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ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН 

за мандат 2019 - 2023г. 

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 и очаквания. Управлението на Община Каспичан трябва да бъде отворено към 

националните политики за регионално развитие, като се осигурят достатъчно надеждни 

основи за техническа подготовка и разработване на успешни проекти по Национални 

програми и Оперативните програми на ЕС. 

 

                                     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 всички действащи национални,регионални и 

местни нормативни документи, съобразена е с основните цели и приоритети на местното и 

регионално развитие и са изведени основни тенденции за управление в периода 2019-2023 

г. Програмата трябва да се разглежда неразделно и с Националния план за развитие, с 

оперативните програми за новия програмен период 2021– 2027г., с приетите решения и 

стратегии от Общинския съвет в отделни сфери на управление на Община Каспичан. 

 Изпълнението на конкретните дейности са постижими чрез: 

 разумно планиране и разходване на бюджетните средства; 

 успешно управление на спечелените проекти по различни програми, 

финансирани от европейските фондове и национални програми; 

 използване на различни възможности за кредитиране; 

 партньорство с държавната власт. 

 партньорство с местния бизнес. 

 партньорство с местните общности. 
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Партньорството ще бъде основният ми принцип в управлението, като заедно с моя 

екип ще продължим успешното взаимодействие с Националното сдружение на общините в 

Република България, Областна администрация, други общини, неправителствени 

организации, центрове за професионално обучение българските общности в чужбина и  

побратимените градове. 

Основната ми дейност  ще бъде насочена за развитие и утвърждаване на  

Община Каспичан като място за: 

 Инициатива и предприемачество; 

 Бизнес и устойчиво развитие; 

 Привличане на  инвестиции; 

 Образование и култура; 

 Спорт и активно здраве. 

 Разработването и изпълнението на Програмата е съобразена със следните 

характерни особености на нашия район: 

Силни страни: 

 

1. Наличие на исторически и природни дадености за развитие на туризма. 

2. Добре развита читалищна дейност и самодейни колективи. 

3. Утвърдени традиции в областта на културата. 

4. Добре развита пътна инфраструктура. 

5. Близост до летище и пристанище Варна,добра жп и автотранспортна свързаност. 

6. Наличие на газифицирана промишлена зона. 

 Слаби страни: 

 

1. Демографски срив и  застаряваща възрастова структура на населението. 

2. Безработица,над средната за страната в някои населените места. 

3. Нуждаещата се от ремонт инфраструктура - пътища, улици, водоснабдителна и 

енергопреносна мрежа, липса на канализация,с изключение на общинския център. 

4. На пазара на труда са лица с ниска образователна степен и квалификация. 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

 Единен подход за планиране и програмиране; отговорно отношение към проблемите на 

общината 

 Партньорство на всички нива при осъществяване на планирането,програмирането, 

финансирането,наблюдението и оценката 

 Прозрачност, отговорност и контрол при управлението на общинската собственост   

 

 Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, програми и действия на 

международно, национално и регионално равнище 

 Публичност и прозрачност, отчетност и гарантиране на обществения интерес  при 
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разходване на общинския бюджет и в работата на Общината. 

 Отворена и открита към хората администрация; диалогичност в управлението. 

 Равенство независимо от пол,политическа или религиозна принадлежност. 

 

 

ПОЛИТИКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ  ЦЕЛИ   

 

І. 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. 

Политики за постигане на целта: 

1. Подкрепа за развитие на малки и средни предприятия чрез предоставяне на 

информация за  възможностите за кандидатстване по европейски и национални 

програми./Използване възможностите на МИГ Нови пазар-Каспичан/. 

2. Стимулиране на публично- частните партньорства,чрез съвместни проекти. 

3. Привличане на инвеститори,с цел за разкриване на нови работни места; 

4. Подкрепа на местния бизнес,чрез подобряване на инфраструктурата. 

