
ГОДИШЕН ДОКЛАД 
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ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН 

ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. 

 

 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на 

общинския план за развитие. На основание чл.23, т.4 от Закона за регионално 

развитие /ЗРР/ и чл.91 от Правилника за приложение на ЗРР, Кметът на общината 

внася за обсъждане и одобряване от Общинския съвет годишен доклад за наблюдение 

на изпълнението на Общински план за развитие. Годишният доклад, съгласно чл.91, 

ал.8 от Правилника за приложение на ЗРР съдържа информация за: 

1.  Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в 

частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

2.  Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 

общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3.  Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване 

на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие; 

4.  Заключения и предложения за подобряване на резултатите от 

наблюдението. 

 

Общинският план за развитие на Община Каспичан е разработен в 

изпълнение на разпоредбите на Закона за регионално развитие, приет с Решение № 

454 от 26.09.2013 година на Общински съвет - Каспичан. При съставянето му са 

спазени методическите указания на Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, относно обемът и съдържанието. Общинският план за развитие 

2014-2020 г. е основен документ, определящ стратегическите приоритети и 

специфични цели за развитие на Община Каспичан. 

Общинския план за развитие е разработен в съответствие с конкретните 

нужди на общината и промяната в конюнктурата на публично-частните 

взаимодействия при осъществяване на местните инициативи за развитие. В плана са 

залегнали основните принципи за устойчиво икономическо, социално и екологично 

развитие. 

С Общинския план за развитие 2014-2020 г. община Каспичан прави сериозна 

подготовка и заявка за целенасочено и всеобхватно социално-икономическо развитие. 

Той е инструмент за планиране и програмиране на местното развитие. 

 

Общинският план за развитие на община Каспичан обвързва сравнителните 

предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети 

за постигане на стратегически цели, обединени от стремежа към по-висок жизнен 

стандарт и устойчивост.  

 

„Община Каспичан – добре развит туристически и транспортно - логистичен 

център в Североизточна България, с конкурентноспособна промишленост и 

екологично селско стопанство, създаващи заетост и висок жизнен стандарт.”   

 

I. Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие и в 

частност промените в социално икономическите условия в Община Каспичан. 

 

Социално икономически профил 

Пазарът на труда в Община Каспичан се характеризира с равнище на 

безработица по-високо от средното за страната. Равнището на безработица в 

общината към 31.12.2015 г. е 23,7% . 

Ниската степен на образование и липсата на квалификация на безработните 

лица са сериозна пречка за реализацията им на пазара на труда. В условията на 

високото равнище на безработица и стеснен пазар на предлагане на работни места, 

групата с ниско образование и без специалност и квалификация, остава 

неконкурентна. 

В рамките на община Каспичан се наблюдава тенденция към по-стабилни 

темпове на икономическо развитие. Това е резултат от факта, че има отрасли, които 

успешно са се адаптирали към новите икономически изисквания, породени от 

промяната. Наличието на земеделски земи с добри почвени и агробиологични 

характеристики, подходящи за отглеждане на трайни насаждения с добра 

рентабилност. Икономиката на общината е с промишлено-аграрна структура. 

Производствените й мощности са съсредоточени предимно в общинския център. 

Основните промишлени предприятия в община Каспичан са: “Рока България” АД 

–производство на санитарен фаянс; „ЗГП България” АД – завод за горещо 

поцинковане, “Керамат” АД – производство на тухли; “Ринг” ООД –производство на 

бетон и бетонови изделия;. 

В хранително - вкусовата промишленост работни места осигуряват “Айсис” 

ООД – консервна промишленост, “Крис ойл 97” ООД – производство на рафинирано 

олио; “Бакхус 4” ООД - производство на вино; ЕТ“ Живко Грозев” – производство на 

хляб и хлебни изделия, „Ив Мес” ЕООД – производство на месни продукти. 

Леката промишленост е застъпена в производството на: амбалаж от дърво – 

“Янан – Янкул” ЕООД; Производство на опаковки и каширано велпапе – ”Велпа” 

ООД; Производство на алуминиеви и пластмасови капачки – „Херти“ АД; „Леков и 

синове” ЕООД – производство на алуминиева и PVC дограма; ЕТ“Пламен Станев” – 

производство на дървена дограма. 

Търговията е добре развита, като мрежата от търговски обекти  обхваща 

всички населени места. „Августамел” ООД е основен представител в търговия на 



едро със зърно. 

