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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 
Програмата за управление на Община Каспичан за периода 2019 – 2023 г. се представя в 

изпълнение на разпоредбите на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) и е разработена, в съответствие с Общинския план за развитие. Настоящият 

документ съдържа основните цели, приоритети, дейности и срокове за изпълнение. Управлението на 

Община Каспичан е отворено към националните политики за регионално развитие, като се осигурят 

достатъчно надеждни основи за техническа подготовка и разработване на успешни проекти по Национални 

програми и Оперативните програми на ЕС. 

Програмата за управление на Община Каспичан за периода 2019 – 2023 г. включва следните 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 

І. Икономическо развитие, инфраструктура, благоустрояване на населените места, за постигане 

по-високо качество на живот 

II. Образование 

IІІ. Социални дейности, трудова заетост и здравеопазване 

ІV. Развитие на туризъм, спорт и младежки дейности 

V. Култура 

VI. Екология 

VII. Развитие на гражданското общество 

VIII. Използване възможностите на Европейските фондове и Националните програми. 

Управленската програма е обвързана с Плана за интегрирано развитие на община Каспичан за 

периода 2021-2027 г. изготвен от общинска администрация и приет с Решение на ОбС – Каспичан през 

месец март 2021 год. Планът за интегрирано развитие на община Каспичан (ПИРО) 2021-2027 г. е водещ 

средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приоритетите за устойчиво и 

интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, възможности, ресурси и 

потенциал на общината през следващите седем години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата  

територия на общината – землищата на град Плиска и селата Каспичан, Могила, Косово, Марково, 

Кюлевча, Златна нива и Върбяне. Определени са зони за прилагане на интегриран подход за 

удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на 

възможностите за коопериране със съседни общини. 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Представям Ви Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Каспичан 

за мандат 2019 г. – 2023 г., осъзнавайки личната си отговорност пред Вас и гражданите на общината. 
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I. Икономическо развитие, инфраструктура, благоустрояване на населените места, за постигане по- 

високо качество на живот, чрез създаване на благоприятна среда за развитие на бизнеса и 

земеделските стопанства и подобряване на жизнената среда. 

Отчетът представя работата на Кмета и ръководената от него изпълнителна дейност на общинска 

администрация и обхваща периода 1 януари - 31 декември 2021 година. 

Този документ е изготвен в изпълнение на чл. 44 ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът на общината представя Годишен отчет за 

изпълнението на разработената от него Програма за управление. 

С поемането на ангажимента да работя за създаване на по – благоприятни условия за развитие на 

местната икономика и повишаване стандарта на живот на жителите на Община Каспичан, на основата на 

високо квалифициран човешки ресурс, развита и модернизирана инфраструктура, качествени социални и 

здравни услуги, привлекателно място за живот, инвестиции, туризъм и култура и осъзнавайки, че този 

процес е дълъг, труден и динамичен мога да заявя, че той ще има своето последователно развитие. 

През изминалата 2021 година, отговорно и последователно се изпълняваха всички местни 

дейности, които ЗМСМА е предоставил като правомощия – в областта на общинските финанси, 

имущество, данъци и такси, образование, здравеопазване, социални дейности, култура, обслужване на 

гражданите, устройството на територията, опазването на околната среда и др. Изпълнението на голяма 

част от дейностите, беше възпрепятствано от пандемичната обстановка и въведените противоепидемични 

мерки за разпространение на заразата от COVID- 19. Въпреки наложените ограничения и допълнителните 

ангажименти по изпълнение на дейности срещу разпространението на заразата от COVID- 19 са 

постигнати много добри резултати при реализиране на стратегическите цели и съответно изпълнението 

им. 

Управленската програма е обвързана с всички действащи национални, регионални и местни 

нормативни документи, свързана е с основните цели и приоритети на местното и регионално развитие и 

са изведени основни тенденции за управление за периода 2019 – 2023 г. В настоящия отчет са описани 

постигнатите цели в изпълнение на политиките, заложени в Програмата, а именно: 

 

През месец март Общинският съвет прие План за интегрирано развитие на Община Каспичан 

2021-2027 г., един от най-важните стратегически документи за развитието на общината. 

Община Каспичан подкрепя малкия и средния бизнес чрез подпомагане на земеделски 

производители, чрез отдаване под наем и аренда на земеделски земи, мери и пасища от общински поземлен 

фонд. Сключени договори за наем на пасища за отчетния период са в размер на 1957,581 декара, за наем 

и аренда на земеделска земя/включително в размер на 138,028 декара и полски пътища 1782,989 декара. 

В подкрепа и с цел повишаване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес, чрез 

изпълнение на стратегическите цели и дейности на МИГ Нови пазар – Каспичан е предоставена 

възможност да се реализира изпълнението на проекти. През отчетния период са сключени следните 

договори за финансиране: 

 „ИРА 86“ ЕООД, гр. Плиска, BG06RDNP001-19.332-0001 „Модернизация на 

земеделското стопанство“ – стойност на субсидията 74 809 лв. 
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 „КРИС ОЙЛ 97“ ЕООД, гр. Каспичан, „Модернизация на производствена мощност на 

фабрика за растителни мазнини“ – стойност на субсидията 119 460 лв. 

 „СОЛАРИС“ ЕООД, гр. Каспичан, „Повишаване конкурентно способността на 

„Соларис“ ЕООД“ – стойност на субсидията 101 026 лв. 

Инфраструктура: Със средства от държавния бюджет, и собствени средства на община Каспичан 

бяха реализирани следните инфраструктурни обекти: 

1. Основен и текущ ремонт на общинската пътна мрежа и съоръженията към тях: 

 „Текущ ремонт на общински път SHU1082 /ІІІ-2007/ Плиска – Върбяне – граница община 

(Каспичан – Нови пазар) – Правенци“;

 „Текущ ремонт на общински път SHU 1111 /ІІІ-701/, Нови пазар-Граница община (Нови 

пазар - Каспичан)-Плиска / ІІІ-2007/“;

 „Промяна на организацията на движение за повишаване безопасността на движение по 

път SHU – 1083 „Плиска – Арх. резерват Плиска“;

 „Аварийно укрепване на мост на селскостопански път с идентификатор 38804.30.106 

по КК на село Косово“ - единствения достъп до шахтов кладенец Косово, осигуряващ 

водоподаването за с. Марково и с. Косово;

 Стартира ремонта на Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан

-Могила - /ІІІ-2082/, включващ полагане на асфалтова настилка на участъци в гр. 

Каспичан и с. Каспичан, бордюри на участък от 70 м., две изкуствени неравности, една 

повдигната пешеходна пътека и едно паркомясто на ул. „9-ти май“ - с. Каспичан /ще бъдат 

изпълнени при подходящо време в началото на 2022 г./. 

2. Ремонт, обновяване и доизграждане на улична и пешеходна инфраструктура, осигуряване на 

безопасност в населените места в общината: 

 „Текущ ремонт на ул. „Бистрица“ кв. Калугерица“;

 „Основен ремонт на ул. „Георги Ванков“ гр. Плиска“;
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 „Основен ремонт на ул. „Априлско въстание“ с. Марково“- І етап /полагане на асфалтова 

настилка в участъка по язовирната стена/;

 „Текущ ремонт на ул. „В. Левски“ /пред училището/ в с. Марково–полагане на асфалтова 

настилка;

 „Основен ремонт на ул. „Братя Миладинови“ в гр. Каспичан“- полагане на асфалтова 

настилка;

 „Обособяване на паркинг при ул. „Симеон Велики“ гр. Каспичан в района на 

Спортна площадка“;

 „Водосток в с. Кюлевча - връзка ул. „Кальосна“ с ул. „Васил Коларов“;

 „Линеен отводнител на връзка на ул. „Кальосна“ с ул. „Коста Тодоров“ в с. Кюлевча;

 Изградени са две изкуствени неравности на ул. „Хан Крум“ в гр. Плиска;

 Изградени са две изкуствени неравности в централна зона на с. Върбяне.

 „Текущ ремонт на тротоари в град Каспичан – ул. “Симеон Велики“ в участъка 

между улици „Мадарски конник“ и „Димитър Благоев“, на ул. „Добруджа“ и ул.“ 

Тракия“;
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 Текущ ремонт на тротоари в с. Каспичан - участъка между здравната служба и училището;

 Текущ ремонт на тротоари в с. Върбяне - централна зона;

 „Основен ремонт на отводнителна канали по ул. „9-ти май“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Явор“ 

и ул. „Пирот“ в с. Каспичан“;

 „Авариен ремонт на ул. „29-ти май“ с. Кюлевча“, включващ укрепване брега на дере;

 Възложено е изпълнението на изкуствени неравности на ул. „Юри Гагарин“ в кв. 

Калугерица /ще бъдат изпълнени при подходящо време в началото на 2022г./;

3. Ремонт, обновяване и доизграждане на водопроводна мрежа в населените места в общината: 

 Подменен е водопровода по ул. „П. К. Яворов“ гр. Каспичан, съвместно с „ВиК – Шумен“ 

ООД;

 

 Подменен е водопровода по ул. „Кальосна“ село Кюлевча, съвместно с „ВиК – 

Шумен“ ООД;

 Подменен е водопровода по ул. "Хаджи Димитър" с. Върбяне със средства от ПУДООС;

 „Основен ремонт на ул. „Братя Миладинови“ в гр. Каспичан“, който включва изграждане 

на канализация и подмяна на водопровода.

