ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 2015-2019 ГОДИНА
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Програмата се представя в изпълнение на разпоредбите на чл.44,ал.5 от
ЗМСМА и е разработена в съотвествие с Общинския план за развитие 20142020г. Този документ съдържа основните цели, приоритети, дейности,
срокове за изпълнение и очаквания. Управлението на Община Каспичан
трябва да бъде отворено към националните политики за регионално
развитие, като се осигурят достатъчно надеждни основи за техническа
подготовка и разработване на успешни проекти по Оперативните програми
на ЕС.
Управленската програма е обвързана с всички действащи национални,
регионални и местни нормативни документи, съобразена е с основните цели
и приоритети на местното и регионално развитие и са изведени основни
тенденции за управление в периода 2015г. - 2019г. Програмата трябва да се
разглежда неразделно и с Националния план за развитие, с Общинския план
за развитие на ОбщинаКаспичан (2014 – 2020г.), с оперативните програми за
програмен период 2014г. – 2020г., с приетите решения, стратегии от
Общинския съвет в отделни сфери на управление на община Каспичан.
Разработването и изпълнението на Програмата е съобразена със следните
характерни особености на нашия район:
Силни страни:
1.Наличие на исторически и природни дадености за развитие на Общината
като атрактивна културно-историческа дестинация.
2.Добре развита читалищна дейност и самодейни колективи.
3.Близост до летище и пристанище Варна,важен железопътен
възел,преминаване на автомагистрала.

4.Наличие на газифицирана промишлена зона,която привлича нови
инвеститори през последните години.
Слаби страни:
1.Демографски срив и възрастова структура на населението, повсеместно
застаряване и тенденция към обезлюдяване на някои села.
2. Висока безработица;
3. Работеща икономика в условия на стагнация,неравномерно разпределение
в населените места.
4. Нуждаещата се от ремонт инфраструктура - пътища, улици,
водоснабдителна и съобщителна мрежа, липса на канализация,с изключение
на общинския център.
5.Наличие на нерегламентирани сметища;липса на съзнателно отношение
във връзка с изхвърлянето на отпадъците.
6. На пазара на труда са лица с ниска образователна степен и квалификация.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Превръщане на Каспичан в модерна и привлекателна за живеене
община.Предпочитано място за развитие на бизнес и туризъм,с добра
образователна,здравна и социална среда.
Основни ПРИНЦИПИ
*Единен подход за планиране и програмиране ; oтговорно отношение към
проблемите на общината.
*Партньорсво на всички нива при осъществяване на
планирането,програмирането,финансирането,наблюдението и оценката.
* Прозрачност, отговорност и контрол при управлението на общинската
собственост

*Съгласуваност с другите структуроопределящи политики,програми и
действия на международно,национално и регионално равнище.
* Публичност и прозрачност, отчетност и гарантиране на обществения
интерес при разходване на общинския бюджет и в работата на Общината.
*Отворена и открита към хората администрация;диалогичност в
управлението.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

I.Развитие на културно-историческият туризъм в Община
Каспичан.Култура,спорт,младежки дейности.
II. Създаване на благоприятна среда за развитие на бизнеса и земеделските
стопанства, условия за повишаване на заетостта,разкриване на нови работни
места,подпомагане на уязвимите от бедността,подобряване на жизнената
среда.
III.Благоустрояване на населените места.
IV.Подобряване на социална инфраструктура,образованието и
здравеопазването.
V.Екология и управление на отпадъци
VI. Развитие на гражданското общество; опазване на обществения ред
VII.Повишаване капацитета на общинска администрация и подобряване
обслужването на гражданите.Бюджетна дисциплина и ефективното
разпределение на разходите за финансова стабилност на Общината.
VIII.Подкрепа за доизграждане на православния храм „Свети Пантелеймон”
гр.Каспичан.

