разработване на проекти за социални иновации с активното участие на 

гражданското Общество.
• Мерки за преодоляване на социалната изолация на хората в 

неравностойно положение
• Разкриване на нов клуб за хората с увреждания
• Разширяване на броя на хората, обслужвани от социални асистенти, 

лични асистенти и домашни помощници.

Подпомагане и развитие на младежта

• Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда 
за качествена професионална реализация на младите хора, чрез 
стажантски програми и стимулиращи условия за започване работа в 
структурите и обектите на Община Каварна.

• Осигуряване на достъп до качествени услуги за подкрепа на личностно 
и обществено  развитие на младите хора в съответствие с потребностите 
и интересите им.

• Превенция на социалното изключване на младежите в неравностойно 



положение – младежи в специализирани институции, младежи с 
увреждания, младежи напускащи специализирани институции и др.

• Развитие и подкрепа на доброволчеството сред младите хора с цел 
социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране 
на гражданско самосъзнание

• Дейности за насърчаване на младите хора от малките населени места 
да се включват в различни младежки инициативи

• Насърчаване младежките обмени, доброволчество и други дейности.
• Създаване на необходимите условия за спорт и младежка активност в 

община Каварна

Култура

• Общинска политика за култура с реално ангажиране в подкрепа на 
културните институции и творци.

• Миналото на Каварна ще работи за развитието на града – системна 
грижа на общината за културното и историческо наследство на Каварна.

• Създаване на инициативи, които да привличат, възпитават младите 
хора, ангажирайки ги за популяризиране на културното наследство на 
града и общината

• Разработване на проекти за популяризиране на културно-историческото 
наследство на района.

• Развитие на културните изяви на открито с финансиране със средства 
от ЕС и други донорски програми

• Създаване, изпълнение и обезпечаване на съдържателен културен 
календар на града на база установените традиции.

• Поддържане на и обогатяване на книжния фонд на Читалищната 
библиотека, в крак със съвременните интересите на децата и 
възрастните читатели.

Спорт

• Прекратяване на порочните практики за неравностойно финансиране 
на спортните клубове, различните целеви групи.

• Разумно планиране на финансиране за подпомагане на спортните 
дейности за хора с увреждания.

• Изграждане и поддържане на спортни площадки за различни видове 
спорт

• Съдействие на спортните клубове за разработване и изпълнение на 
проекти за обогатяване на дейността им и подпомагане на работата с 
деца

• Осъществяване от общинската администрация на ефективен контрол 



върху условията за безопасност, на които трябва да отговарят 
съоръженията за детски и спортни площадки.

Общинска администрация

• Прекратяване на порочната практика за назначаване на хора на база 
политическа принадлежност и създадени зависимости.

• Подбор на служителите в общинската администрация основан върху 
техните професионални качества и опит.

• Повишаване професионалната квалификация на заетите.
• Контрол на работа на администрацията под формата на т.нар. „таен 

клиент“.
• Отстраняване на бюрократичните препятствия пред бизнеса и 

жителите на общината и улесняване комуникацията между общинската 
администрация и гражданите.

• Спазване на сроковете за предоставяне на административни услуги, 
въвеждане на възможности за реализирането им по електронен път.

.