5. Подобряване на транспортното обслужване на гражданите от населените места в 

общината; 

6. Реализиране на Стратегията за управление и разпореждане с общинската 

собственост на община Каспичан за периода 2019 – 2023 г. 

7. Създаване на Общинско предприятие БКС.                                           

8. Рехабилитация на централни зони,улици и тротоари,общински сгради във всички 

населени места. 

9. Подмяна на водопроводи в населените места на Общината и осигуряване на 

допълнително водоснабдяване. 

10. Реализация на проект на Община Каспичан „Технически дейности за комплексно 

водно решение за реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна 

инфраструктура и пречиствателна станция за отпадни води гр. Каспичан, община 

Каспичан”. 

11. Търсене на възможност за финансиране на 1 етап от “Изграждане на нова 

канализационна мрежа, пречиствателни съоръжения, реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа и напорен водопровод в гр.Плиска“ 

12. Изграждане и обновяване  на детски площадки във всички населени места. 

13. Подобряване на материално-техническата база в здравните кабинети на                   

територията на община Каспичан. 

14. Съдействие при включване на нови потребители към газопреносната мрежа. 

15. Съвместно планиране на дейността на Енерго Про във връзка с поетапна  подмяна 
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на амортизираната елекропреносна мрежа,с цел подобряване качеството на 

предлаганата услуга. 

 

II. Образование 

Образователната   система в община Каспичан обхваща: 

 едно средно училище - СУ „Панайот Волов“ гр. Каспичан с профилирани 

паралелки в осми и девети клас-профил „Природни науки“и профилирана паралелка 

десети клас с профил „Предприемачески“; 

 три обединени училища - ОбУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Плиска, ОбУ 

„Христо Ботев“ с. Каспичан, ОбУ „ П.П. Славейков“ с. Марково; 

Две от обединените училища в гр. Плиска и в с. Марково са средищни. В ОбУ „Св. 

Паисий Хилендарски“ гр. Плиска от учебната 2018/2019г. е формирана паралелка осми 

клас, която е с професионална насоченост и специалността „Деловодител“е в списъка на 

специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара 

на труда. 

Две професионални паралелки има и в ОбУ „Христо Ботев“ с. Каспичан със 

специалност „Оператор на компютър“. ОбУ „Христо Ботев“  е със статут на иновативно 

училище.  

В обединеното училище в с. Марково осмокласниците и деветокласниците се 

обучават в профилирани паралелки с профил „Предприемачески“. В паралелка със същия 

профил се обучават и десетокласниците в ОбУ“ Христо Ботев“. 

 ДГ“Снежанка“ гр.Каспичан, където функционира единствената яслена група в 

общината - прилага системата на делегиран бюджет. 

 В ДГ „Радост“ с. Каспичан, ДГ „Детелина“ гр. Плиска, ДГ „Червената шапчица“ с. 

Златна нива, ДГ „Ален мак“ с. Марково, ДГ „Червената шапчица“ с. Косово-не се 

прилага делегиран бюджет. В тези детски градини децата се обучават в смесени 

разновъзрастови групи. 

 Център за подкрепа за личностно развитие - ЦПЛР-ЦРД гр. Каспичан; 

В Центъра за подкрепа за личностно развитие се осъществява обща подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците.  

В ЦПЛР-ЦРД гр. Каспичан през 2020г. се обучават общо 254 деца от община 

Каспичан, разпределени в28 групи в направленията „Наука и технологии“, „Изкуства“ и 

„Спорт“ и временни групи през лятната ваканция. 

 

 Политики за постигане на целта: 

1. Разработване на партньорски проекти по оперативни програми на Европейски 

съюз и МОН. 

2. Подобряване материалната база на образователните институции. 
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3. Разработване на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците от община Каспичан (2021-2022). 

4. През 2020 година в ОбС Каспичан ще бъде внесено предложение за 

изменение в общинската Наредба за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги, с цел  отпадане на таксите за детските градини на 

територията на община Каспичан. 