Развитие на културно-историческият туризъм в
Община Каспичан
Община Каспичан е включена в Националния списък на общините с
потенциал за развитие на културно-исторически и селски туризъм. На
територията на Община Каспичан се намира един от най-значимите
национални историко-археологически резервати (НИАР) “Плиска””Дворът на
кирилицата” и редица други природни и исторически забележителности.
Общината разполага с изключителен потенциал, който дава възможност за
развитие на различните видове туризъм - културен, селски, екотуризъм,
ловен, риболовен и др.
Използаване възможности за финансиране на различни проекти по
Програмата за развитие на селските райони,МИГ и други национални и
европейски фондове за финансиране.
Приоритет:Развитие на туризма.
Срок:2015-2019г.
1.Осигуряване достъп и социализация до всички исторически и природни
забележителности на територията на общината.Туристически
маршрути,екопътеки.
2.Вземане на НИАР „Плиска” за стопанисване и управление.
3.Придобиване собственост на бивш пионерски лагер на „Кирека”.
4. Да бъде изготвена» Стратегия за устойчиво развитие на туризма» в
съответствие с Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в
Република България 2014-2020г.
5.Създаване на Съвет по туризма

6. Съставянето на подробна общинска карта/на хартиен носител/ на
туристическите обекти (ОКТО), която да указва техният статус, вид, обхват,
маршрутна схема, капацитет и др. отличителни характеристики;
7.Изграждане на информационен туристически център
8.Партньорство за рекламиране и разработване на туристически пакети с
общини развиващи туризъм;в Черноморски туристически район/където е
включена нашата община/ ;и с други туристически райони.

Приоритет: Развитие на културата
Срок:2015-2019г
1.Развиване и включане на нови културно-исторически атракции в
националния и международен културен календар:дейности в „Дворът на
кирилицата”,съществуващи културни събития-„Дни на предците”,”Майстори
на шеговития къс разказ-Зевзек”,Фестивал на суджука и младото
вино”,”Кирека пее”,2-ри май-ден на Свети цар Борис I-Михаил,масово
кръщаване на деца на Голямата Базилика,дни на плодородието,пленер по
живопис;
2.Нови събития-Керамичен пленер”Каскеер”,създаване атракциони на
открито в различни населени места;
3.Отбелязване празниците на всички населени места и храмовите празници.
4. Развитие на културните връзки с побратимените градове и създаване на
нови.
5. Издирване, съхраняване, опазване, популяризиране на националното
културно наследство на общината.
6.Подкрепа дейността на НЧ и на всички самодейни колективи на
територията на Общината.
7.Отбелязване на 1335 години от създаването на Първата Българска държава.

Срок.09.2016г.
8.Отбелязване на 150 години от построяването на първата жп линия РусеКаспичан-Варна.
Срок.10.2016г.
9.Отбелязване на 55 години от обявяването на Каспичан за град.
Срок:2019 год.

Приоритет:Развитие на спорта
Срок:2015-2019г.
1.Реконструкция на спортните комплекси в гр.Каспичан и гр.Плиска.
2.Изграждане на спортни площадки във всички населени места.
3.Изграждане на спортна зала.
4.Подпомагане дейността на спортните клубове на територията на Общината.
5.Отбелязване на 30год от срещата между ФК”Славия” и
ФК”Локомотив”Каспичан.
Срок:май.2016г.
Приоритет:Младежки дейности
Превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора
*Подкрепа в организирането и участието на различни младежки фестивали и
мероприятия.
*Подкрепа на децата таланти.
* Изграждане на Младежки информационен център и обособяване на
Младежки клубове по населени места

*Включване на младежите в различни инициативи от обществен характер с
цел приобщаването им към обществения живот и изграждането на
гражданско общество. *

Създаване на благоприятна среда за развитие на бизнеса и
земеделските стопанства, условия за повишаване на
заетостта,разкриване на нови работни места,подпомагане на
уязвимите от бедността,подобряване на жизнената среда.
Срок:2015-2019г.
1.Привличане на външни за общината инвестиции
*разработване на комуникационни механизми и средства за популяризиране
предимствата на общината за привличане на инвеститори. Целесъобразно
използване на обособената промишлена зона в гр.Каспичан.
2.Създаване на добри условия за развитие на бизнеса и
предприемачеството чрез:
*Гъвкаво използване на общинската собственост.
*Предоставяне на бързи и качествени административни услуги.
*Актуализация на наредбите касаещи администриране на местните такси и
цени на услуги,за управление и разпореждане с общинска собственост.
3.Агробизнес-Подкрепа на традиционните за общината земеделски
производства,развитие на високоефективно зърнопроизводство и
животновъдство,лозарство и промишлено растениевъдство.
4.Управление на общинската собственост:
*Пълна идентификация на общинската собственост в населените места в
общината