4. Благоустрояване на населени места, зелени площи и места за отдих: 

 „Облагородяване и изграждане на зона за отдих и развлечения в УПИ ІІ-Озеленяване, кв. 

34а, с. Златна нива“- с проект към ПУДООС по кампанията „Чиста околна среда“ и 

средства по капиталова програма;

 Направен цялостен ремонт на пенсионерския клуб в с. Кюлевча, с подмяна на дограмата 

и изграждане на тоалетна;
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 Подменена дограма и текущ ремонт на част от помещенията в пенсионерски клуб в гр. 

Каспичан;

 Подменена дограма на пенсионерския клуб в с. Златна нива;

 Закупени 3 броя телевизори за пенсионерските клубове в с. Златна нива, с. Могила и с. 

Кюлевча;

 Закупени климатици за пенсионерските клубове в с. Върбяне и с. Златна нива;

 Закупено обзавеждане и осветителни тела за Художествена сбирка „Стоян Венев“ в гр. 

Каспичан;

 Направена ограда на гробищния парк в кв. Калугерица;

 Направена ограда на гробищния парк в с. Златна нива;

 „Текущ ремонт на тротоари в с. Могила“-централна зона;

 Ремонт на „Върбева чешма“ на ул. „Пирин“ в с. Могила;

 „Реновиране и изграждане на детска площадка с кът за отдих, с. Кюлевча“ по кампанията

„Чиста околна среда“ на ПУДООС; 

  „Текущ ремонт на съблекалните на градския стадион „Локомотив“ в гр. Каспичан“ – нова 

хидроизолация, подмяна на дограма и вътрешен ремонт на съблекалня;

 „Авариен ремонт на покрива на административна сграда на ул. „Мадарски конник“ № 40 

град Каспичан“;

 Направено отводняване на сградата на НЧ в с. Върбяне;

 Подменена масивна ограда на кметството в с. Косово;

 Подменена е оградата на ДГ „Снежанка“- гр. Каспичан;

 Одобрен проект - малки грандове по програма „РОМАКТ“ за изграждане зона за отдих – 

детска площадка на бившето сметище в с. Каспичан.

С ПМС са отпуснати средства в размер на 900 000 лв., за рехабилитация на улица „П. К. Яворов“, 

улица „Дунав“ и улица „Н. Й. Вапцаров“ в град Каспичан, и за улица „Ал. Стамболийски“ в град Плиска. 

Отпуснати са средства за изработване на технически проект за изграждане на канализация, ПСОВ и 
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подмяна на водопроводи в град Плиска и изработване на технически проект за изграждане на ПСОВ град 

Каспичан. 

Осигурени са средства за „Ремонт на силова и осветителна ел. инсталации и ремонтни дейности в 

училищна сграда, столова и физкултурен салон на СУ „Панайот Волов“ гр. Каспичан, община Каспичан”. 

След проведена обществена поръчка е избран изпълнител. 

Осигурени са средства за „Ремонт на ОбУ „П. Хилендарски“ в гр. Плиска, Община Каспичан”. 

Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител. 

Подаден е проект по „Красива България“ за подмяна на асансьора и ремонт в Информационния 

център в сградата на общинска администрация гр. Каспичан. 

През 2021 г. са изготвени проекти за подмяна на водопроводи: 

 „Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на ул. „Васил Коларов“ в с. Кюлевча, община 

Каспичан“ и „Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на ул. „Бузлуджа“ и ул. „Станьо 

Василев“ в с. Марково“, подадени в ПУДООС за финансиране;

 Подмяна на водопроводи в село Косово и село Марково, включващ рехабилитация на 

водоснабдителна мрежа на ул. „Рачо Караниколов“ с. Косово и ул. „Кирил и Методий“, 

ул. „Септември“ и ул. „Петър Кънчев“ с. Марково.

Изготвени са проекти за рехабилитация на уличната настилка за ул. „Москва“, ул. „Г. С. 

Раковски“, ул. „П. К. Яворов“ в гр. Каспичан  и ул. „Дунав“ гр. Плиска. 

През ноември 2021 г. Общински съвет прие Общ устройствен план на община Каспичан. С него 

се определя общата структура на територията - жилищни и нежилищни територии, за спорт и развлечения, 

за озеленяване, територии с обекти на културно-историческо наследство, земеделски и горски територии. 

Бюджет: 

През 2021 г. начален план бяха планирани собствени приходи на община Каспичан в размер на 1 

730 618 лв., от тях данъчни приходи - 551 200 лв. и неданъчни – 1 179 418 лв. През текущата година, на 

основание постъпили приходи, основно в държавни дейности – училища, на основание заповеди на 

директори на учебни заведения се извърши промяна в плана за приходите. Към 31.12.2021 година план за 

собствени приходи е 1 983 344 лв., от тях данъчни приходи – 551 200 лв. и неданъчни 1 432 144 лв. 

Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2021 г. общо е 2 078 693 лв. – 104,81%. Данъчни приходи 

са в размер на 701 699 лв. - 127%. Преизпълнението включва данък недвижими имоти – 120% и данък при 

придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 213%, изпълнението на останалите данъчни 

приходи са както следва - патентен данък – 86%, данък превозни средства – 90% и туристически данък – 

38%. 

Неданъчни приходи - постъпления в размер на 1 376 994 лв., изпълнение 96%. Следва да 

отбележим параграфите с процент на изпълнение над плана: наем имущество – 124%, наем земя – 108 %, 

такси домашен социален патронаж – 109% и такси технически услуги – 149%. Такса битови отпадъци при 

план – 555 148 лв. – изпълнение – 449 453 лв. -81%. 

Размерът на очакваните приходи за 2021 г. за данък недвижими имоти, данък върху превозните 

средства и такса смет е определен на база 40% събираемост на недобори и 80 % събираемост от облога за 
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2021 г. на физически и юридически лица. Изпълнението на местните приходи /ДНИ, ТБО и Д-к ПС/ по 

населени места, е както следва: 

 
Населено място 

Данък недвижими 

имоти в % 

Такса битови отпадъци 

в % 

Данък върху 

превозните средства в 

% 

облог недобор облог недобор облог недобор 

гр. Каспичан 91,71 63,83 79,35 27,75 78,65 27,61 

км. с. Каспичан 32,60 72,22 59,84 28,96 52,45 23,68 

км. с. Могила 73,82 31,12 73,33 32,06 67,95 17,07 

км. с. Кюлевча 69,69 24,97 66,30 22,46 56,57 17,73 

км. с. Марково 39,22 6,06 39,12 6,31 38,74 19,41 

км. с. Косово 43,48 9,69 34,39 8,88 31,95 15,59 

км. гр. Плиска 90,96 29,00 87,38 64,92 70,48 25,83 

км. с. Върбяне 57,93 8,19 56,21 8,11 70,53 88,59 

км. с. Златна нива 59,12 13,35 64,43 12,81 53,47 34,65 

Преходният остатък към 31.12.2021 г. е 2 867 015 лв., съответно в държавни дейности – 1 454 422 

лв. и местни дейности – 1 412 593 лв. В тези суми са включени предоставени целеви средства за усвояване 

през 2022г. – ПМС 262/29.07.2021 г. за ремонт на СУ „Панайот Волов“ гр. Каспичан - 471 788 лв.; ПМС 

326/12.10.2021г. във връзка с COVID-19 – 193 732 лв.; ФО 85/11.11.2021г. ПМС 376/2021г. допълнителни 

трансфери за капиталови разходи и текущи ремонти – 900 000 лв.; средства от МОН за ремонт в ОУ гр. 

Плиска – 307 806 лв. и от целеви средства за капиталови разходи в размер на 72 806 лв. 

Общинската собственост: 

С дейностите по управлението, разпореждането и придобиването на общинската собственост през 

изминалата 2021 година, Общинска администрация следваше постигане на целите на Стратегия за 

управление и разпореждане с общинска собственост на Община Каспичан за периода 2019-2023г. 

В изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-собственост на община 

Каспичан за 2021 година, бяха реализирани пет сделки за продажба на общински имоти: дворно място в 

град Плиска, общинско жилище в град Каспичан, две дворни места в село Могила и дворно място в с 

Кюлевча. Получените приходи са в размер на 54 140 лв. 

След проведени тръжни процедури за отдаване под наем бяха подновени договорите за наем, за 

нов петгодишен период, за следните общински обекти: помещение от 12 кв. м. за офис в сграда 

пенсионерски клуб град Каспичан и четири терена за поставяне на преместваеми обекти за търговска 

дейност в гр. Каспичан. 

В резултат на проведени търгове за отдаване под наем, сключихме два нови договора за наем за 

поставяне на преместваеми обекти-павилиони за търговска дейност в село Златна нива. 

Бяха обявени публични търгове за отдаване под наем на земеделските земи от Общинския 

поземлен фонд, по договори за наем, които изтичат към 30.09.2021 година. 

