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ВЪВЕДЕНИЕ
Общинският план за развитие на община Каспичан за периода 2014–2020 г. (ОПР) 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.
Планът е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР),
Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване на
Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални
планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (20142020), Общински планове за развитие (2014-2020) одобрени със Заповед № РД-02-142402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Планът е изготвен на база актуалното социално-икономическо състояние и потенциал на
община Каспичан и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в
Европейския съюз (ЕС) и националните цели и приоритети за регионално развитие.
Документът е съобразен с постановките на: Областната стратегия за развитие на област Шумен
2014-2020 г.; Регионалният план за развитие на Североизточен район за периода 2014-2020 г.;
Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и тези, заложени в Националната
програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, Общинският план отчита
приоритетите и целите на стратегията „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на
кохезионната политика на ЕС и трите нови приоритета за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж. В процеса на разработване са отчетени и хоризонталните приоритети на
регионалната политика – устойчиво развитие, равни възможности и социално включване.
Хоризонтът на Общинския план за развитие е 7-годишен и съвпада с периода на
действие на Областната стратегия за развитие на област Шумен, Регионалния план за развитие
на Североизточния район и с периода на програмиране на помощта от Европейските фондове.
Освен хармонизацията на целите и приоритетите в контекста на регионалната политика на ЕС,
съответствие е постигнато и по отношение на методите за управление, наблюдение, оценка, а
също и при изготвянето на индикатори за отчитане на постигнатите резултати и въздействие от
прилагането на мерките и изпълнението на ОПР.
Документът е съобразен с нормативната и институционална среда за неговото
прилагане, изпълнение, наблюдение и оценка. Използването на интегрирания подход за
планиране наложи целите и приоритетите на общинския план за развитие като стратегически
документ да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействие с факторите, условията и
потенциала за специфичното пространствено развитие на общината, мрежата от населени места
и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, аграрни
дейности и др.), залегнали в устройствените планове и схеми за развитие на територията на
общината.
Основни задачи на плана за развитие на община Каспичан за периода 2014-2020 г.:
 Да направи задълбочен анализ на състоянието, процесите и тенденциите в общината във
всички сфери, като по някои важни показатели се направи съпоставка със съседни
общини, областта и страната.
 Да осигури приемственост в генералната политика за развитие на общината по основни
приоритети и цели и съгласуване и интегриране с всички действащи програмни и
стратегически документи на община Каспичан.
 Да отрази желанието и виждането на населението, местния бизнес и административни
структури, относно бъдещето на община Каспичан в дългосрочен аспект и как те си я
представят в края на този стратегически период /визия за 2020 год./
 Да очертае реалистична стратегия, развита в стратегически цели и основни приоритетни
направления, специфични цели и мерки за постигане на целите.
 Да набележи конкретните дейности и проекти за периода 2014-2020 година, чрез които
ще се реализира плана, както и институционалното му и финансовото осигуряване.
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Да спомогне за интегриране на всички заинтересовани местни страни в изпълнението на
плана и послужи за мобилизиране и ефективно използване на собствените ресурси,
както и за привличане на външни национални и международни ресурси в подкрепа
осъществяването на набелязаните цели, мерки и дейности.
При разработването на ОПР са използвани следните методи:
 Наблюдение – извършено при посещения на място и в Интернет.
 Проучване – проучване на документи и получаване на директна информация от
различни дирекции и отдели в Община Каспичан, писма за получаване на данни до
различни институции, изследване на опит, познания, мнения и събиране на предложения
чрез въпросници и анкети и др.
 Описание – създаване на писмени документи.
 Анализ и Синтез – анализиране на базовата входяща информация и данни и
обобщаване на резултатите.
 Оценка – оценка на социално-икономическото състояние и степен на развитие на
Община Каспичан, оценка на възможностите за постигане на заложените цели, оценка на
необходимите материални, човешки и финансови ресурси за изпълнение на плана.
 Сравнение – сравняване на цифрови данните, факти, показатели и резултати от
проучването и наблюдението и на тяхна база изводи и формулировки в плана.
 Работа в екип – разпределение на задачите по екперти и съглсуване действията на
екипа за изготвяне на ОПР с Общинската администрация на Каспичан.
 SWOT анализ – анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за
изпълнение на Общинския план за развитие на община Каспичан до 2020 г.
 Индексен метод - сравняване равнището на даден статистически показател към
момента и неговото равнище в минал период или към равнище на минало време,
прието за база.
 Графични методи – за изобразяване на резултатите, фактите и тенденциите, са
използвани геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на
линии на равнината. ОПР съдържа цветни таблици, графики, фигури, диаграми и
схеми.
Основните източници на данни и информация за разработването на ОПР са:
1. Общински план за развитие на община Каспичан 2007-2013 г.;
2. Междинна оценка за изпълнение на ОПР на община Каспичан 2007-2013 г.
3. Областна стратегия за развитие на област Шумен 2014-2020 г.;
4. Официални статистически данни от Териториално статистическо бюро – Шумен,
Бюрото по труда, Областна и Общинска служби по земеделие, Разплащателна
агенция на ДФЗ – Шумен, РИОСВ, РЗИ – Шумен и др. институции;
5. Официални справки и информация от Общинска администрация Каспичан;
6. Анкети на граждани, общински служители и кметове на малки населени места;
7. ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България;
8. Интернет сайтове на Общинска администрация – Каспичан, Структурните фондове
на ЕС в България, НСИ, Агенция по заетостта, Оперативни програми и др.
ОПР обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие с ясно дефинирана
визия, цели и приоритети, насочени към общия стремеж за по-висок стандарт и доходи на
хората в Община Каспичан, по-добра жизнена среда и качество на живот.
Общинският план за развитие на община Каспичан 2014-2020 г. има характер на отворен
документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично
променящите се условия.
Планът е разработен от eкспертен екип на „Динамик Салюшънс” ЕООД – гр. Шумен, с
участието на всички заинтересовани страни и партньори, в условията на широка гражданска
подкрепа, проведени обществени обсъждания, дискусии и осигуряване на публичност,
прозрачност и информация.
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І. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ
1. Анализ на икономическото и социално развитие
1.1. Профил на общината – обща и сравнителна характеристика
1.1.1. Географски характеристики, местоположение и граници
Фиг. 1: Карта на област Шумен