*Установяване на необработваеми общински терени и отдаването им под
наем или аренда.
4.Приключване на процедурата за придобиване в собственост на общинските
гори .
Срок:2016год.
*Изготвяне на лесоустройствен план и решение за стопанисването на
общинските гори.
Срок:2016г
5.Политика по трудова заетост-безработицата в общината е по-висока от
средната за страната.Ще използваме всички възможности по оперативни и
национални програми.
*Разкриване на работни места по ОП Развитие на човешките ресурси:
*“ по схема” Алтернативи”-лични асистенти 35 лица
Срок:2015-02.2016г
*”Нови възможности”-проект за предоставяне на почасови грижи в домашна
среда и в социален център-лични асистенти-35 лица,домашни помощници-10
лица,персонал в центъра-6 лица.
Срок:03.2016г.-10.2017год.
*Разкриване на раб.места по национални програми:
-Старт в кариерата-1 лице
Срок:11.2015г-07.2016г
-Младежка заетост-лица до 29 години
Срок:02.2016-07.2016год.

Благоустрояване на населените места.
Включването на Община Каспичан в ОП за Развитие на Селските райони за
новия програмен период 2014-2020 ще ни позволи да кандидатстваме за
европейско финансиране,за проекти свързани с инфраструктура и
благоустрояване на населените места.
1.Във всички населени места-рехабилитация на централните зони,улици и
тротоари,общинските сгради- вкл.читалища и кметства.
Срок:-изготвяне на проекти 2016т.
-кандидатстване за финансиране:при отваряне на ОП Развитие на селските
райони.
2.Подмяна на водопроводи в населените места на Общината.
Срок:-изготвяне на проекти 2016т.
-кандидатстване за финансиране:при отваряне на ОП Развитие на селските
рай
3.В гр.Каспичан –независимо водоснабдяване „висока”зона
Срок:-изготвяне на проекти 2016т.
Изпълнение:намиране за подходяща възможност за финансиране
4.В с.Кюлевча-свързване на новия, дълбок сондаж с водоема.
Срок:-проектиране 2016г
Изпълнение: при отваряне на ОП Развитие на селските райони.
5.Продължаване корекцията на река Крива река в гр.Плиска
Срок:проектиране 2017г
Изпълнение:При отваряне на подходяща мярка за финансиране.

6. Реализация на проект на Община Каспичан „Технически дейности за
комплексно водно решение за реконструкция и изграждане на водопроводна
и канализационна инфраструктура и пречиствателна станция за отпадни води
гр. Каспичан, община Каспичан обл. Шумен”
-има изготвен проект
-финансиране-при подходяща програма за финансиране
7. Подобряване на материално-техническата база в здравните заведения на
територията на община Каспичан.
*Сграда „бивша поликлиника”
Срок:проект 2016г
Изпълнение:Национален Доверителен Еко Фонд
8. Изработване на генерален план за движение в община Каспичан.
Срок:2015-2016г.
9.Подмяна на уличното осветление във всички населените места с
енергоспестяващо.
Срок:енергийно обследване 2016г
Изпълнение:при отваряне на подходяща мярка за финансиране.
9. Изграждане и отремонтиране на детски площадки във всички населени
места.
Срок:2015-2019г.
10. “Осигуряване на достъп до обществени сгради за хора с увреждания.
Срок:2015-2019г.
11.Изготвяне на Общ устройствен план на Община Каспичан.
Срок:2016-2017г.

12.Създаване на дейност БКС в базата на ОСО гр.Каспичан,която общината
придоби през 2014г.
Срок:2017г.
13. Блогоустрояване на паркове, зелени площи и зони за отдих в Община
Каспичан
Срок:2015-2019т
14.Благоустрояване на пазара,създаване на условия за пазар на
производители и търговия.изграждане на закрити и открити
площи.Обособяване на зони за магазин за хранителни стоки и цех за
керамични изделия.
*Изработване на подробен устройствен план:
Срок:2016г.
15.Ремонт и доизграждане на общинските пътища.
Срок:2015-2019г.