В резултат на проведените търгове, сключихме следните договори за наем: 
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 Договор от 09.08.2021 година за площ от 69,748 декара в землището на село Върбяне, при годишен 

наем от 3417,65 лева; 

 Договор от 13.09.2021 година за площ от 38,670 декара в землището на село Върбяне, при годишен 

наем от 3365,23 лева; 

 Договор от 13.09.2021 година за площ от 29,610 декара в землището на село Върбяне и площ от 

300,044 декара в землището на село Златна нива, при годишен наем от 32821,29 лева. 

През 2021 г. бяха сключени 9 договора за наем на пасища, мери и ливади за обща площ от 1957,581  

дка, от които в общинския бюджет постъпиха приходи в размер на 13160,78 лева. 

Съгласно заповед на директора на Областна служба по земеделие, Общински съвет-Каспичан 

одобри отдаването под наем на полските пътища, включени в масивите за ползване. Бяха сключени 62 бр. 

договора за наем, за площ от 1782,989 декара. В резултат на сключените договори през отчетната 2021 

година са постъпили 92 443,51 лева в общинския бюджет. 

Съгласно чл. 31, ал. 1 от Закона за политическите партии, община Каспичан предостави 

безвъзмездно за ползване помещения на три партийни организации за осъществяване на тяхната дейност. 

В началото на 2021 година бяха сключени следните договори: ПП НФСБ, ПП БСП и ПП ДПС. 

През август договорът с ПП НФСБ беше прекратен. 

През 2021 година придобихме в собственост два имота – гараж в гр. Каспичан, чрез закупуването 

му от ОББ АД и сграда-„бивша фурна“ в с. Върбяне, закупена от РПК „Съгласие“. 

Община Каспичан е страна по 2 договора за концесии на язовири – публична общинска 

собственост. 

Предоставени са следните язовири: 

 Язовир Кюлевча за срок от 30 години, съгласно договор от 12.10.2009 година и годишна  

концесионна вноска от 6500.00 лева. Концесионер „Вигор” ЕООД гр. Шумен. 

 Язовир Калугерица за срок от 35 години, съгласно договор от 15.10.2001 година и 

годишна концесионна вноска в размер на 2000.00 лева. Концесионер „Димени 2000” 

ЕООД гр. Каспичан. 

През 2021 година нови договори за концесия не са сключвани. 

Установяването на собствеността върху общинските гори в земеделски територии приключи със 

съставяне на актове за публична общинска собственост за имоти в землищата на село Марково, село 

Косово, село Каспичан и село Могила. Горските територии – собственост на община Каспичан са с площ 

от 108,8 хектара. 

През изминалата година продължи процеса на идентификация на имотите-общинска собственост 

чрез съставяне на нови 136 броя актове за общинска собственост, от които 42 броя за имоти – частна 

общинска собственост и 94 броя за имоти – публична общинска собственост. 

Всички усилия на ръководството на община Каспичан са свързани с получаване на оптимален 

резултат от дейностите по управление и разпореждане с общинската собственост, ръководени от 

разбирането, че правилните действия ще доведат до повишаване на собствените приходи в общинския 

бюджет и тяхното целесъобразно разходване в интерес на гражданите на община Каспичан. 
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Човешки ресурси и системи за управление на качеството: 

Инвестициите свързани с хората в администрацията са най – важния капитал, който води до висок 

обществен резултат. Потенциалът, административния капацитет, както и опитът, професионализма и 

компетентностите на хората в организацията са съществен фактор за нейното развитие. За Община 

Каспичан е изключително важно непрекъснатото подобряване на административния капацитет, целящо 

повишаване на квалификацията на служителите в сферата на тяхната компетентност, подобряване на 

качеството на работа им чрез включването им в подходящи обучения и повишаване компетенциите на 

служителите за ефективно изпълнение на техните задължения. В изпълнение на тази цел през 2021 година 

са проведени обучения по 42 обучителни модула на служители от общинска администрация съобразно  

анализа и плана за обучение изготвен на база годишна оценка. 

Устремени да търсим по - добра посока за развитие на качеството в администрацията, като във 

фокуса на всяка дейност поставяме гражданите, нашите партньори и обществото като цяло, през 

изминалата година положихме началото по внедряване на нов модел за управление на качеството по 

проект "Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите" в партньорство с Института по 

публична администрация под ръководството на държавен експерт от Дирекция „Модернизация на 

администрацията“ към Министерски съвет. CAF е европейски инструмент за управление на качеството, 

разработен от публичния сектор и пригоден за него. Основната му цел е подобряване на качеството на 

управление и работа в публичната администрация. Моделът CAF е базиран на самооценка на 

институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира 

нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване. Целта от прилагането на CAF и 

превръщането му в устойчива управленска практика е подобряването на ефективността и ефикасността в 

работата на институцията, постигането на по – добри резултати за администрацията и хората в нея, за 

потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло. 

Паралелно с внедряването на новия инструмент CAF, Община Каспичан поддържа и системата за 

управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 по който през отчетния период премина успешно 

одит по системата. Обхватът на одита е свързан с дейностите на администрацията по отношение на 

осъществяване на местното самоуправление, предоставяне на административни услуги на потребители, 

администриране на дейности по устройство на територията, финансово-стопански дейности и управление 

на собствеността, изпълнение на делегираните държавни функции в областта на образованието, културата, 

здравеопазването, социалните дейности, околната среда, спорта, туризма, отбранително- 

мобилизационната готовност и опазване на обществения ред и сигурност. 

Политиката по управление на Общината показва ангажимента на общинското ръководство за 

удовлетворяване изискванията на гражданите и други заинтересовани страни. 

Административно обслужване: 

Поставянето на потребителя в центъра на административното обслужване е водещ принцип на 

Община Каспичан. През 2021г. работата ни беше насочена в посока за по-добро качество на 

административните услуги и по-добро обслужване на гражданите. Основавайки се на принципите и 

следвайки целите на администрацията, през изминалата година е осигурена възможност на гражданите и 

бизнеса всички административни услуги предоставяни от Община Каспичан да се заявяват напълно 

mailto:obshtina@kaspichan.org
http://www.kaspichan.org/
mailto:obshtina@kaspichan.org
http://www/


стр.12 

ул. „Мадарски конник“ № 91 

9930 гр. Каспичан 

телефон : +359 5351 / 74 74 

91 Madаrski konnik st 

9930 Kaspichan 

Phone:+359 5351 / 74 74 

Fax:  +359 5351 / 74 70 

e-mail: obshtina@kaspichan.org 

www. kaspichan.org 

факс : +359 5351 / 74 70 

e-mail: obshtina@kaspichan.org 

www. kaspichan.org 

 

 

електронно на ниво 4, като е осигурен достъп чрез инфраструктурата на Държавна агенция „Електронно 

управление“ /ДАЕУ/. Пълна информация за начина на заявяване, заплащане и предоставяне на 

административни услуги е публикувана в сайта на общината, включваща освен разяснителен текст и 

видеоклипове за начина на заявяване. Осигурена е възможност и за заплащане на предоставените услуги 

чрез средата за електронно плащане на ДАЕУ, използването на която не изисква такса за превод на 

паричните средства. Заплащането на данъци и такси е възможно и чрез външни последници-всички 

банкови институции, „Български пощи“ АД, „Изипей“ АД и „Фаст Пей ХД“ АД . 

За нас е важна обратната връзка от гражданите - потребители на административните услуги, за да 

можем да актуализираме мерките за подобряване на административното обслужване. За целта е 

разработена анкета която е достъпна в Центъра за административно обслужване и в сайта на общината, 

чрез която гражданите могат да участват като изразят мнение, свързано с качество на административното 

обслужване. През 2021 г. е изготвен годишния доклад за измерване на удовлетвореността на гражданите 

от административното обслужване в Община Каспичан, в който се систематизират данните, показващи 

тенденциите по отношение на обратната връзка с клиентите. Данните показват, че Община Каспичан е 

намерила ефективна форма за предоставяне на административните услуги за срока на изпълнението им. 

Основната част от потребителите, попълнили анкетната карта, посочват, че са удовлетворени от работата 

на администрацията, свързана с административното обслужване, от отношението на служителите при 

предоставяне на съответната услуга, срока и качеството на изпълнение и оценяват положително начина на 

предоставяне на административни услуги. 

С цел намаляване на административната тежест за гражданите при предоставянето на 

административни услуги Община Каспичан се присъедини към Средата за междурегистров обмен (RegiX), 

която предоставя възможност за реализиране на интерфейс за автоматизирано подаване и обслужване на 

стандартизирани заявки за административни услуги по електронен път, чрез която се извличат данни от 

над 30 регистъра на централната администрация като: Агенция по вписванията; НАП; МВР; МОН; 

Министерство на земеделието и храните; Българска агенция по безопасност на храните; ИА „Автомобилна 

администрация“; Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Министерство на туризма 

и др. С разработените компоненти на междурегистровия обмен, необходими за свързване на 

информационните системи на администрациите, е осигурена възможността за потребителите на 

информация автоматично да извличат данни от други основни регистри. С въвеждането на тази 

функционалност част от изискуемите документи по предоставяне на административните услуги се 

достъпват служебно и не се изисква от клиентите да ходят до други институции и да представят документа 

на хартия. 

Електронно управление: 

През 2021г. приехме предложение за сътрудничество с Държавна агенция „Електронно 

управление“ за изпълнение на проект „Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, 

подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез 

широколентова инфраструктура и електронно правителство“. 