5. Финансиране  на  професионални курсове в 12 клас  и безплатни курсове за 

МПС на ученици с отличен успех. 

6. Подкрепа на дейностите по превенция на агресията сред подрастващите. И 

предотвратяване  преждевременното напускане на училище. 

ІІІ. Социални дейности, трудова заетост и здравеопазване. 

 Към момента в община Каспичан функционират следните социални услуги,обхващащи 

лица в неравностойно положение,възрастни,хора с увреждания,деца лишени от родителски 

грижи: 

ДСП-с капацитет 180 лица. ДЦПЛУ с.Кюлевча с капацитет 30 лица; 

ЦСРИ с капацитет 30 лица и ЦНСТДМБУ „Слънце“ с капацитет 15 лица, 

„Независим живот“-дневен център,“Топъл обяд“ за 100 лица,“Приеми ме“-4 приемни 

семейства,проект „„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“,лични и 

социални асистенти. 

Политики за осъществяване на целта-социални дейности: 

1. Подкрепа за възрастните хора и хората с увреждания, като се запазят и 

надградят съществуващите социални услуги,както и разкриване на нови в 

съответствие със Стратегията за развитие на социалните услуги на 

територията на община Каспичан. 

2. Подкрепа дейността на  клубовете на пенсионера чрез финансиране и подобряване 

на материалната база. 

3. Партньорство и подпомагане  на проекти с  НПО в социалната сфера. 

4. Продължаване работата по изпълнение на изискванията, за осигуряване на 

достъпна среда  за хора с увреждания. 

Политики за осъществяване на целта-трудова заетост: 

1. Намаляване на безработицата и осигуряване на работа на лица трайно 

безработни, чрез ефективно използване на европейските и национални 

програми. 

2. Привличане на инвеститори . 
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3.  Подпомагане дейността на общопрактикуващите лекари, лекари от 

специализираната извънболнична помощ и лекари по дентална медицина  

4. Извършване на безплатни профилактични прегледи на жителите от община 

Каспичан. 

  

Политики за осъществяване на целта-здравеопазване 

На територията на Община Каспичан се осъществява само първична извънболнична 

медицинска помощ - индивидуална практика и първична дентална помощ. 

Специализираната извънболнична ,медицинска помощ на територията на общината в 

областта на педиатрия,кардиология,нервни болести,УНГ,психиатрия и ендокринология,се 

осъществява от медицински специалисти регистрирани в гр.Шумен и гр.Нови пазар. 

В гр.Каспичан има разкрит лабораторен кабинет,към Първа МДЛ гр.Шумен. 

 

 Лекарски практики в община Каспичан: 

град Каспичан, с. Каспичан, Могила – 3;  

град Плиска, Златна нива, Върбяне – 1; 

село Марково, Косово, Кюлевча - 1; 

Общо - 5; /Към моменти са заети 4 практики/  

 Стоматологични практики в община Каспичан: 

град Каспичан – 2; 

село Марково – 1; 

град Плиска - 1; 

Общо – 4; /Към момента са заети 4 практики/  

 Показатели във функция „Здравеопазване”: 

здравни кабинети в детските градини – 6,    

здравни кабинети в общинските училища – 4,   

яслена група към ДГ „Снежанка” – 1,  

здравен медиатор – 1.  

 

1.Подпомагане дейността на общопрактикуващите лекари, лекари от 

специализираната извънболнична помощ и лекари по дентална медицина чрез 

подобряване на материалната база и дейността на здравния медиатор към общинска 

администрация.  

2.Организиране на безплатни профилактични прегледи за определени целеви групи 

от община Каспичан. 

3.Организиране на беседи от медицински специалисти,свързани с обществено 

значимите заболявания. 

 

ІV. Развитие на  туризъм, спорт и младежки дейности 
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Община Каспичан е включена в Националния списък на общините с потенциал за 

развитие на културно-исторически и селски туризъм. На територията на Община Каспичан 

се намира един от най-значимите национални историко-археологически резервати (НИАР) 

“Плиска”,в близост се намира и  НИАР“Мадара“. 