Подобряване на социална инфраструктура,образованието и
здравеопазването.
Социални услуги
Приоритетно направление на общинската стратегия за социалните услуги
трябва да бъдат услугите за хора с увреждания и стари хора от резидентен
тип и в общността.
Планираните услуги са включени в Стратегията за развитие на социалните
услуги в Община Каспичан.

1.Проект „Нови възможности” за предоставяне на почасови услуги в
общността и в социален център,с осигурена мобилност на социалната
услуга.Доворът е подписан 11.2015г,реалната услуга ще стартира през.март
2016-домащни помощници,лични асистенти,персонал в центъра.Закупен е
автомобил”Пежо”6+1 места с платформа за инвалидни колички.
2.Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически
увреждания/плануван в с.Върбяне/;
Срок:при отваряне на мярка от Агенция социално подпомагане
/АСП/
3. Център за настаняване от семеен тип за стари хора/плануван в с.Кюлевча/;
Срок:при отваряне на мярка от /АСП/
4. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост
Срок:при отваряне на мярка от
/АСП
5. Увеличаване капацитета на ЦСРИ от 30 на 40 места
Има решение на ОбС Каспичан от 2015г.Чака се финансиране от
АСП.
6. Увеличаване капацитета на ДЦВХУ от 30 на 40 места
Има решение на ОбС Каспичан от 2014г.Чака се финансиране от
АСП.
8. Увеличаване числеността на персонала и разширяване дейността на
Домашен социален патронаж/ДСП-Предлагане на храна;Помощ в
домакинството;Хигиенно и санитарно обслужване;Помощ за излизане и
придвижване;
Срок:2016
9.Ремонт и оборудване на ДСП.

Срок:2016-2018г.
10.Развиване на съществуващите социални услуги,грижа за материалната им
база:
*Дневен център за възрастни хора с увреждания в с.Кюлевча
*ЦНСТ „Слънце”
*ЦСРИ гр.Каспичан
Срок:2015-2019г.
*Осигуряване на топъл обяд на социално слаби лица по проект „Обществена
трапезария”
Срок:2015г-2016г

Здравеопазване:
Настоящото състояние на системата в Община Каспичан се характеризира с
проблеми свързани основно с неравнороставеност на населението по
отношение на достъпа до извънболнична помощ и избор на ОПЛ, особено в
отдалечените селски райони.
На територията на Община Каспичан се осъществява само първична
извънболнична медицинска помощ - индивидуална практика и първична
дентална помощ.
Лекарски практики:
град Каспичан, с. Каспичан, Могила – 3;град Плиска, Зл. нива, Върбяне –
1;село Марково, Косово, Кюлевча - 1;
Общо - 5;/В момента към 29.02.16г. са заети 4 практики/
Стоматологични практики:

град Каспичан – 2;село Марково – 1;Плиска - 1;
Общо – 4; /В момента към 29.02.16г. са заети 4 практики/
Показатели във функция „Здравеопазване”:
здравни кабинети в детските градини – 6,здравни кабинети в общинските
училища – 4,яслени групи към ОДЗ „Снежанка” – 1,Здравен медиатор – 1,
*Поддръжка на материалната база на здравните кабинети и издръжката им.
*Саниране на общинска сграда /бивша поликлиника/
Срок:2015-2019г.

ОБРАЗОВАНИЕ
Образователната система в община Каспичан се състои от шест детски
градини,една яслена група и четири училища. Детските градини са в гр.
Каспичан , с. Каспичан, гр. Плиска , с. Златна нива ,с. Марково и с. Косово.
Училищата са три основни и едно средно общообразователно училище. От
тях средищни училища са СОУ „ П. Волов”- гр. Каспичан , ОУ „Св. П.
Хилендарски” - гр. Плиска и ОУ „П. Славейков” с. Марково.
1. Разработване на партньорски проекти по оперативни програми на
Европейски съюз и МОН.
*За всички училища беше изработен и подаден проект през ноември 2015г в
МОН-„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства
и/или търсещи или получили международна закрила.”
През 02.16год одобрен за административно
съотвествие.Очаква се одобряване за финансиране.
* За всички детски градини в общината беше изработен и подаден проект: „Образователна интеграция на децата от етническите малцинства и/или
търсещи или получили международна закрила.”