Основни дейности в изпълнение на проекта се състоят в проектиране и изграждане на оптични 

кабелни линии и осигуряване на активно оборудване за свързаност на общинските администрации към 
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Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната 

сигурност. По този начин се предоставя възможност за използване на споделените ресурси на 

електронното управление, както и на интернет. 

Община Каспичан ефективно използва и Система за сигурно е електронно връчване, която 

позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, 

физически и юридически лица. Комуникацията чрез системата за електронно връчване замества 

класическия метод за доставка на писма и е в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 

26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронното управление (ЗЕУ). Услугата за електронна препоръчана поща 

представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. В изпълнение на своите 

задължения общината е присъединена и към Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) и 

обменя документи с всички останали институции, участници в процеса на електронен обмен на документи. 

През 2021 г. предприехме необходимите действия за изграждане и поддържане на федериран 

портал – уебсайт, управляван и поддържан в инфраструктурата на Единния портал за достъп до електронни  

административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“. Порталната платформа 

представлява облачно решение за изграждане на портални сайтове в рамките на една инфраструктура 

изградени чрез шаблон, който е разработен по всички изисквания на Директива /ЕС/ 2016/2102 от 

26.10.2016г. относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложение. Порталната платформа се 

поддържа от екипите на ДАЕУ, а съдържанието на федерирания портал от администрацията. 

През 2021 г. внедрихме предоставяната от ДАЕУ услуга „Създаване и поддържане на служебни 

електронни пощи“, като основна цел е осигуряване на сигурност, безопасност и унификация на 

електронните комуникации на администрацията в изпълнение на нормативните изисквания в тази област. 

Достъп до обществена информация и отворени данни: 

Община Каспичан ефективно обработва заявленията за достъп до обществена информация 

подадени чрез Платформа за достъп до обществена информация, в качеството й на задължен субект по 

Закона за достъп до обществена информация. През 2021 г. са постъпили общо 18 заявления за достъп до 

обществена информация. 

В изпълнение на задълженията си по Закона за достъп до обществена информация Община 

Каспичан публикува на интернет страницата на общината списък с набори от данни по приоритетни 

области в отворен формат, включително и на Портала за отворени данни, където поддържа 29 набора от 

данни. 

 

II. Образование  

Община Каспичан в качеството си на първостепенен разпоредител с бюджет осигурява 

сравнително добро ниво на образователните услуги за децата и учениците по отношение обхват на 

подлежащите на задължително обучение, достъп до образователни институции, материално-техническо и 

финансово осигуряване на образованието. Всички училища и ДГ „Снежанка“ в гр. Каспичан прилагат 

системата на делегиран бюджет. 

mailto:obshtina@kaspichan.org
http://www.kaspichan.org/
mailto:obshtina@kaspichan.org
http://www/


стр.14 

ул. „Мадарски конник“ № 91 

9930 гр. Каспичан 

телефон : +359 5351 / 74 74 

91 Madаrski konnik st 

9930 Kaspichan 

Phone:+359 5351 / 74 74 

Fax:  +359 5351 / 74 70 

e-mail: obshtina@kaspichan.org 

www. kaspichan.org 

факс : +359 5351 / 74 70 

e-mail: obshtina@kaspichan.org 

www. kaspichan.org 

 

 

Към 2020/2021 учебна година на територията на Община Каспичан функционират общо 11 

образователни институции - 6 детски градини, 1 средно училище и 3 обединени училища и 1 Център за 

подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР - ЦРД). 

В образователните институции на територията на общината през учебната 2020-2021г. се 

обучаваха 809 деца и ученици, включително и 27 деца със специални образователни потребности. 

С приемането на Бюджет 2022 г. Община Каспичан ще дофинансира общо 15 маломерни 

паралелки в общинските училища с цел обезпечаване нормалното протичане на учебния процес през 

новата учебна година. 

През учебната 2020-2021г. ДГ „Снежанка“ гр. Каспичан продължи участието си в проекта 

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, осъществяван с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. 

В изпълнение на заложените годишни цели за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците бяха осъществени следните дейности: 

 Допълнително обучение по български език за деца билингви. 

 Реализирани дейности по обща и допълнителна подкрепа от назначените по проект „Активно 

приобщаване“ специалисти логопед и психолог и стартиране на дейности по проект „Подкрепа за 

приобщаващо образование“ в ДГ „Снежанка“ гр. Каспичан 

 Реализирана съвместна инициатива „Лятно театро“ от ЦПЛР и МКБППМН. 

 Реализирана съвместна инициатива за Деня на пътната безопасност от ЦПЛР и МКБППМН. 

 Реализирани съвместни инициативи/театрална постановка и концерт/ от ЦПЛР и ДГ „Снежанка“ 

гр. Каспичан. 

 Участие на деца от ЦПЛР в международна инициатива посветена на 80г от създаването на 

българската редакция на Радио „Китай“. 

Всички училища на територията на общината получиха средства по национални програми за 

развитие на образованието - НП „Без свободен час“, НП „Профилактика и рехабилитация на 

педагогическите специалисти“, НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата 

на предучилищното и училищното образование“, НП „Оптимизиране на вътрешната структура на 

персонала“. През 2021 г. поискахме средства за текущи ремонти за училищата в гр. Плиска и с. Каспичан. 

Получени са средства за училището в гр. Плиска. 

 

 

 ІІІ. Социални дейности, трудова заетост и здравеопазване.  

Социални услуги: 

Социалните услуги в Община Каспичан, допринасят за повишаване качеството на живот на 

уязвимите групи, като създадат условия за пълноценно участие в обществения живот на хората в 

неравностойно положение и с риск от социално изключване, чрез предоставянето на качествени социални 

услуги и грижа. 

На територията на Община Каспичан през отчетния период функционират следните социални 

услуги: 
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 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/ - социалната 

услуга включва предоставяне на жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени 

от родителска грижа, за които към момента на настаняването са изчерпани възможностите за връщане в 

биологичното семейство, настаняване при близки и роднини, приемно семейство или осиновяване. В 

ЦНСТДБУ функционира среда и отношения близки до семейната, при които децата получават 

необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване. 

Осигурени са условия децата да участват в онлайн уроците заедно със своите съученици, чрез 

закупуване на технически средства включващи: компютърни конфигурации, таблети, принтер и покриване 

на абонаментните такси за интернет услугите. 

Персоналът в социалната услуга е обучен и поддържа добро ниво на компетентност за посрещане 

потребностите на ползвателите на услугата. 

Капацитетът на ЦНСТДБУ е 15 места и е запълнен. Екипът на социалната услуга организира 

ежедневието на децата според предварително изготвени заедно с тях общи правила. Дейностите които се 

предоставят, покриват утвърдените стандарти за работа с деца. През 2021 г. един младеж от ЦНСТДБУ, 

който навърши пълнолетие беше настанен в общинско жилище. 

 

 Домашен социален патронаж - комплекс от социални услуги, предоставяни в домовете на 

възрастни хора и хората с увреждания с капацитет 180 лица. 

 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /ДЦПЛУ/ с. Кюлевча – създават се 

условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, 

задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационни потребности, както и на потребностите от 

организация на свободното време и личните контакти. През годините е завишен интересът към услугата, 

която продължава да функционира над утвърдения капацитет от 30 лица. 

 Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ предоставя комплекс от 

социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социални-правни консултации, изготвяне и 

осъществяване на индивидуални програми за социално включване на деца и възрастни с увеждания. ЦСРИ 

обслужва потребители от територията на две общини – Каспичан и Нови пазар. 
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Социалната услуга ЦСРИ се предоставя на широк кръг потребители – деца и лица в риск от 

социално изключване, както и техните близки. През последната година ЦСРИ функционира с капацитет, 

надвишаващ утвърдения, което от своя страна е индикатор определящ необходимостта от този вид 

социална услуга, както е и показател за нейното качество на предоставяне. 

Социалната работа е постоянен и продължителен процес, от който се нуждаят хората с увреждания с 

цел превенция изпадане е социална изолация на уязвима група потребители. 

Предоставянето на услугата Център за социална работа и интеграция (ЦСРИ) цели подкрепа на 

индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с 

различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез 

целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва 

разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, 

поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на 

живот 

 Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в 

домашна среда. Центъра е разкрит през м. април 2016 г. по Проект № BG05M9OP001-2.002-0122-C001 

„Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда”. 

Проекта се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Предоставянето на услугите цели осигуряване на дългосрочна социално-здравна грижа за хората 

в неравностойно положение в община Каспичан. Същият развива дейност в част от сграда – публична 

общинска собственост, ремонтирана, обзаведена и оборудвана за нуждите на проекта. Обособени са и 

ремонтирани четири помещения, съобразно спецификата на дейностите, които предоставя Центъра. 

Екипът който работи на ½ щ. бройка включва: шофьор, рехабилитатор, трудотерапевт и социален 

работник. 

С цел осигуряване на мобилност, достъпност и разширен обхват на комплекса от социално- 

здравни услуги, които се предоставят в Центъра, е закупено и се ползва специализирано транспортно 

средство за хора с увреждания 5+1 места, с рампа и място за инвалидна количка. С транспортното средство 

се обслужват потребителите от населените места на територията на община Каспичан. 

Услугата се финансира от общинския бюджет. 