Общината разполага с изключителен потенциал от археологически и природни 

забележителности, които дават възможност за развитие на различните видове туризъм. 

 

Политики за постигане на целта-развитие на туризма 

 
1. Разработване на програма за развитието на културно-историческия туризъм. 

2.  Изготвяне на „Стратегия за устойчиво развитие на туризма“ за периода 2021-2026г, в 

съответствие с Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма . 

3. Актуализиране състава на Съвета по туризъм. 

4. Използване възможности за финансиране на различни проекти в областта на туризма по 

различни европейски и национални програми. 

5. Осигуряване достъп и социализация до  исторически и природни забележителности    

отговорност на общината. 

6. Изграждане на екопътеки. 

7. Изграждане на информационен туристически център. 

8. Изготвяне на рекламни материали, участие в туристически борси и организиране на 

фестивали, с цел привличане на туристи. 

 

Политиката в областта на спорта в община Каспичан е съобразена  с националната 

програма за развитие на спорта в България и Националната стратегия за развитие на 

физическото възпитание и спорта в Република България 2012-2022г., като за целта се 

разчита на активното партньорство между община, спортни клубове и бизнес.  

Политики за развитието на спорта: 

1. Стопанисване ,подобряване и разширяване на спортната инфраструктура. 

2. Финансово подпомагане на спортните клубове за развитие на тяхната дейност.  

       3. Организиране на мероприятия с масов характер, чрез които да се засили интереса на 

гражданите от всички възрасти към спорта; 

     4. Организиране на гостувания на известни спортни клубове. 

 

       Политики за развитие на младежките дейности 

1. Превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора. 

2. Създаване на привлекателна среда за младите хора-спортни занимания, WiFi зони, 

организиране на концерти и др. 

3. Подкрепа в организирането на младежки инициативи. 

4. Насърчаване на икономическата активност на младите хора-информационни 

кампании. 

5. Включване на младежите в различни инициативи от обществен характер с цел 

приобщаването им към обществения живот и изграждането на гражданско 

общество.  
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V. Култура 

 

Във формирането на културната политика на община Каспичан активно участие вземат 

кметовете на населените места,общинските съветници, председателите и секретарите на 

читалищата, които дават предложения за културни прояви по места и участват в 

разпределянето на бюджета на включените в културния календар събития. Проявите 

включват национални празници, годишнини, събори, фестивали и др. 

Изпълнението на културните дейности се реализира с помощта на читалищата на 

територията на общината, които осъществяват активна дейност съвместно с кметствата по 

населени места. 

В публичния регистър на народните читалища към Министерство на културата, на 

територията на община Каспичан, са регистрирани 10 народни читалища. 

               

Политики за развитие на културата: 

1. Организиране на културни събития от  национално и международно ниво. 

2. Организиране на научни конференции във връзка с културно-историческото наследство 

на общината. 

3. Предложение за обявяване за официален празник - „2-ри май-ден на Свети цар Борис I 

Михаил и на покръстването на българите“. 

4. Подновяване ежегодния пленер по живопис. 

5.  Развитие на културните връзки с българските общности в чужбина и побратимените 

градове. 

6.  Издирване, съхраняване, опазване, популяризиране на националното културно 

наследство на общината; 

7. Подкрепа дейността на Народните читалища и на всички самодейни колективи на 

територията на община Каспичан. 

8. Издаване и разнообразяване на общински вестник „Устрем“. 

9. Честване на 1155 години от покръстването на българите. 

10. Честване на 1340 години от създаването на Първата Българска държава; 

11. Честване на 155 години от построяването на първата жп линия Русе- Каспичан-Варна.                              

 

 

VI.Екология 

 

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

основна цел е да опазим природата за идните поколения. 

Общинска отговорност е сметопочистването и сметоизвозването на отпадъците. 