Община Каспичан е разположена в
централната
част
на
Североизточна
България и е включена в териториалните
граници на област Шумен.
Територията на общината е 274,402
кв. км. и заема 8% от територията на област
Шумен и 1.9 % от територията на
Североизточен район (СИР, NUTS 2).
Релефът е равнинно-платовиден. Климатът
умерено-континентален.
В средната част на района се откроява
Провадийско – Роякското плато /431м./.
Северните склонове на платото при селата
Мадара
и
Кюлевча
представляват
внушителни почти отвесни скални венци.
Надморската височина на общинският
център е 120 м.
На запад община Каспичан граничи с
община Шумен, на север с община Нови
пазар, на изток с община Провадия.
Община Каспичан има благоприятно географско положение и представлява важен
транспортен възел между Североизточна и Западна България, както и между Северна и Южна
България. През общината преминава трасето на автомагистрала „Хемус”, свързваща град Варна
с град София, както и ж.п. линията между тези два града. Ж.П. гара Каспичан е разположена на
първата ж.п. линия Русе – Варна и е важен комуникативен и транспортен възел в
Североизточна България.
Таблица 1: Разстояния в километри от Каспичан до някои големи градове в България
Шумен

Варна

Бургас

Русе

Пловдив

София

22

68

140

127

310

441

Източник: Интернет - http://bgmaps.com/

Град Каспичан е разположен на 22 км от областния град Шумен, на 68 км от голямото
морско пристанище и летище – Варна, на 127 км от пристанището на Дунав – Русе и на 441 км
от столицата на България - София.
Урбанистичната структура на община Каспичан се състои от 9 населени места:
административния център гр. Каспичан, гр. Плиска, с. Върбяне, с. Златна нива, с. Каспичан,
с.Косово, с. Кюлевча, с. Марково и с. Могила.
Община Каспичан е една от 10-те общини в област Шумен. Тя е на осмо място по
територия и на шесто място по население сред общините в областта. В Община Каспичан
живее 4,4% от населението на област Шумен (7 976 души към 01.02.2011 г.) и едва 0.83% от
населението на СИР. Най-голяма е концентрацията на населението в общините Шумен и Нови
пазар – 61% от общия брой жители на областта. Най-малка в областта по територия е община
6
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Венец 222,6 кв. км, а по население община Никола Козлево – 6 100 души. Най-голяма по
територия и население е община Шумен.
Таблица 2: Основни данни за община Каспичан и останалите общини в област Шумен
Гъстота на
Район, област,

Територия

община

кв. км

Население

населението

Населени

брой

за 2011 г.

места

01.02.2011 г.