 „Приеми ме“. Регистрирани са четири приемни семейства в общината, като в три от тях 

са настанени деца - в град Каспичан, град Плиска и с. Златна нива. 

 „Топъл обяд“ - На 01.01.2021 г. в Община Каспичан стартира изпълнението на проект 

„3.1- Топъл обяд в условията на пандемията от COVID 19“ – по Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в 

България. 

Целта на проекта е да се осигури топъл обяд на хора в неравностойно положение, реализацията 

на този проект е част от целенасочената социална политика, която Община Каспичан развива в подкрепа 

на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация. 
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Към 31.12.2021г. се предоставя топъл обяд на 200 лица от основните целеви групи, Социалната 

услуга обслужва следните населени места: гр. Каспичан, кв. Калугерица, с. Кюлевча, с. Марково и с. 

Косово, гр. Плиска, с. Златна нива, с. Върбяне, с. Каспичан и с. Могила 

 Проект „Предоставяне на патронажна грижа +" - цели да осигури на хора с увреждане, на 

хора над 65г. с ограничения или невъзможност за самообслужване и техните семейства на територията на 

община Каспичан. Дейностите „Домашен помощник“ и „Медицинската помощ“ са насочени към 

улесняване достъпа до здравни услуги и подкрепа на социалното включване на хората с увреждане. 

Проектът обхваща 37 лица, които получават почасови грижи. Изпълнението на проекта ще продължи до 

17.05.2023г. Осигурена е непрекъснатост на ползване на услугата от потребителите, от 5 домашни 

помощници и двама здравни работници. За социалната услуга има осигурен автомобил и шофьор по 

проекта. 

 Механизъм за лична помощ – социална услуга по Закона за лична помощ - Предоставяне 

на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора по Закона за лична 

помощ. Към настоящия момент по механизма са обхванати 150 потребителя. 

 „Асистенска програма“. В началото на 2021г. стартира „Асистентската подкрепа“ - 

специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и 

лица с трайни увреждания и на лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, 

предоставяна от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“. 

Целта на услугата е оказване подкрепа на потребителите в справянето с ежедневни дейности, 

съобразени с личните интереси и възможности. Назначени са 14 социални асистенти, които се грижат за 

36 потребители 

Здравеопазване: 

Здравната мрежа на територията на Община Каспичан е структурирана, както следва: 

 3 практики на общопрактикуващи лекари; 

 2 регистрирани дентални лекари; 

 1 здравен медиатор. Заявени са още 2 бройки за здравни медиатори към Националната мрежа 

на здравните медиатори. Предстои провеждане на конкурс в началото на 2022г. 

За училищното и детското здравеопазване се грижат 4 медицински специалисти. 

Ангажимент на общината е организиране на здравеопазването в учебните заведения и дейността 

на здравния медиатор. Всички здравни кабинети в учебните заведения са в добро състояние, оборудвани 

и заредени с необходимите медикаменти. 

По отношение здравната помощ за населението оказваме съдействие с предоставяне на 

помещения за лекарските практики, които се отдават на преференциални цени, осигуряваме отопление и 

извършваме основни ремонти. 

Във всички населени места с изключение на с. Косово има обособени медицински кабинети, за 

личните лекари обслужващи населението в тях. 

Трудова заетост: 
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Държавната политика в областта на пазара на труда, обучението на работната сила и 

интеграцията на неравнопоставените групи на трудовия пазар се провежда от Министерството на труда 

и социалната политика. Използваме всички възможности за кандидатстване по програми. 

Програмите за заетост, които реализира Община Каспичан са насочени към лица до 29 години, 

хора с трайни увреждания, продължително безработни лица, майки с деца до 5- годишна възраст, 

неактивни и обезкуражени лица 

Изпълняваните програми през 2021 г. от Община Каспичан са: 

 Проект „Нова възможност за младежка заетост“, Схема „Младежка заетост“ по ОП 

“Развитие на човешките ресурси“. 

С реализацията на проекта се дава възможност на работодателите да наемат младежи за 6 месеца 

в две основни направления : 

 Стажуване: Определен от работодателя служител изпълнява ролята на наставник на 

наетия по схемата младеж, като целта е максимално усвояване на практически умения по 

придобитата професия/специалност в рамките на стажа; През 2021 г. към Община Каспичан няма 

назначени лица за стажуване по проекта; 

 Обучение по време на работа: В рамките на работното време тече обучение на наетите 

лица по определена професия/специалност, чрез наставник. 

 През 2021 г. в населените места на Община Каспичан работят 22 лица на длъжност 

работник поддръжка и работник озеленяване. 

 Програма „Старт на кариерата“ има за цел да бъдат осигурени възможности за 

придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на 

прехода между образование и заетост. През 2021 г. в Общинска администрация работи 1 лице на длъжност 

специалист „Социални дейности“. 

Програми / проекти за лица с увреждания: 

 Проект „ Обучения и заетост“ Компонент II. Проекта има за цел интегриране на пазара на 

труда на безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г. (навършили 30 години), на увреждане 

Субсидираната заетост е 6 месеца. През 2021 г. в населените места на Община Каспичан работят 10 лица. 

 Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ - Програмата 

се изпълнява за срок до 24 месеца. През 2021 г. в Община Каспичан по програмата работят 2 лица. 

 Насърчителни мерки за лица с увреждания по чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ. С реализацията им се 

осигурява 6 месечна субсидирана заетост за лица с трайни увреждания. През 2021 г. в Община Каспичан 

работи 1 лице. 

Програми за лица в предпенсионна възраст: 

 Национална програма „Помощ за пенсиониране“,. През 2021 г. в Община Каспичан по 

програмата са наети и работят 6 лица. 

Програми за Активиране и включване на пазара на труда на неактивни лица: 

 Национална програма „Активиране на неактивни лица“. През 2021 г. в Община Каспичан 

по програмата работи 1 лице . 
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Програми за самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5- 

годишна възраст: 

 Насърчителни мерки за работодатели по чл. 53 а от ЗНЗ - Осигуряване на заетост на 

безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5 год. възраст. 

През 2021 г. в Община Каспичан работят 3 лица. 

Програми за безработни лица над 55 годишна възраст: 

 Насърчителни мерки за работодатели по чл. 55 а от ЗНЗ - Осигуряване на 6 месечна 

заетост. В Община Каспичан през 2021 г. е наето 1 лице. 

Програми за продължително безработни лица: 

 Насърчителни мерки за работодатели по чл. 55 в от ЗНЗ – Осигуряване на 6 месечна 

субсидирана заетост. През 2021 г. в Община Каспичан работят 7 лица. 

 Програма за продължително безработни лица – Компонент 2, аварийно-спасителни 

дейности – наети са 20 лица като общи работници за 1 месец. 

Програми за решаване на проблеми на местните пазари на труда: 

 Регионална програма за заетост – Субсидираната заетост е до 6 месеца. През 2021 г. по 

програмата работят 10 лица. 

 

 ІV. Развитие на туризъм, спорт и младежки дейности  

Туризъм: 

Географското разположение и свързаната с него транспортна инфраструктура и достъпност е 

отличителна характеристика на община Каспичан, с висока икономическа и социална стойност. Тя е 

значим фактор за привличане на потоци от хора, стоки и инвестиции. 

Поради това една от основните цели на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община 

Каспичан 2021 – 2027 г., е ориентирана към повишаване и утвърждаване атрактивността на община 

Каспичан като туристическа дестинация. Визията за устойчиво развитие на туризма в община Каспичан е 

да се развива като туристическа дестинация на базата на уникалното, автентично културно-историческо 

наследство, и съхранен дух и уют на малките селища в България, но чрез създаване и поддържане на връзки 

с настоящи и бъдещи поколения и на среда, която да отговаря на съвременните изисквания на туристи, 

жители, инвеститори и местни предприемачи. Основните видове туризъм, които е необходимо да се 

развиват са културно-познавателен, уикенд - с цел релаксация и енергийно зареждане, еко и 

приключенски. 

Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Каспичан 2021 – 2027 г. предстои да бъде 

внесена на сесия в началото на 2022 година, след като беше обсъдена на заседание на Консултативния 

съвет по туризъм, и бе приета с мнозинство. Изпълнението на Стратегията за развитие на туризма ще 

осигури условия и възможност за създаване и развитие на конкурентоспособен туристически продукт, 

способен в максимална степен да удовлетвори очакванията и потребностите на туристите и населението 

на общината. Очакваният резултат от изпълнението на Стратегията е утвърждаване на позитивен имидж 

на туризма в общината и повишаване на разпознаваемостта на дестинацията като целогодишно 
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привлекателна, с характерна идентичност, запазени културни традиции и съхранена природа, както е 

заложено на  база Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Каспичан 2021 – 2027 г. 

През изминалата година с рекламна цел бяха създадени два филма за Община Каспичан, от БНТ- 

филм от две части, който беше излъчен в две последователни седмици по БНТ и рекламен филм за 

културно-историческите забележителности направен и излъчен от „Травъл“ ТВ, който може да се гледа на 

сайта и на фейсбук страницата на общината. 

Поискан е за стопанисване бившия пионерски лагер „Кирека“, с идеята да стане база за отдих и 

туризъм, провеждане на различни събития, обучения и зелено училище. Преписката в момента е в МРРБ. 