През 02.16год одобрен за административно съотвествие.Очаква се
одобряване за финансиране.
Най-сериозния образователен проблем в с който се сблъскваме е ,че в
единственото СОУ на територията на Общината има само
общообразователна паралелка.Това е предпоставка за изтичане на младите и
амбициозни кадри извън пределите на общината с цел получаване на
професионална квалификация. Този проблем е трудно решим тъй като дори
да въведем такова профилирано обучение то тази паралелка ще е само в
едно направление и това не би удовлетворило разностранните желания за
обучение на каспичанските младежи. В тази връзка удачно се явява
решението на СОУ „ П. Волов”- гр. Каспичан подкрепено и финансирано от
община Каспичан в 12 клас да се организират различни професионални
курсове по желание на учениците с които да се даде правоспособност в
различни професионални направления. Осигуряват се и допълнителни
стипендии за отличен успех включително и безплатни курсове за МПС на
ученици с отличен успех.
2.Превенция на агресията в учебните заведения и прекъсване на
образованието.
3.Саниране на сградата на ОУ”П.Хилендарски” гр.Плиска
4.Изграждане на инсталация за парно отопление в ОУ”Пенчо
Славейков”с.Марково
5.Подмяна на покрива с изолация на СОУ”П.Волов” гр.Каспичан.
6.ОУ”Христо Ботев”с.Каспичан……………………………………………………….
*В Центъра за работа с деца са сформирани 28 групи за извънкласни
занимания, в които са включени 370 ученици от цялата община на възраст от
3 до 17 години. Тук работата трябва да бъде насочена към създаване на
различни клубове стимулиращи младежката дейност.
Срок:2015-2019г.

Екология и управление на отпадъците
1.Почистване на стари замърсявания на територията на населените места и
предотвратяване образуването на нови
срок:2015-2019
2.Преминаване на предоставяне на общинска услуга по сметосъбиране и
сметоизвозване.
Срок:2017г.
3.Поетапно залесяване във всички населени места.
Срок:2015-2019г
9.На територията на Общината се наблюдават популации на няколко вида
застрашени птици-малък лешояд,белоопашат мишелов и др.,за да се
съхрани биологичното разнообразие ще кандидатстваме по проекти
свързани с опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в
Р.България”
Срок:2016-2019г.

Развитие на гражданското общество; опазване на обществения
ред
1. Сътрудничество с неправителствени и граждански организации за
кандидатстване с проекти по Европейски и други програми
2. Провеждане на публични обсъждания по приоритетни въпроси, касаещи
интересите на населението.
3. Делово сътрудничество и диалог с институциите при бедствия, аварии и
кризи - Община, РСПБЗН, РИОКОЗ,МВР,ДАНС,РЗИ
4. Превантивна дейност сред младежите срещу разпространение и употреба
на наркотични вещества, хулигански прояви, детска престъпност.
5.Разширяване на видеонаблюдението във всички населени места на
общината.

Срок:2015-2019г

Повишаване капацитета на общинска администрация и
подобряване обслужването на гражданите.Бюджетна дисциплина
и ефективното разпределение на разходите за финансова
стабиалност на Общината.
1.Участие на служителите от Общинска администрация в програми за
обучение и семинари
2.Подобряване на ефективността на процесите в общинска
администрация,обслужването на гражданите и бизнеса.
3.Изграждане на елекронно управление.
Срок:2015-2016г

Подкрепа за доизграждане на православния храм „Свети
Пантелеймон” гр.Каспичан.
1.Съдействие при набиране на средства за доизграждането на храма и при
строителните дейности.
2.Залесяване на района около храма.
Срок:2015-2019г
Програмата за управление е отворен документ и може да бъде допълвана с
нови дейности.