Селското стопанство е традиционен отрасъл за община Каспичан. То се 

специализира в производството на зърнено - житни култури, зеленчуци, отглеждане 

на едър и дребен рогат добитък. Общината разполага със сравнително добри ресурси 

за развитие на земеделието - плодородни почви, благоприятни климатични условия за 

отглеждане на разнообразни видове култури. Развиват се лозарството и овощарството. 

Броя на земеделските производители се е повишил през 2015 г. на 256 роя в 

сравнение с 2014 г. когато са били 205.  

През 2015 г са засети следните селскостопански култури: 

- пшеница 49162 дка, което е с 8800 дка по-малко от 2014 г. Добива е 

нараснал от 411 кг/дка на 458 кг/дка. 

- ечемик 10958 дка, което е с 129 дка по-малко от 2014 г. Добива е нараснал 

от 400 кг/дка на 452 кг/дка. 

- тритикале 1230 дка, което е със 740 повече от 2014 г. Добива е нараснал от 

380 кг/дка на 466 кг/дка. 

- рапица 10864 дка, което е с 274 повече от 2014 г. Добива е спаднал от 318 

кг/дка на 269 кг/дка. 

- царевица 14079 дка, което е с 219 по-малко от 2014 г. Добива е спаднал от 

770 кг/дка на 448 кг/дка. 

- слънчоглед 37514 дка, което е с 876 повече от 2014 г. Добива е спаднал от 

256 кг/дка на 199 кг/дка. 

Трайни насаждения: 

- При лозята няма промяна в количеството на насажденията - 152 дка. 

Добива е нараснал от 200 кг/дка през 2014 г. на 500 кг/дка. 

 

Население. 

В община Каспичан има демографска криза, която се задълбочава през 

последните години. Населението по постоянен адрес намалява постоянно с 

увеличаващи темпове, през 2014 г. е било 9030 жители, през 2015 г. вече е  8793 

жители, което е с 237 жители по-малко. 

 Съгласно данни от ГРАО – община Каспичан населението на общината към 

01.03.2016г. е следното: 

 

 Населено място Постоянен адрес Настоящ адрес 

1 Град Каспичан 3349 3098 

2 Град Плиска 931 1009 

3 Село Върбяне 364 253 

4 Село Златна нива 687 631 

5 Село Каспичан 1676 1673 

6 Село Косово 357 331 

7 Село Кюлевча 239 370 

8 Село Марково 862 699 

9 Село Могила 328 346 

  8793 8410 

 

Образование. 

На територията на общината функционират четири училища – СОУ „Панайот 

Волов“  град Каспичан, ОУ „Св. П. Хилендарки“ град Плиска, ОУ „Христо Ботев“ 

село Каспичан, ОУ „П.Славейков“ село Марково. Учениците през базовата 2014 г. са 

били 750, като през отчетната 2015 г. са спаднали на 617 деца. Същата тенденция се 

отчита и при децата в целодневните детски градини, които са пет на брой в общината 

– ОДЗ „Снежанка“ град Каспичан, ЦДГ „Радост“ село Каспичан,  ЦДГ „Детелина“ 

град Плиска, ЦДГ „Червената шапчица“ село Златна нива“, ЦДГ „Червената шапчица“ 

село Косово и  ЦДГ „Ален мак“ село Марково. Намаляването при децата в тази 

възрастова група е от 247 на 211 деца. 

 

Заетост. 

Основните проблеми на община Каспичан в сферата на заетостта и 

безработицата, като високото равнище на безработица се дължи на високия дял на 

продължително безработните и лицата с ниско образование, без специалност и 

професия и ниска квалификация и съответно на предлаганите ниски заплати на 

работещите. 

Възможностите за намиране на работа в общината са ограничени, което 

предопределя високия износ на кадри в по-големите градове и чужбина. 

Заетост на ниско квалифицираните лица се осигурява основно чрез 

различните програми и мерки на пазара на труда. В публичния сектор трудно се 

освобождават места и там възможностите са изключително ограничени по отношение 

намирането на работа. В последните години общината участва активно в редица 

национални програми и мерки по Оперативна програма “Развитие на човешките 

ресурси”, целящи под различна форма ограничаване на безработицата и осигуряване 

на заетост и доходи за населението. 

Безработицата праз 2016 г е 23.7 %, което е с близо 1.5 % по-малко от 2014 г. 

 

Здравно обслужване. 