Поискан за стопанисване е и НИАР „Плиска“, взето е решение на Общински съвет през декември 

2021г. Желанието ни за стопанисването му е във връзка с развитието на културно-историческия туризъм в 

общината и предстоящите възможности за участие по европейски програми през настоящия програмен 

период. 

Поискан е за стопанисване имот от Министерство на транспорта, сградата на първата жп гара в 

Каспичан, с идеята да бъде направен музей. 

Спорт: 

През изминалата година Община Каспичан отново осигури средства за развитие на спорта, които 

бяха предоставени под формата на субсидия за спортните клубове и за организиране на мероприятия от 

Спортния календар на общината. 

В изпълнение на Спортния календар, през м. май, в условията на пандемичната обстановка, беше 

организиран и проведен футболен турнир „За бъдещето на Каспичан“ , на игрището на спортната 

площадка в гр. Каспичан. 

През м. юни се проведе футболен турнир "Детско футболно лято" със съдействието на футболен 

клуб "Локомотив“ Каспичан. В турнира взеха участие детски футболни отбори от Каспичан, Варна, Шумен 

и Суворово. 

Открит турнир по ускорен шах “Рапид – Кюлевча” се проведе през м. юни в село Кюлевча с 

участници от цялата страна, със съдействието на Спортен клуб по шахмат „Шумен“. 

От МКБППМН бяха организирани два похода за деца и ученици до НИАР „Плиска“ и местността 

„Кирека“ по кампанията на „Нестле“ - „Живей активно - 2021“. Целта беше да се поощри спортното ходене 

и здравословния начин на живот. 

През изминалия спортен сезон децата от клуба по ракетомоделизъм бяха отличени с първо и второ 

място на национално първенство, включено в Националния спортен календар, за което получиха 

стипендии от Министерство на образованието. 

Двата отбора на хандбален клуб „Локомотив“ Каспичан-момчета до 10 години и момчета до 11 

години се представиха успешно и спечелиха първо и трето място на регионални състезания. 

С много награди от национални и регионални спортни състезания завършиха годината и децата от 

ЦНСТДБУ „Слънце“ гр. Каспичан. 

Младежки дейности. Дейност на Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Дейност на ЦПЛР – ЦРД. 
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В община Каспичан са регистрирани 4 младежки клуба: МК „Рестарт“ гр. Каспичан, МК 

„Пробуждане“ гр. Плиска, МК „Единство – 2020“ с. Златна нива и МК „Център за дейности, култура и 

образование“ с. Марково. 

Младежките организации са доброволни сдружения на лица, които са не по-малко от 70% на 

възраст от 15 до 29 години включително. 

Всеки клуб има свой управителен съвет и устав, според който се урежда организацията и дейността 

на съответния клуб. Създаден е Правилник за организацията и дейността на младежките клубове на 

територията на община Каспичан и начина им на финансиране. Клубовете имат за цел да осигурят 

възможности за пълноценно и активно участие на младите хора в обществения живот. При провеждане на 

форуми и срещи с представители на младежките клубове, те правят свои предложения и дават становища 

за различни дейности, свързани с управлението на общината. 

Общината ги подпомага финансово и методически. С решение на Общинския съвет беше 

гласувана субсидия за 2021 г. в размер от 1000 лв. за всеки клуб. 

В четирите клуба има регистрирани 93 души. 

Подробен отчет с всички изпълнени дейности на младежките клубове през годината, беше 

разгледан и приет на заседание на Общински съвет през януари 2022 г. 

Предстои да бъде създаден Общински Консултативен съвет по въпросите на младежка (ОКСВМ) 

и да се актуализира Правилника на колективния орган. 

Основната цел на ОКСВМ е да подпомага работата на общинска администрация в областта на 

организирането, координирането и реализирането на младежката политика, в т.ч. и при вземането на 

управленски решения. 

С цел осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, 

индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности и особености на младежката възраст в 

учебните заведения и читалищата на територията на общината се развиват различни извънкласни форми, 

кръжоци, клубове по интереси, за развитие уменията на талантливи млади хора в областта на изкуствата, 

видовете спорт, науката, информационните технологии. 

МКБППМН и младежките клубове, поддържат добри партньорски взаимоотношения. МКБППМН 

е заложила активно участие върху темата - агресията в училище и превенция за използването на 

наркотици. Като граждани и родители, сме съгласни, че трябва да се борим и да противодействаме на 

училищния тормоз, същевременно като общество нямаме голям напредък. 

Подробен отчет за дейността на МКБППМН през годината, беше разгледан и приет на заседание 

на Общински съвет през януари 2022г. 

През 2021 година към читалищата в общината и ЦПЛР – ЦРД бяха организирани и летни 

работилници, тематични конкурси, както и прожекция на детски филми. Обхванати бяха основно децата 

от 1 до 4 клас, както и предучилищните групи в детските градини. 

ЦПЛР – ЦРД гр. Каспичан е общински център по смисъла на чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПУО за развитие 

на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата в областта на науките, технологиите, 

изкуствата и спорта. 

Дейността за обучение в ЦРД се осъществява в следните области: 
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 наука и технологии; 

 изкуства; 

 спорт; 

 придобиване на умения за лидерство; 

Към област „Наука и технологии“ в ЦПЛР – ЦРД гр. Каспичан се развиват следните педагогически 

форми: 

 Клуб ”Съхрани Българското” - развива дейността си в СУ „Панайот Волов“ гр. Каспичан. В него 

участват 14 ученика; 

 Клуб „ Младежки мултимедиен клуб „Ескимо“ – развива дейността си в основната сграда на ЦПЛР 

– ЦРД. В него участват 19 ученика от СУ „Панайот Волов гр. Каспичан; 

 Клуб „Приятели на Радио Китай”- 2 групи. Развива дейността си в основната сграда на центъра. В 

едната група участват 14 деца от 1 -4 клас на СУ „Панайот Волов“ гр. Каспичан. В другата група 

са 13 деца от 5-7 клас на СУ „Панайот Волов“ гр. Каспичан; 

 Клуб „Фолклор на етносите”- развива дейността си в ОбУ „П.П. Славейков“ с. Марково. В него 

вземат участие 13 деца от 1-4 клас; 

 Клуб „Краезнание“ - развива дейността си в ОбУ „П.П. Славейков“ с. Марково. В него вземат 

участие 13 деца от 5-8 клас; 

 Клуб „Аз обичам България“ – развива дейността си в ДГ „Снежанка“ гр. Каспичан. В групата се 

обучават 14 деца; 

 Школа „Забавна математика” - развива дейността си в ОбУ „П.П. Славейков“ с. Марково. В него 

вземат участие 13 ученика от 5-8 клас. 

В област „Изкуства” са включени педагогическите форми: 

 Школа по акордеон - Развива дейността си в основната сграда на центъра в гр. Каспичан. В 

школата се обучават 2 деца; 

 Вокална група „Чучулига“- развива дейността си в ДГ „Снежанка“ гр. Каспичан. В групата се 

обучават 13 деца; 

 Школа „Народни танци“- 2 групи. И двете групи развиват дейността си в ДГ „Снежанка“ гр. 

Каспичан. В първата група участват 19 деца, а във втората 16 деца; 

 Театрална група „Звездичка” - развива дейността си в основната сграда в гр. Каспичан. В 

театралната група участват 14 деца 5-8 клас от СУ „Панайот Волов“ гр. Каспичан; 

 Театрална група „Бърборино“- развива дейността си в ДГ „Снежанка“ гр. Каспичан. В групата се 

обучават 14 деца; 

 Кръжок „Живопис”- развива дейността си в основната сграда на центъра. Участие в кръжока 

вземат 13 деца от ЦНСТ „Слънце“ гр. Каспичан; 

 Кръжок „Приложна живопис“ - развива дейността си в ОбУ „Христо Ботев“ с. Каспичан. В него 

участват 13 деца от 1- 4 клас; 

 Клуб „Художествено слово”- развива дейността си в ОбУ „Паисий Хилендарски“ гр. Плиска, в 

него участват 13 деца от 5-7 клас. 
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В ЦПЛР-ЦРД гр. Каспичан са сформирани и допълнителни 7 временни групи през учебната 

година, в които се обучават деца за допълнителна усилена подготовка за участия в олимпиади и конкурси. 

Организирани са и 3 временни групи през ваканцията – за занимания през лятната ваканция. 

Общо в ЦПЛР-ЦРД гр. Каспичан работят 27 групи като са обхванати над 230 деца. 

 

V. Култура  

В условията на пандемична обстановка голяма част от мероприятията предвидени в Културния 

календар на Община Каспичан не бяха реализирани. 

През м. март с поднасяне на венци и цветя бяха отбелязани 143г. от освобождението на България. 

В изпълнение на Културния календар на Община Каспичан честването на 1114-та годишнина от 

успението на свети цар Борис-Михаил беше отбелязано с тържествен концерт в гр. Плиска през м. май. 

На 24 май- Ден на светите братя Кирил и Методий и Деня на българската просвета и култура бяха 

наградени отличниците от всички училища на територията на общината, а бивши педагози получиха 

поздравителни адреси. 

Празникът „Дни на моя град“ беше отбелязан с концерт на Веселин Маринов и самодейците към 

НЧ „Пробуда-1928“. В художествена сбирка „Стоян Венев“ се състоя изложба на художничката Емилия 

Пенкова. 