(души на

(брой)

Градове

Села

(брой)

(брой)

кв.км.)
България

111 001.9

7 364 570

66.35

5 304

253

5 051

Североизточен
район

14 487.4

966 097

66.7

1 306

54

1 252

Област Шумен

3 389.7

180 528

53.26

151

8

143

Велики Преслав

277.6

13 382

48.21

12

1

11

Венец

222.6

7 137

32.06

13

-

13

Върбица

456.8

10 391

22.75

16

1

15

Каолиново

293.5

12 093

41.20

16

1

15

Каспичан

274.4

7 976

29.07

9

2

7

Никола Козлево

264.3

6 100

23.08

11

-

11

Нови пазар

317.6

16 879

53.15

16

1

15

Хитрино

276.7

6 223

22.49

21

-

21

Шумен

652.3

93 649

143.57

27

1

26

Смядово

353.8

6 698

18.93

10

1

9

Източници: Национален статистически институт

Средната гъстота на населението в община Каспичан (29,07 души на кв. км. за 2011 г.) е
по-ниска от средните стойности за област Шумен (53,26), от средната гъстота за страната
(66,35) и за СИР (66,7). По брой населени места (9), Каспичан се нарежда на последно десето
място в областта.

1.1.2. Териториални и поземлени ресурси
По данни на НСИ 89% от територията на община Каспичан се състои от земеделски и
горски площи. Най-голям е относителният дял на земеделските земи – 191 108 дка (70% при
средно за страната 57,4%).
Фиг. 2: Разпределение на площта на община Каспичан по видове територии

5% 1% 4% 1%
19%

70%

земеделска

горска

населени места

водни течения и водни площи

за добив на полезни изкопаеми

за транспорт и инфраструктура

Източник: Национален статистически институт
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Потенциалите на земеделските земи на община Каспичан следва да бъдат оценявани
като предпоставка за очертаващите се приоритети в нейното развитие. Един от тях е свързан с
формирането на модерен аграрен сектор. Обработваемата земеделска земя е с обща площ
154 998 дка, в това число поливна площ 12 000 дка. Относителният дял на горите в територията
на Община Каспичан е 53 069 дка (19% при средно за страната 33,5%).
Териториите за добив на полезни изкопаеми заемат 4% от общината. Населените места и
другите урбанизирани територии обхващат 5% от общата площ на община Каспичан. Наймалък относителен дял по 1% имат водните течения и водни площи и териториите за транспорт
и инфраструктура.

1.2. Природно - ресурсен потенциал
1.2.1. Релеф, климат, води, почви и полезни изкопаеми
Релефът на община Каспичан е равнинно-платовиден. В средната част на района се
откроява едно остатъчно карстово плато – Провадийско – Роякското /431 м./. Северните
склонове на платото в района на селата Мадара и Кюлевча представляват внушителни почти
отвесни скални венци. Надморската височина на общинският център е 120 м., а на град Плиска
е 140 м. Най-високата точка е могилата “Етемовите” на Мадарското плато – 431 м.
Община Каспичан попада в умерено-континенталната климатична област. Годишната
сумарна слънчева радиация е 133-140 ккал/см2. Сумарната слънчева радиация през юли 19-19,5
ккал/см2, а през декември – 3-3,5 ккал/см2. Средната годишна температура на въздуха по
високите места е 8-10 градуса по Целзий, а в ниските източни части – 11-12 градуса.
Преобладаващите ветрове в общината са западните, северните и североизточните.
Средната относителна влажност през януари е 70-80%, а през юли 50-60 в северните части и 6070% в южните. Средният годишен валеж е от под 500мм до около 800мм. През зимата наймалко валежи падат в крайните северни части, а най-много в югозападните, където достигат
150 и повече мм.
През пролетта валежите са от под 100мм. Лятото е с най-обилни валежи 150-200 мм.
Средният брой на дните със снежна покривка в средната част на общината е 20-25 дни, а в
северната част и по планините на юг – 50-80 дни. Средната височина на снежната покривка
през януари е от 10 см в най-ниските места до 20-40 см.
Полезните изкопаеми са представени от няколко вида. Малко от тях обаче участват
активно в стопанството, поради ограничени промишлени запаси. В кариера “Златна нива” има
големи количества инертни материали, трошен камък, каменна фракция за бетонови изделия и
каменно брашно.