За периода 2007-2015г. в община Каспичан има регистрирани 2-ма 

общопрактикуващи лекари.  

В общината функционират следните медицински кабинети към учебни и 

детски заведения:  

Град Каспичан: СОУ "Панайот Волов"; ОДЗ "Снежанка" 

Село Каспичан: ОУ "Христо Ботев"; ЦДГ "Радост" 

Село Марково: ОУ "Пенчо Славейков" ; ЦДГ "Ален мак" 

Село Златна нива: ЦДГ "Червената шапчица" 

Град Плиска: ОУ "Паисий Хилендарски"; ЦДГ "Детелина" 

 

Социални услуги 

На територията на Община Каспичан през отчетния период функционират 

следните социални услуги: 



Център за настаняване от семеен тип за деца /ЦНСТ/ - 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 ЦНСТ функционира среда и 

отношения близки до семейната, при които децата получават необходимата им 

индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване. 

Домашен социален патронаж - комплекс от социални услуги, предоставяни в 

домовете на възрастни хора и хора с увреждания.  Капацитета на услугата е 180 места. 

Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/ 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. 

Център за социална рехабилитация и интеграция - разкрит по  Схема за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ „Живот в общността” предоставя социална услуга 

с целева група – лица над 18 годишна възраст с физически увреждания, психични 

разстройства и умствена изостаналост, чакащи настаняване в специализирана 

институция.  След приключване на проектните дейности, считано от 01.11.2014г., 

ЦСРИ  функционира като делегирана държавна дейност с целева група съобразно 

Методиката за предоставяне на социалната услуга с капацитет 30 места. През 2015г. 

се  разшири материалната база, като бе обособено помещение за Лечебна физкултура 

за деца. При доказано надвишаване на среднодневната посещаемост на услугата, ще 

бъдат предприети необходимите действия за увеличаване на капацитета от 30 на 40 

места. 

През отчетния период е разширен обхвата на услугите предоставяни в домашна среда 

на хора с различни видове увреждания, по следните проекти: 

Проект „Подкрепа за достоен живот” по оперативна програма “Развитие на 

човешките ресурси” – дейност „Личен асистент”. 

Проект „Помощ в дома” по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. 

Създадено е Звено за почасови услуги към Домашен социален патронаж Каспичан. 

Предоставят се услуги в семейна среда за хора, които са в частична или пълна 

невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. 

 

Ред и сигурност. 

В град Каспичан съществува Участък „Полиция” към РПУ гр.Нови пазар. Във 

всички кметства на общината съществуват кабинети на полицията, с различни 

приемни часове. 

 

Финансови услуги.  

На територията на община Каспичан съществуват общо 4 банки:  

гр.Каспичан: ДСК, ОББ и „Токуда банк” и гр.Плиска - ВЗКЧС „Надежда”. 

 

 

II. Постигнат напредък по отношение на изпълнението на целите и 

приоритетите на Общинския план за развитие, въз основа на индикаторите за 

наблюдение. 

 В тази част на доклада са  обобщени резултатите от дейностите за изпълнение на 

мерките от ОПР 2014-2020 г. за периода 01.01.2015-31.12.2015 г. и програмата за 

реализацията на ОПР за 2015 г.  

 Специфична цел 1.1: Насърчаване на предприемачеството и инвестициите  

Мярка1.1.1: Стимулиране на местното предприемачество  

Наблюдава се слабо повишаване на инвестиционния интерес към 

индустриалната зона на град Каспичан. Заявено е едно инвестиционно намерение за 

изграждане на предприятие за сушене на плодове и зеленчуци. 

С помощта на МИГ Нови пазар-Каспичан бяха подпомогнати изграждането и 

модернизирането на две къщи за гости в село Могила и една в село Кюлевча.  

Модернизирана е линия за бутилиране и вътрешнозаводска лаборатория в 

„Крис ойл 97“ ЕООД, отново с частично финансиране по МИГ Нови пазар-Каспичан. 

Мярка 1.1.2: Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за 

икономическо развитие 

Наблюдава се повишаване на инвестиционния интерес към индустриалната 

зона на град Каспичан. Заявено е едно инвестиционно намерение за изграждане на 

предприятие за сушене на плодове и зеленчуци. 

Мярка 1.1.3: Стимулиране на  сътрудничеството и партньорството 

Извършено е посещение на местна инициативна група във Франция по 

програма Лидер. 