През м. август се проведе Деветото поредно издание на историческия фестивал „Дни на предците“ 

в НИАР-Плиска, официално открито от Министър-председателят Стефан Янев. В рамките на събитието се 

проведе научна конференция на тема „1340 г. от създаването на българската държава и 1300 г. от кончината 

на Кан Тервел-Спасителят на Европа“, с лектори проф. Георги Атанасов и археологът доц. Павел Георгиев. 

По повод началото на учебната година на 60 първокласника от цялата община, подарихме книжки 

с послание от общината и занимателни въртящи „спинъри“, осигурени по инициатива на ОДМВР Шумен, 

отбелязващи кампанията „Спри, огледай се и премини, безопасно до училище и до дома стигни“. 

През м. октомври театрална трупа при НЧ „Пробуда- 1928“ гр. Каспичан се завърна с отличие от 

участието си на Театралния фестивал на любителските театри в Лом. Кристияна Руменова заслужено 

получи Награда за поддържаща женска роля за ролята й в спектакъла „Римска баня“ от Станислав 

Стратиев. 

Също през м. октомври младите таланти от студио „Звездици“ спечелиха няколко отличия в 

Международния конкурс за вокално изкуство „Морски Звездички“. 

През м. ноември с Вицепрезидентът Илияна Йотова открихме паметна плоча на Иван Ведър – 

родолюбец, общественик и първият началник на жп станцията в Каспичан, който с влиянието си спасява 

от смърт 4000 русенци и Русе от опожаряване. Откриването на плочата е по повод 155 години от 

построяването на първата железопътна линия Русе-Каспичан-Варна и обявяването на 2021г. за Европейска 

година на транспорта. 

През м. декември със съдействието на Военно окръжие –Шумен, НЧ „Васил Левски-1924“ с. 

Златна нива и Община Каспичан беше организирано тържество по случай 100-годишния юбилей на 

ветерана от Втората световна война Никола Пенчев, жител на община Каспичан. 
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През лятото беше издадена книга „История на село Златна нива“ ,написана от Живка Братованова, 

жител на селото, учител и общественик. 

През декември беше направена предпечатна подготовка на книгата „История на Каспичан“. 

Предстои издаването на книгата. 

През 2021 г. година НЧ „Пробуда – 1928“ гр. Каспичан участва в сесия на Национален фонд 

култура - „Любителски изкуства 21“ и спечели проект „Живият театър в дигитален ракурс“ на стойност 

14911 лева. Дейностите по проекта включват професионално видеозаснемане и дигитална обработка на 

театралната постановка „Златна мина“ от Ст. Л. Костов. Предвидени са и четири участия на театъра в 

областта и едно участие на Национален театрален форум. 

Целите на проекта са: 

 предоставяне на иновативен културно-социален продукт, създаван в читалищната организация; 

 развиване творческия потенциал на създателите на любителското творчество в сценичните 

изкуства; 

 способства за откликване на културните потребности на обособилата се нова генерация младежка 

общност; 

 предвижда интегриране на елементи от дигиталната културна трансформация в класическия 

подход при сценичните изкуства, целящо обогатяване на изразните средства, разширяване на 

виртуална аудитория, обогатяване на дигиталната база от творчески продукти на организацията; 

 предвижда ангажиране на широк социален спектър от аудитория, обхващаща основните 

възрастови групи, включващи в състава си обособени прослойки интелигенция, епизодични 

групи от творчески съмишленици, студентско-ученическа обособена група, група от 

представители на третата възраст. 

Предложени за включване в Националния културен календар на Министерство на културата са 

художествения пленер и всички общински регионални, национални, и международни фестивали от 

Културния календар на Община Каспичан. 

НЧ „Христо Ботев-1896“ с. Каспичан през м. декември подписа договор с ДФ „Земеделие“ за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 8 688 лв. по процедура BG06RDNP001- 

19.398-S1 на МИГ "Нови пазар - Каспичан", мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан 

с местното наследство, изделия и храни“ с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони чрез Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г. за 

реализацията на проект „Богатството на старите културни традиции“. 

През м. декември 2021г. председателят на СНЦ „МИГ Нови пазар – Каспичан“ Иван Ганчев и 

Иванка Мирчева, председател на Народно читалище „Христо Косовски - 1926“, подписаха договор с ДФ 

„Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.398-S1 

на МИГ "Нови пазар - Каспичан", мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с 

местното наследство, изделия и храни“. Безвъзмездната финансова помощ на стойност 16 078,04лв. се 

предостави за реализирането на одобрен проект на Народно читалище „Христо Косовски - 1926“ с 

наименование „Възраждане и популяризиране на българския фолклор в с.Косово“. 
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През 2021г. са извършени дейности по реализацията на одобрения през 2020г. проект на Народно 

читалище "Васил Левски - 1924" с. Върбяне с наименование: НЧ "Васил Левски - 1924" - Минало, 

традиции, послания, съвременност“, Мярка 20 „Създаване на местен туристически продукт, свързан с 

местното наследство, изделия и храни“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Нови пазар - Каспичан", които 

включват закупуване на оборудване за етнографската сбирка, както и закупуване на народни носии за 

танцовите състави към НЧ “Васил Левски – 1924“ с. Върбяне, обезпечаващи провеждането и участието в 

различни културни събития. Това от своя страна ще помогне за привличане на туристически поток и 

разнообразяване на възможностите за заетост, съответно и подобряване качеството на живот в малкото 

населено място. 

Народно читалище "Просвета - 1911" гр. Плиска, подписа на 07.10.2021 г. договор с Държавен 

фонд „Земеделие“ и МИГ Нови пазар – Каспичан за реализацията на проектно предложение "Българските 

традиции – мост между поколенията“ на стойност 17 360,00 лв. Одобрена от МИГ и от ДФЗ субсидия - 

Одобрено е проектно предложение „Съхранение и популяризиране на българските народни танци, 

оцелели през вековете“ на Народно читалище “Пробуда – 1928” гр. Каспичан от МИГ Нови пазар – 

Каспичан и ДФЗ субсидия от 21 560,80 лв. , съгласно заповед за одобрение на ПП от 23.12.2021 г. 

Договорът ще се подпише на 09.02.2021 г. в офиса на МИГ Нови пазар – Каспичан. 

 

 VІ. Екология  

За въвеждане на ефективни системи за превенция и контрол върху опазването на околната среда 

Община Каспичан е разработила и изпълнява следните програмни документи: Програмата за опазване на 

околната среда на Община Каспичан за периода 2020-2025 г., Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Каспичан 2020 - 

2023 г., Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни 

източници и биогорива на Община Каспичан 2020 - 2030 г., Програма за енергийна ефективност на Община 

Каспичан 2020 - 2025г., които регламентират мерките за изпълнение и начините на контрол за изпълнение 

на задълженията на общинска администрация по отношение опазването на околната среда. Предстои 

приемане на Програмата за управление на отпадъци на община Каспичан. 

Проблемите свързани с опазване на околната среда ангажират все повече граждани. Наша основна 

цел е опазване на околната среда за сегашните и бъдещи поколения и защита здравето на хората. 

В изпълнение на политиките през отчетната 2021г., Общината е извършила подмяна на дограма в 

няколко общински обекта, като количествата спестена ел. енергия е в размер на 10,13 Mwh. 

Въведени са по-ефективни системи за поддържане и експлоатация на уличното осветление в 

населените места на общината, като регулярно се извършва подмяна на осветителните тела и лампи с 

енергоспестяващи, като за отчетната 2021г. са поставени и подмени общо 706 бр. 

През 2021 г. са въведени в експлоатация 3 частни обекта на ВЕИ - 2 в гр. Каспичан и 1 в с. Златна 

нива. 

През март 2021 г. активни граждани участваха в инициатива на Гората.БГ, която имаше за цел 

засаждане на нови гори и дървета. Със съвместни усилия на общината и доброволците, бяха засадени 

нови дървета на няколко места в града: 
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- ул. „Александър Стамболийски“; 

- ул. „Македония“; 

- стадион „Локомотив“ в участъка зад трибуните; 

- зелените площи по ул. „Симеон Велики“; 

Отпадъци - Община Каспичан извършва услугата по сметопочистване и сметоизвозване. 

Разполагаме с един специализиран автомобил. Съгласно договор с фирма „Евро Импекс“ ЕООД за 

предварително третиране на отпадъци преди депонирането им, оползотворените отпадъци от контейнери 

за смесени битови отпадъци възлизат на 56,68 тона, като тези количества са за периода от 01.01.2021 г. до 

08.07.2021 г., тъй като договорът с фирмата изпълнител изтече. След 08.07.21 г. Община Каспичан 

депонира директно на регионалното депо в община Шумен. Бяха проведени две процедури от името на 

Регионалното сдружение за управление на отпадъците /РСУО/, където и нашата община е член. Поради 

липса на кандидати в края на годината процедурата беше окончателно прекратена и всяка община трябва 

сама да намери решение на този проблем. 

Предстои обявяване на процедура за избор на изпълнител за предварително третиране на битовите 

отпадъци и процедура за закупуване на още един специализиран камион. 