Разполагаме със собствена техника и контейнери за смет. На територията на общината 

големите фирми имат изградени локални пречиствателни станции.За качеството на водите 

и въздуха контрол осъществяват РИОСВ. 
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Политики за развитие на екологията 

1.Разширяване на обхвата на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване чрез 

закупуване на техника и съдове за отпадъци.  

2. Залесяване  с подходящи дървесни видове в  населените места. 

3. На територията на Общината се наблюдават популации на няколко вида застрашени 

птици-малък лешояд, белоопашат мишелов и др., за да се съхрани биологичното 

разнообразие ще кандидатстваме по проекти свързани с опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие в Р.България” 

4.Приключване на процедурата за придобиване в собственост на общинските гори. 

5.Актуализация на програмата за управление на отпадъците. 

6.Намаляване на праховото замърсяване. 

 
 

VII. Развитие на гражданското общество: 

 

Политики за развитие на гражданското общество: 

 

1. Създаване на механизъм за допитване по обществено значими проблеми от местно 

значение. 

2. Сътрудничество с неправителствени и граждански организации  при  

кандидатстване с проекти по Европейски и други програми. 

3. Споразумение и съвместна работна карта с РУ на МВР,за различни дейности за 

превенция  и намаляване на противообществените прояви и престъпления на 

територията на общината. 

4. Провеждане на публични обсъждания по приоритетни въпроси, касаещи 

интересите на гражданите. 

5. Създаване на обществен съвет към кмета на общината. 

6. Разширяване на видеонаблюдението във всички населени места на общината. 

 

VIII. Използване възможностите на Европейските  фондове и 

Националните програми 

 

Използване на възможностите за кандидатстване по оперативни програми за новия 

програмен период 2021-202, за европейско финансиране,за проекти свързани с 

инфраструктура и благоустрояване на населените места. 

 

 

ПРОЕКТИ В ДЕЙСТВИЕ, ПРОЕКТИ В  ПОДГОТОВКА НА БЪДЕЩИ 

ТАКИВА ПО ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД И СРЕДСТВА ОТ ПРОГРАМИТЕ НА 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ 
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№ Оперативна програма Име на проекта Състояние Период на 

реализация 

Стойност в 

лева 

1 НП Помощ при 

пенсиониране 

1 лице на длъжност общ работник 

в Общ.администрация гр.Каспичан 

Текущ 18.06.2018 г. – 

17.06.2020 г. 

16 100,00 

2 НП Заетост и обучения на 

хора с трайни увреждания 

2 лица на длъжност специалист в 

Общ. Администрация гр. Каспичан 

и ЦНСТ 

Текущ 13.08.2018 г. – 

12.08.2020 г. 

29 800,00 

3 НП“ Активиране на 

неактивни лица“ 

1 лице на длъжност 

организатор,общественополезен 

труд 

Текущ 28.09.2018 г. – 

31.12.2020 г. 

17 200,00 

4  Проект „ Обучения и 

заетост за младите хора“ 

Компонент II по ОП 

„Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 

1 лице на длъжност технически 

изпълнител в с. Марково 

Текущ 01.11.2018 г. – 

31.10.2020 г. 

15 406,44 

5 Проект „Обучения и 

заетост“ Компонент II по 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-

2020 

7 лица в гр. Каспичан - 3, 

с.Каспичан-1, гр. Плиска -

1,с.Кюлевча-1, с.Марково -1 лице 

Текущ 14.11.2018 г. – 

13.11.2020 г. 