Сътрудничество с асоциацията на българите в чужбина, изразяващо се в 

участие във фестивала Зевзек 

Участие на групи от Унгария и Полша в фестивала „Дни на предците“. 

Специфична цел 1.2: Развитие на селското и горското стопанство  

Мярка 1.2.1: Разнообразяване на земеделските култури 

Наблюдава се увеличаване  на площите с трайните насаждения. Само за една 

година от 64 дка са нараснали на 704 дка. 

Зеленчукопроизводството в общината е слабо развито 

Няма изградена нова или модернизирана  хидромелиоративна 

инфраструктура, което от своя страна води до липсата на увеличаване на площите за 

поливното земеделие. Въз основа на инвестиционно намерение в град Плиска има 

реална надежда това да бъде променено през 2016г. 

Мярка 1.2.2: Развитие на животновъдството 



През 2015 г са финализирани проекти за модернизирането на една кравеферма 

на земеделски производител в село Каспичан и модернизиране на свине-комплекс в с. 

Върбяне.  

Птицеферма за носачки е разкрита в град Плиска. 

Мярка 1.2.3: Подпомагане развитието на устойчиво и високоефективно селско 

стопанство 

 

Увеличил се е броя на регистрираните земеделски производители в общината 

- за една година са нараснали на 265 броя, като за база 2014 г. са били 205 броя.; 

Технологично са обновени следните земеделските стопанства: 

- в град Плиска е изградено предприятие за почистване, калибриране и печене 

на слънчогледово и тиквено семе; 

- пет земеделски производители са закупили селскостопанска техника и са 

модернизирали стопанствата със средства по ПРСР. 

 

Мярка 1.2.4: Поддържане и развитие на горските ресурси и развитие на ловното 

стопанство 

 

Развитие на събирането на билки, гъби и други съпътстващи дейности. 

На територията на общината функционира едно предприятие за сушене и 

обработка на билки „Плантабул“ ООД, което през 2015 г. е разширило складовата си 

база. 

 

Специфична цел 1.3: Насърчаване развитието на интегриран туризъм, чрез 

опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство 

Мярка 1.3.1: Подпомагане развитието на местния туристически продукт и 

маркетинг на дестинациите 

Дейности: 

- Създаване на общинска Стратегия и програма за развитие на туризма – На 

основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан приема „Стратегия 

за развитие на туризма в община Каспичан 2014 -2020“, с Решение  № 689, от 

Протокол № 43/ 09.07.2014 година; 

 

- Участие в национални, регионални и международни туристически борси  - 

През месец февруари 2015 год. Община Каспичан участва с рекламни материали в 

международната туристическа борса „Ваканция и Спа Експо“ в Интер Експо център – 

София. Организатор на изложението е ПРИМ ЕКСПО. Събитието се провежда под 

патронажа на Министерство на туризма, в партньорство със Столична община, БХРА, 

БТК, БАТА, БУБСПА, АБТТА и Софийски съвет по туризъм. 

Мярка 1.3.2: Развитие на природни, културни и исторически атракции  

Дейности: 

Организирани са следните културни събития за привличане на туристи: 

- Национален събор „Дни на предците“, град Плиска;  

- Регионален фолклорен събор „Кирека пее и танцува“ - местност Кирека;  

- Фестивал на суджука и младото вино – село Кюлевча.  

По време на „Дни на предците“, гостите на събитието, граждани и жители на 

общината, наброяваха над 100 000. На 6 юни в стария град Плиска се събраха над 

двеста души участници. За пореден път в Плиска имаше сдружения и клубове за 

исторически възстановки, свободни реконструктори, конни бази и конни клубове, 

занаятчии и майстори на старинни занаяти, които представиха бит, култура и воински 

традиции през средновековието от VII до XIV век. Освен традиционните участници, 

за първи път гостуваха и чуждестранни клубове /Унгария и Полша/ за реенактмънт - 

вид представление, имащо за цел възстановяване на определени аспекти от 

исторически период или събитие от сродни на нашата култура и традиции, произлезли 

от общия ни корен. На поляните край двореца в Плиска оживяха картини от 

средновековния живот на нашите предци, лагерни огньове, походни шатри, юрти, 

коне, езда и шеметни галопи с оръжие в ръка. Последователите на  конните традиции 

показаха своите постиженията в прескоците с коне. Източна асоциация - Abaújvár, 

Унгария - реконструира средновековния живот на изтока от Х-ХI век, средновековен 

лагер, шатра и юрта. 