В системата за разделно събиране на отпадъците общината разполага с камион, тип самосвал и 

бобкат за товарене. Има сключени договори за депониране на строителните отпадъци с фирма „Голдън 

фийлд“ ООД на кариерата в село Златна нива и за депониране на зелените отпадъци с „Агрострой“ ЕООД. 

Направено е искане до РСУО за одобряване на средства, акумулирани от таксата по чл. 92 от ЗУО, 

по сметката на РИОСВ Шумен, за закупуване на контейнери за зелени отпадъци, метални кофи за пепел, 

компостери за биоразградими отпадъци и транспортно-повдигаща техника - за 300 000 лв. 

Разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината се извършва от фирма 

„Булекопак“ АД. Наблюдава се тенденция на увеличаване на количествата рециклирани отпадъци, събрани 

от контейнерите за разделно събиране, като за 2021г. са рециклирани общо 5.34 тона отпадъци, в което 

число влизат хартия, пластмаса, метали и стъкло. Спрямо 2020 г. увеличението е с 0.49 тона. 

 

VII. Развитие на гражданското общество:  

Споразумение и съвместна работа с РУ на МВР, за различни дейности за превенция и 

намаляване на противообществените прояви и престъпленията на територията на Община 

Каспичан. 

Ежегодно между Община Каспичан и Районно управление - Нови пазар се сключва споразумение 

за обществен ред и сигурност, имащо за цел повишаването на ефективността по опазване на общественият 

ред и сигурност на гражданите в българските общини, в изпълнение на Програма за взаимодействие между 

МВР и НСОРБ, както и Стратегията за превенция на престъпността. Работи се и в посока превантивни 

дейности сред младежите срещу разпространение и употреба на наркотични вещества, хулигански прояви 

и детска престъпност. Конкретните дейности по споразумението са визирани в подробен и утвърден план 

за изпълнението му. В резултат на споразумението е сформирана Местната комисия за обществен ред и 

сигурност към Община Каспичан с цел обединяване и координиране на усилията на държавните органи, 

органите на местното самоуправление, обществените и неправителствените организации с за повишаване 
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на ефективността по опазване на обществения ред и сигурност на гражданите живеещи на територията на 

Община Каспичан. 

В изпълнение на своята дейност Комисията разработи нова работна карта „Разширяване на 

видеонаблюдението на вход/изходите и други възлови пътни участъци в населените места на територията 

на Община Каспичан“ с цел по – добро и бързо разследване на престъпления. Очертана е необходимост от 

система, която да осигурява видеонаблюдение и мониторинг в реално време на подвижни и неподвижни 

обекти, разположени или преминаващи през зоните за наблюдение, регистрация на всяко събитие и 

движение през Община Каспичан. 

Местната комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни със 

съдействието на РПУ-Нови Пазар и Центъра за работа с деца отбелязаха Деня на безопасността на 

движението по пътищата с беседа и викторина на тема „Да пазим детето на пътя“. 

При изготвяне на стратегически документи за развитието на общината: План за интегрирано 

развитие на общината 2021-2027г., Общ устройствен план, Бюджета на общината за 2021г., Разработване 

на Стратегия за туризъм, на Културен календар на общината, на План за Младежките дейности бяха 

направени анкети с граждани и бизнес, обществени обсъждания, заседания на Консултативния съвет по 

туризъм, заседания с младежките клубове, с кметовете и председателите на народните читалища. 

Информация за това, което се случва в общината се публикува на сайта на общината, на фейсбук 

страницата на общината и в общинския вестник „Устрем“, който излиза ежемесечно. 

Фонд за подкрепа на граждански инициативи 

Целта на Фонда за подкрепа на гражданските инициативи е да се активира гражданското участие, 

да се насърчи доброволчеството, да се изгради доверие и да се реализира обществено отношение по 

въпросите, свързани с опазването на околната среда, повишаване на екологичната култура и загриженост 

към мястото в което живеем. Осигурява се възможност гражданите да осъществяват свои идеи и 

инициативи за подобряване облика на населените места /почистване на квартали, залесяване, оформяне на 

градински кътове, подобряване състоянието на спортни и детски площадки, поставяне на пясъчници, 

освежаване чрез боядисване и варосване, организиране на ежегодни конкурси за най-добра улица, квартал, 

населено място и др. дейности/ със средства от общинския бюджет. 

През отчетната 2021г. са финансирани следните проектни предложения: 

 „Екопътека Кирека“; 

 „Възстановяване на обществена чешма „Отулджука“ с. Върбяне“; 
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VIII. Използване възможностите на Европейските фондове по Програмата за развитие на селските 

райони/ПРСР/ - по мярка 7.2 и мярка 19 – Водено от общностите местно развитие/чрез МИГ Нови 

пазар-Каспичан/ 

 

 

 „Библиотеката – място за учене и забавление“ с. Кюлевча; 

 „Водата – извор на живот“ с. Каспичан; 

 „Почистване, облагородяване и създаване на зона за отдих кметство с. Косово“; 

 „Беседка“; 

 „Ограда“ с. Марково; 

  „Изграждане на постамент за издигане на българските национални символи - 

националното знаме на Република България“; 

 „Почистване, облагородяване и създаване на по-добра зона за отдих в град Плиска“ 

 „Възстановяване, почистване, облагородяване и монтиране на пейки в парк, в град 

Плиска“. 

Поради липса на финансов ресурс са одобрени, но оставени за финансиране през 2022 год. са: 

 „Облагородяване на зелена площ между улици „Христо Ботев“ и „Георги Минев“ в село 

Кюлевча, УПИ I, кв.19“; 

 „Монтиране на 2 броя пейки, с метална конструкция и дървена седалка, предназначени за 

стационарно поставяне към съществуващ терен чрез анкериране или замонолитване и 1 

брой кош за отпадъци на зелената площ по ул. “Симеон Велики“ гр. Каспичан“; 

На територията на общината се изпълнява проект „Гражданите като коректив в управлението на 

община Каспичан“ от НПО-Сдружение „Българите-памет и бъдеще“, финансиран от Фондация „Америка 

за България“. Правят обучения на граждани, анкети, анализ на обществените поръчки и бюджета на 

община Каспичан, само по информация от сайта и ЦАИС/електронен портал за обществени поръчки/.Бяха 

внесени в общинска администрация въпроси, мнения ,предложения от граждани. С тях бяха запознати 

кметовете, общинските съветници и служители в общинска администрация. 

 
 

През отчетния период е използвана възможността за кандидатстване и изпълнение на програми с 

европейско финансиране. 

Реализирани проекти: 
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ул. „Хаджи Димитър“ с. Върбяне ул. „Македония“ гр. Каспичан 

 През месец август 2021 год. отчетохме пред ДФЗ проект „Рехабилитация на улична 

мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Каспичан“. По проекта са 

реализирани следните обекти: 

 

 
 Рехабилитация на ул. "Македония" запад, ул. "Македония" изток, ул. "Симеон 

Велики", ул. "Добруджа" и ул. "Тракия" в гр. Каспичан; 

 Рехабилитация на ул. "Хаджи Димитър" в с. Върбяне, ул. "Гео Милев" и ул. "Цар 

Симеон" в гр. Плиска и ул. "Цар Симеон" в с. Златна нива; 

 

ул. „Гео Милев“ гр. Плиска 
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 Рехабилитация на ул. "Кальосна" в с. Кюлевча; 

 През април 2021 година отчетохме проект „Изграждане на площадка за скейтборд и 

ролери в град Каспичан” за обект: „Ремонт и реконструкция на спортен комплекс - гр. Каспичан“ - етап 2: 

Площадка за скейтборд и преустройство на съществуваща трибуна в скейтборд атракция“ по Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г. по процедура чрез подбор на проектни 

предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони”. 

 

 През месец септември 2021 година стартира реализацията на проект „Облагородяване и 

оформяне на зелената площ по ул.”Александър Стамболийски” в гр. Каспичан“, финансиран по 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура чрез подбор на 

проектни предложения по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“. 

 През месец февруари 2021 година подписахме договор № BG06RDNP001-19.014-0002- 

C01/04.02.2021 год. с ДФЗ подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура" за реализацията на проект „Оборудване и 

обзавеждане на читалищата на територията на община Каспичан“. Проведена е обществена поръчка за 

избор на изпълнител. 

В заключение, бих искала да обобщя, че изпълненото на целите и дейностите заложени в 

Програмата за управление на Община Каспичан за мандат 2019г. – 2023г. през 2021 г. е част от една 

амбициозна и последователна управленска програма, по която продължаваме да работим коректно, 

съвестно и отговорно, водени от основната цел - да бъдат създадени по – благоприятни условия за развитие 

на местната икономика и повишаване стандарта на живот на жителите на Община Каспичан. 
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Благодаря на кметовете, кметските наместници и служителите от общинска администрация, с 

които заедно посрещахме предизвикателствата и изпълнихме дейностите през 2021г., 

Благодаря на общинските съветници за подкрепата и конструктивната критика, 

Благодаря на гражданите за подкрепата, за критиката, за предложенията, относно нашата работа. 

 
 

Изразявам благодарност на всички, които с труда си допринесоха за ефективното изпълнение на 

целите и дейностите на програмата през отчетния период. 

 

 

С уважение, 

 
 

Милена Недева /П/ 

Кмет на Община Каспичан 
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