104 785,08 

6 Проект „Обучения и 

заетост“ Компонент II по 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-

2020 

9 лица в с.Зл. нива – 2, с.Кюлевча-

1, с.Косово – 2, гр. Плиска- 2, 

с.Върбяне- 1, гр. Каспичан – 1 

Текущ 26.02.2019 – 

25.02.2021  

148051,92  

7 Нова възможност за 

младежка заетост 

Наети 7 лица  по чл.230 от КТ 

както следва: 

4 лица в с.Косово ; 

1 лице в с.Каспичан  

1 лице в кв. Калугерица 

1 лице в гр. Плиска  

Текущ  01.09.2019 – 

29.02.2020 

33 721,16  

 

 

8 Нова възможност за 

младежка заетост 

Назначено 1 лице  за стажуване в 

Общинска администрация – на 

длъжност геодезист 

 Текущ 01.09.2019-

29.02.2020 

4 019,23 

9 НП Помощ за 

пенсиониране 

Наети 2 лица: 

- В гр. Каспичан на 

длъжност техн. Сътрудник 

- В с.Върбяне на длъжност 

общ работник 

Текущ 01.09.2019 – 

31.08.2021 

32 900,00 

10 МТСП АСП  „Приеми ме 2015” Текущ 2015-2020 330 000,00  

11 МРРБ, Община Каспичан  „Изработване на Общ устройствен 

план на Община Каспичан“ 

В процес на 

изготвяне 

2017-2020 57 600,00  

12 МИГ ПРСР 2014-2020 „Облагородяване и оформяне на 

зелената площ по ул. ”Александър 

Приключила 

оценка. 

2018-2020  
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Стамболийски” в гр. Каспичан“ Предстои 

покана за 

сключване на 

договор. 

13 МИГ ПРСР 2014-2020 Оборудване на НЧ в гр.Каспичан, 

с.Каспичан, кв.Калугерица, 

гр.Плиска с.Кюлевча, с. Марково, 

с. Върбяне, с. Могила, с. Златна 

нива. 

Приключила 

оценка 

2018-2020 92 068.00 лв. 

14 Държавен бюджет Рехабилитация на 

водоснабдителна и улична мрежа 

на територията на община 

Каспичан 

Приключени 

са четири от 

подобектите – 

в гр. Каспичан, 

в с. Каспичан. 

в град Плиска 

и село 

Върбяне. В 

село Кюлевча 

поради 

откриване на 

подпочвени 

води обекта се 

прехвърля за 

2020 г. като се 

търси решения 

за отвеждане 

на водите.  

2018-2020 1305000,00 

15 МВКПМС Укрепване брега на дере, скат ул. 

„Панайот Волов“ с. Кюлевча 

В процес на 

изпълнение  

2018-2019 278 742,00  

16 Оперативна програма  

„Наука и образование за 

интелигентен растеж” и 

Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси“ 

„Социална икономическа 

интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа за 

образование – Компонент I” 

В изпълнение 2018-2020 432 138,80  

17 ПРСР 2014-2020 Мярка 7.2 

– Втори прием 

Рехабилитация на улична мрежа, 

съоръжения и принадлежностите 

към тях на територията на община 

Каспичан: 

Подписан 

договор. 

Изпратени са 

документации 

за избор на 

изпълнители за 

одобряване от 

ДФЗ. 

2018-2023 1 132 319.83  

18 ПРСР 2014-2020 Мярка 7.2 

– Втори прием 

„Изграждане на площадка за 

скейтборд и ролери в град 

Каспичан” – II етап. 

Подписан 

договор. 

Изпратени са 

документации 

за избор на 

2018-2023 80 000 лв. 
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изпълнители за 

одобряване от 

ДФЗ. 

19 Проект „Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 

2” 

По ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-

2020 

Осигуряване на патронажна грижа 

чрез предоставяне на почасови 

мобилни интегрирани здравно – 

социални услуги за нуждаещи се 

лица и възрастни  хора с 

увреждане  

В процес на 

изпълнение. 

Община 

Каспичан е 

водещ 

кандидат, 

община Венец 

са партньор по 

проекта. 

2019-2021 166 569,44 

20 МВКПМС Основен ремонт на покрива на 

сграда - Център за настаняване от 

семеен тип, гр.Каспичан 

Предстои 

сключване на 

договор за 

изпълнение на 

СМР 

2019-2020 64 600,00 

21 МИГ ПРСР 2014-2020  Проект „Обновяване на зона за 

отдих в местност „Кирека“, 

Община Каспичан.. Подновяване 

на маси, пейки, огнища и 

информационни табели в 

местността Кирека 

Подаден в 

ДФЗ. 