Приоритет 2: Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта на живот, 

повишаване на заетостта, доходите и задържане на младите хора в района 

Специфична цел 2.1: Подобряване достъпа до заетост и създаване на нови 

работни места 

Мярка 2.1.1: Подобряване условията на труд и повишаване на доходите 

Няма данни. 

Мярка 2.1.2: Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи 

до 29 години 

Насърчаване на работодатели за наемане на работа на младежи до 29 години - 

започналите работа младежи през 2015г. от Община Каспичан са 107, което е 22,53% 

от всички устроени на работа. Включени в мерки за заетост по ЗНЗ са 11 младежа, от 

които един в стажуване. Включени в заетост по проекти на ОП“РЧР" са 23 лица, 

включени в програми за заетост по ЗНЗ са 6 лица и устроени на работа на първичен 

пазар на труда са 67 младежа. 

Информацията от ДБТ – Нови пазар. 

 

Мярка 2.1.3: Стимулиране на самостоятелна заетост, предприемачество и 

създаване на нови предприятия 

Устойчива данъчна политика. 

Мярка 2.1.4: Стимулиране на трудовата мобилност за увеличаване равнището на 

заетостта и доходите 

Няма данни. 

Специфична цел 2.2: Повишаване качеството на човешките ресурси и постигане 

на съответствие с изискванията на пазара на труда 



Мярка 2.2.1: Повишаване професионалните умения и квалификацията на 

работната сила 

Включени в обучения за професионална квалификация по проект „ Професионално 

обучение за всички - шанс за успешен преход към заетост" в Българо - Германските 

Центрове за обучение са 4 лица от Община Каспичан, от които едното е над 50 

години. 

Мярка 2.2.2: Превенция на отпадането от пазара на труда 

Насърчаване на работодателите за запазване и увеличаване на заетостта - през 

2015г. са сключени общо 29 договора с работодатели от Община Каспичан, по които 

са наети 138 лица. По мерки за заетост по ЗНЗ са сключени 12 договора, по програми 

за заетост по ЗНЗ - 4 договора, по проект „Подкрепа за заетост“ по ОП“РЧР“ - 12 

договора и по проект „Нова възможност за младежка заетост" по ОПРЧР 2014-2020 - 1 

договор. 

Общо устроените на работа лица над 50 годишна възраст са 145, което е 

30,53% от всички устроени на работа лица. Включени в мерки за заетост по ЗНЗ са 2 

лица над 50 годишна възраст. Включени в заетост по проекти на ОП"РЧР" са 41 лица, 

включени в програми за заетост по ЗНЗ са 8 лица и устроени на работа на първичен 

пазар на труда са 94 лица.  

Специфична цел 2.3: Насърчаване на трудовата активност и социалното 

включване на групи в неравностойно положение 

Мярка 2.3.1: Повишаване на икономическата активност и намаляване 

равнището на безработица сред групи в неравностойно положение на пазара на 

труда 

Устроените на работа хора с увреждания са 27, от които 11 лица по проекти и 

програми за заетост, 3 лица по мерки за заетост по ЗНЗ и 14 лица на работни места 

обявени от работодатели от община Каспичан и региона. 

Мярка 2.3.2:  Интегриране на маргинализираните общности в обществения 

живот 

За всички училища и ЦДГ са изработени и подадени проекти през ноември 

2015 г. за Образователна интеграция на учениците и децата от етническите 

малцинства. 

Приоритет 3: Подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, 

опазване на околната среда и природното богатство 

Специфична цел 3.1: Доизграждане и модернизиране  на техническата  

инфраструктура и подобряване качествата на средата 

Мярка 3.1.1:  Ремонт и реконструкция на републикански, общински пътища и 

улични мрежи 

По капиталовата програма на община Каспичан са ремонтирани следните 

общински пътища: 

- път SHU1083 20063 /III - 2007/ Плиска - археол.резерват Плиска; 

- път SHU1111 20061 ( 1) /III - 701 /Нови пазар - Граница общ.(Нови пазар - 

Каспичан) - Плиска / III - 2007/. 

- път SHU1081/ SHU1080 Каспичан – жп гара Каспичан – Могила - /III-2007/ 

- път SHU1082 /III-2007/ Плиска- Върбяне-граница община /Каспичан –Нови 

пазар/ - Правенци 

- път SHU 1111 /III-701/ Нови пазар-граница община /Нови пазар-Каспичан/ - 

/III-2007/ 

 

Мярка 3.1.2: Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща 

водоснабдителна и канализационна инфраструктура 

Дейности: 

- Воден цикъл – подмяна на водопровод по ул. Ал. Стамболийски в град 

Каспичан 

Мярка 3.1.3: Подобряване качеството и обхвата на телекомуникациите 

Няма данни. 

Мярка 3.1.4:  Повишаване на енергийната ефективност и ВЕИ 

Няма данни. 

Мярка 3.1.5:   Комплексно планиране и устройство на територията 

- Изготвено е техническо задание за Общ устройствен план на община 

Каспичан. 

- Въведена е система за видеоблюдение. 

- Изготвя се План за организация на движението на град Каспичан. 

Мярка 3.1.6:  Благоустрояване и обновяване на населените места 

- Проект „Обновяване на парк в гр.Каспичан, изграждане на детска площадка в 

с.Марково и поставяне на съоръжения за спорт и отдих в с.Могила, община 

Каспичан” – Община Каспичан;  

- По капиталовата програма на общината са извършени ремонти на тротоарите 

в с.Каспичан и пред кметството в с.Кюлевча, ремонтирани са ул.“Бистрица“ и 

ул. „Каменица“ кв. Калугерица, ул. „Ален мак“ с.Златна нива, ул. „Георги 

Ванков“ и ул.“Ал. Стамболийски“ гр.Плиска, ул.“Ал. Стамболийски“ с. 

Косово; 

- Изградени са детски площадки в с. Каспичан, с. Златна нива и с. Могила; 

 

Специфична цел 3.2: Опазване на околната среда и пълноценно използване на 

природните ресурси 

Мярка 3.2.1: Укрепване и поддържане на изградената мрежа от защитени 

територии  

Няма данни. 

Мярка 3.2.2: Подобряване управлението на отпадъците 

Дейности: 

- Изграждане на материално техническа база за управление на битовите отпадъци, 

образувани от територията на Община Каспичан, включително закупуване на 

сметосъбираща техника и съдове за отпадъци – През 2015 година е взето решение на 

общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на 



общините от Област Шумен за разходване на средствата от партидата на Община 

Каспичан в банковата сметка за чужди средства към РИОСВ – Шумен от 

отчисленията по чл.20 от Наредба №7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за 

изчисляване и определяне на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци, в размер на 146 940.00 лева за закупуване на съдове за 

отпадъци и специализирана техника за транспортиране на отпадъци. Проведена е 

процедура по ЗОП за „Доставка на контейнери за разделно събиране на отпадъци – 

452 броя за нуждите на Община Каспичан“ и предстои сключването на договор с 

изпълнител. 

- Подобряване на съществуващите практики и условия за събиране, транспортиране, 

депониране, обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени отпадъци – 

Извършвано е кампанийно събиране, транспортиране и предаване за оползотворяване 

на биоразградими и строителни отпадъци образувани на територията на град 

Каспичан. Тези видове отпадъци са извадени от общия поток битови отпадъци. 

- Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в с.Каспичан – да. 

- Рекултивация на промишлено сметище в с.Каспичан – не. 

- Ликвидиране на нерегламентирани сметища в общината – през отчетния период не 

са констатирани нерегламентирани сметища. 

- Изграждане на площадки за компостиране на биоразградими отпадъци – не. 

- Осигуряване на допълнителни контейнери за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки във всички населени места от общината – не. 

- Информационни дейности по прилагане на системата за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки – Ежегодно се организират кампании с „Булекопак“ АД за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

- Информационна кампания във всички населени места за подобряване екологичната 

култура на населението – Осъществяване на националната кампания „Да изчистим 

България“. 

 

Приоритет 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, 

здравни, образователни, социални и културни услуги 

Специфична цел 4.1: Подобряване на административните услуги и повишаване 

на институционалния капацитет 

Мярка 4.1.1. Повишаване на административния и институционален капацитет 

Участие в обучения за повишаване на квалификацията на служителите в общинска 

администрация. 

Мярка 4.1.2. Подобряване на квалификацията и уменията на служителите в 

администрацията 

През 2015г. служителите от общинска администрация Каспичан повишиха своята 

компетентност по проект „Община Каспичан - квалифицирани служители и 

качествено обслужване", с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

"Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на 

човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна 

администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14. 