2020-2023 65 587,20 

22 ОП ДУ Решаваме заедно в Община 

Каспичан  

В процес на 

изпълнение. 

Община 

Каспичан е 

партньор на 

Фондация 

„Аделе“ – 

Шумен. 

01.2019-04.2020 10 673,85  

Стойност на 

партньора. 

Обща стойност 

87 241,32 

ПРЕДСТОЯЩИ 

1 Национален доверителен 

екофонд 

Въвеждане на енергоефективни 

мерки НЧ „Пробуда“- гр. 

Каспичан, НЧ „Освобождение“-

калугерица, НЧ „Просвета“ – 

Плиска, НЧ „Васил Левски“ – 

Върбяне, НЧ „Васил Левски“  - 

Златна нива, НЧ „Христо Ботев“ – 

Марково, НЧ „Христо Ботев“ село 

Каспичан, НЧ „Каменен стълб“ – 

Кюлевча в община Каспичан 

Одобрени за 

финансиране, 

очаква се 

покана за 

контрол на 

техническите 

проекти 

 

2017 - 2023  

2 ПРСР 2014-2020 Мярка 7.2– 

Втори прием 

„Облагородяване и оформяне на 

площадното пространство на 

територията на град Каспичан и 

град Плиска в община Каспичан” 

В процес на 

оценка 

2017-2020 782332  
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3 ОП, ПУДООС, Държавен 

бюджет 

„Осигуряване на допълнително 

водоснабдяване от сондаж с. 

Кюлевча до напорен резервоар с. 

Кюлевча – 1 500 м“ 

Предстоящ 2019-2023 1 500 000,00  

4 ОП, ПУДООС, Държавен 

бюджет 

Реконструкция на водопроводна 

мрежа в село Каспичан: ул. "Цар 

Симеон", ул."9-ти май", 

ул."Ихтиман", ул."Генерал 

Скобелев", ул."Царевец", 

ул."Охрид", ул.“Чапаев", ул. "Яне 

Сандански" 

Предстоящ 2019-2023 556 000,00 

5 ОП, Държавен бюджет „Основен ремонт и внедряване на 

енергоефективни мерки, на 

административната сграда, на 

общинската администрация 

Каспичан, находяща се на ул. 

„Мадарски конник“ № 91, УПИ І 

кв. 22 по плана на гр. Каспичан“; 

Предстоящ 2019-2023 420 000,00 

6 ОП, Държавен бюджет „Ремонт на ОУ „П. Хилендарски“, 

гр. Плиска, община Каспичан“ 

Предстоящ 2019-2020 325 000,00 

7 ПУДООС, Държавен 

бюджет 

ПСОВ гр.Каспичан Предстоящ 2019-2020 4 500 000,00 

8 Държавен бюджет “Изграждане на нова 

канализационна мрежа , 

пречиствателни съоръжения, 

реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа и напорен 

водопровод в гр.Плиска“ 

Изготвени 

ПИП. 

 

2019-2023  

 

Програмата за управление на Община Каспичан е документ, чиято цел е акцентиране върху 

най-важните и стратегически моменти в работата на ръководения от мен екип през 

следващите четири години. 

Убедена съм, че изпълнението на тези приоритети ще подобри стандарта на  живот на 

жителите на община Каспичан.  Програмата не е самоцел, тя е отворена за предложения и 

допълнения от всички жители на общината. Желанието ми е непрекъснато, в открит диалог, 

да чуваме вашето мнение и препоръки. 

Вярвам, че в края на мандата, с общи усилия ще сме успели да превърнем Община 

Каспичан в привлекателно място за живот, бизнес и инвестиции.  

 

 

Милена Недева 

Кмет на Община Каспичан 