Обученията бяха: "Обучения по ключови компетентности" и „Обучения по английски 

език”. Продължителността на проекта беше 12 месеца. Всички служители включени в 

проекта са получили сертификат за всяко проведено обучение. 

Мярка 4.1.3. Повишаване информираността на гражданите за дейността и 

резултатите от работата на администрацията 

На всяко шестмесечие се внася информация до общински съвет Каспичан относно 

дейността на общинска администрация, жалби и сигнали на граждани. С този 

материал, както общинските съветници, така и гражданите се информират за работата 

на администрацията. Работи се в насока навременно обновяване и актуализиране на 

информацията на сайта на общината. Информационното табло в общинска 

администрация се поддържа в актуалност. 

Специфична цел 4.2: Осигуряване на качествено образование 

Мярка 4.2.1: Подобряване достъпа до предучилищно и училищно образование  

Няма данни. 

Мярка 4.2.2: Обновяване на материалната и техническа база на образователните 

институции 

Ремонтирана е оградата на СОУ „П. Волов“ град Каспичан по капиталова 

програма на общинския бюджет. 

Специфична цел 4.3: Повишаване достъпа до устойчиви и качествени здравни 

услуги 

Мярка 4.3.1: Подобряване на материално - техническата база в здравеопазването 

Ремонт на здравен кабинет в село Върбяне; 

 

Мярка 4.3.2: Повишаване качеството и подобряване достъпа до здравни услуги 

Открита е медицинска практика в селата Марково, Косово и Кюлевча. 

Специфична цел 4.4: Разширяване обхвата и вида на социалните услуги 

Мярка 4.4.1: Изграждане и обновяване на обекти на социалната инфраструктура 

Разширяване базата на ЦСРИ – град Каспичан. 

Мярка 4.4.2: Подобряване качеството и достъпа до социални услуги в общността 

Всички социални услуги, предоставяне на територията на община Каспичан 

са заложени и се изпълняват в „Стратегията за изпълнение на социалните 

услуги 2016-2020 г.“ 

Специфична цел 4.5: Развитие на културата, спорта и младежките дейности 

Мярка 4.5.1: Инвестиции, свързани с опазване, възстановяване и използване на 

културното наследство  

Ремонт на църква „Св. Пророк Илия“ с. Кюлевча, която е паметник на 

културата. 

Осигурени са средства за частичен ремонт на църквата в кв. Калугерица, 

която е паметник на културата. 



Мярка 4.5.2: Обновяване, ремонт и оборудване на културни институции 

Извършен е ремонт на православен храм „Св. Пророк Илия“ с. Кюлевча. 

Продължава изграждането на православния храм в град Каспичан. 

Извършени са ремонти в НЧ „Пробуда – 1928“ гр.Каспичан, НЧ „Васил 

Левски – 1927“ с.Златна нива, НЧ „Христо Ботев – 1907“ с.Марково. 

 

Мярка 4.5.3: Развитие на художествена самодейност и на културни събития 

- Създаване и популяризиране на иновативни културни събития 

Проведе се за пореден път Фолклорния фестивал „Кирека пее и танцува” 

Национален събор – фестивал „Дни на предците” Плиска 2015 

Фестивала на „Младото вино и пресния  суджук” Кюлевча 2015 

Първия Международен фестивал „Майстори на шеговития къс разказ Зевзек” 

Каспичан -2015 

 

Осъществи се културен обмен с Община Басков –Румъния –Наши колективи 

гостуваха на техния събор а през месец октомври техни колективи гостуваха на 

Община Каспичан. 

 

Осъществи се проект „От славно минало към достойно бъдеще”, чрез който бяха 

закупени носии за самодейните състави от читалищата в община Каспичан. 

 

Насърчаваше се дейността на самодейните художествени състави като се 

подпомагаха финансово да участват в различни фестивали и конкурси в страната 

и чужбина. 

Отбелязано е 1150 г. от покръстването на българите в град Плиска. 

 

Мярка 4.5.4: Ремонт, модернизация и изграждане на спортна инфраструктура 

Изготвени и подадени са проекти за цялостно обновяване на спортните 

площадки в град Каспичан и Плиска.  

Очаква се финансиране. 

Извършена е частична подмяна на седалките и ремонт на козирката на 

трибуната на стадион „Локомотив“ град Каспичан. 

 

 

Мярка 4.5.5: Насърчаване дейността на спортните и младежки клубове 

Ежегодно се приема общински план за спортната дейност, в който са включени 

мероприятия, които се организират от спортните клубове. Застъпен е и 

ученическия и масовия спорт. Община Каспичан финансира осъществяването на 

тези спортни дейности с 5000 лева годишно. 

 

Община Каспичан подкрепя развитието на местните спортни клубове и младите 

спортни таланти като подпомага финансово спортните клубове с 25 000 лева, 

спазвайки Наредбата на общински съвет. 

 

Чрез развитието на културната и спортната дейност  община Каспичан полага 

усилия да създаде подходящите условия за пълноценно използване на свободното 

време от младите хора. 

III. Действия с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението на общинския план за развитие. 

1. Мерки  за  наблюдение  и  създадени  механизми  за  събиране, обработване и 

анализ на данните; 

Предмет  на  наблюдение  е  изпълнението  на  целите  и  приоритетите на 

Общинския  план  за  развитие,  съгласно  определени  физически  и финансови  

индикатори,  организацията  и  методите  на  изпълнение, прилагани  от  органите  за  

управление  и  мерките  за  осигуряване  на информация и публичност за резултатите 

от изпълнението на Плана. 

На   първо   място   трябва   да   се   отбележи,   че  общинската 

администрация няма  специално  обособени  механизми  за  събиране, обработка  и  

анализ  на  данни. Общоприета  практика  е  винаги  да  се отделя максималното от 

общинския бюджет за подобряване условията на живот на гражданите на територията 

на общината. В последните години финансиране на различни видове  дейности  са  

търси  предимно, чрез проекти по   Оперативните програми и Структурните фондове 

на Европейския съюз и други донорски програми. 

Наблюдението върху резултатите от реализиране на Общинския план за 

развитие се осъществява посредством: 

• анализ  на  индикаторите  за  резултат  и  количество,  които  са разписани  за 

постигане  във  всеки  един  от  проектите  с  външно или собствено финансиране; 

• анализиране  на  данни  от  общински  регистри  за  различните публични услуги, 

предлагани от Общината; 

• набиране  на  статистическа  информация  от  различни  институции  и анализ на 

данните. 

В  съответствие  с  чл.  91,  ал.  2  от  ППЗРР,  за  резултатите  от 

наблюдението  на  изпълнението  на  общинския  план  за  развитие  се разработва  

годишен  доклад,  който    се  публикува  на  интернет страницата на общината. 

 

2. Преглед  на  проблемите,  възникнали  в  процеса  на  прилагане  на общинския  

план  през  съответната  година,  както  и  мерките  за преодоляване на тези   

проблеми. 

 



 Част от заложените дейности и кандидатстване с проекти за 2015 г.  по  

Оперативните  програми  се  отлага  за  2016-2017 г. тъй като Оперативните програми 

се очаква да стартират в средата на 2016 г., това от своя страна дава отражение на 

резултатите през 2015 г.  

3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на 

ОПР 

На сайта на общината се намира Общинският план за развитие на община Каспичан за 

периода 2014-2020 г. Там ще бъдат публикувани и докладите за наблюдение 

изпълнението на ОПР за 2014-2020г., докладите за междинната и последваща оценка 

за изпълнение на ОПР. 

 В рамките на всеки проект, изпълняван през 2015 г. са предвидени мерки и 

адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч. периодични информационни 

кампании сред целевите групи, публикации на сайта на общината, пресконференции, 

публикации в регионални медии. 

 

IV. Препоръки за подобряване на резултатите от изпълнението и наблюдението 

на ОПР: 

 

 Дейността на работната група по наблюдение и контрол по изпълнението на ОПР 

и докладът за отчетната 2014 г. дават основание да се направят следните изводи: 

В Община Каспичан е създадена организация за прилагане и изпълнение на ОПР от 

гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. 

Кметът отчита ежегодно напредъка в изпълнението на ОПР пред Общинския съвет. 

През последните години общината е натрупала опит в разработване на проекти и 

административен капацитет за тяхното управление и отчитане. 

 Общинската администрация следи за всички възможни европейски и български 

програми и донорски организации, които биха могли да финансират отделни обекти, 

дейности и проекти за постигане целите на ОПР. Преди изготвянето на всяко 

проектно предложение, същото се предоставя за съгласуване с Общински съвет 

Каспичан. 

 Препоръки: 

1. Да се създаде проектна готовност и база данни с проектни предложения, за 

които да се търсят възможности за финансиране. 

 