1.2.2. Защитени зони, природни забележителности и биоразнообразие
На територията на общината попадат няколко защитени зони от екологичната мрежа
НАУРА 2000, защитени местности и има богато биоразнообразие.
Защитена местност “Мадарски скални венци”
Защитената местност е обявена със Заповед №535/12.07.2007 г. на МОСВ за опазване на
карстови скални венци, местообитания на изявени петрофилни и защитени животински видове.
Най-често срещаните в района представители на фауната са: лешников и горски сънливец,
белогръд таралеж, подковоноси и гладконоси прилепи, гарван, белоопашат мишелов, скален
орел, малък лешояд, бухал, черен и белогръд бързолет, скална лястовица, ливаден
дърдавец,шипоопашата и шипобедрена костенурка, степен гущер, дъждовник и др.
В защитената местност има находища на редки и защитени растителни видове като:
гризебахова кутявка, румелийско подрумиче, източен равнец, ленолистен целолист, източен
микс, кавказка копривка, туфест игловръх и др.
Защитената местност „Мадарски скални венци” се намира на територията на две общини
- в землищата на с.Мадара, община Шумен и на с.Кюлевча, кв.Калугерица и с.Каспичан,
община Каспичан с обща площ 3 191.336 дка.
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Защитена местност “Каньона” за опазване на растителен вид нарязанолистен тъжник
/Spiraea crenata L./ е обявена със Заповед №РД-330/23.04.2012 год. на Министъра на околната
среда и водите. Площ – 175.8 дка. Местоположение: Област Шумен, Община Каспичан,
гр.Каспичан. Защитеният вид расте по сухи, варовити, чакълести и каменисти места.
Единствената популация за сега у нас се състои от няколко групи храсти, които заемат
ограничената площ от около 2.5 дка. Разположена е край р. Каменица, на 2 км от гара
Каспичан. Среща се във флористичен район Североизточна България (десния бряг на р.
Каменица, край жп линията Каспичан – Русе), на около 450 м надморска височина.
Зони в НАТУРА 2000
На територията на Община Каспичан попадат части от 3 /три/ защитени зони включени в
НАТУРА 2000, една по Директивата за птиците: Защитена зона “Провадийско-роякско
плато” за опазване на дивите птици (BG0002038) и две по Директивата за хабитатите:
Защитена зона “Провадийско-роякско плато” за опазване на природните местообитания
(BG0000104) и Защитена зона “Каменица” за опазване на природните местообитания
(BG0000138).
Защитена зона “Провадийско-роякско плато” за опазване на дивите птици с
идентификационен код BG0002038 е обявена със Заповед №РД-134 от 14 февруари 2012 год.
(ДВ бр.26/30.03.2012 год.) на Министъра на околната среда и водите. Площ - 84031.50 ха.
Провадийското и Роякското плата се намират в Източна България, между градовете
Шумен и Провадия. На север и юг граничат съответно с река Провадийска и река Голяма
Камчия, като в границите на мястото се включват и скалните масиви Невша - Венчан и
Комунари. На запад достигат до селата Мадара и Благово, а на изток - до шосето с. Гроздьово с. Бързица. Районът е слабо населен с концентрация на селищата предимно по долините на
ограничаващите го реки и по-малко във водосбора на река Главница. Половината от
територията на мястото е заета от смесени широколистни гори с чувствително преобладаване
на цер /Quercus cerris/ примесен с благун /Quercus frainetto/, източен горун /Quercus polycarpa/,
обикновен габър /Carpinus betulus/, келяв габър /Carpinus orientalis/ и мъждрян /Fraxinus ornus/
(Бондев, 1991). Около една трета от тези гори са семенни високостъблени с облика на
някогашните естествени смесени широколистни гори, покривали обширни територии от този
район. Останалата част от горите са издънкови, предимно закелявели, с чувствително
променена структура. Обработваемите площи обхващат около 47% от територията на района, а
около 13% са пасищни територии, на места обрасли с храстова растителност. На няколко места
в района са разпръснати скални масиви, обособени в комплекси.
Защитена зона “Провадийско-роякско плато” за опазване на природните
местообитания с идентификационен код BG0000104, зоната е включена в списъка от ЗЗ приет с
Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007 год. (обн.ДВ бр.85/23.10.2007 год.) Площ 50158.59ха.
Широко циркум денудиално плато между реките Провадийска /средното течение/ Девня,
Провадийска /долното течение/, Голяма Камчия, Стара река /приток на Голяма Камчия/ и
Мадара /приток на Провадийска река/. Съставено е от варовикови натрупвания, едрозърнести
пясъчници, варовити мергели и пясъчници и варовик. Провадийска река и нейният приток
Главница разделят платото на три по-малки плата Мадарско, Добринско /високо 320 м./ и
Роякско /389 м./. Височината на платото намалява от северозапад към югоизток. Южните
склонове са полегати докато северните и западните са стръмни, на места дори вертикални. По
северните и южните склонове на платото в устойчиви на ерозия конгломерати са образувани
стъпала и корнизи. Платото е дълбоко нарязано от Провадийският пролом по чиито склонове
има свличане на почвата и наносни конуси. Има широко разгърнат карст с карстови извори и
пещери. Скалите имат много подходящи ниши за гнездене на птиците. На юг от мястото има
голямо водохранилище – язовир Цонево. От платото извират река Главница и нейните притоци,
а също така и малки притоци на Провадийска река и Голяма Камчия. Почвите са основно
черноземни / включително и излужени почви / и сиви горски почви. Растителността се състои
9

Общински план за развитие на община Каспичан 2014 – 2020 г.

от цер и балгун, източно-габърови гори, храсти и ксеротермни пасища от степен тип. Голяма
част от платото е заета със селскостопански земи.
Защитена зона “Каменица” за опазване на природните местообитания с
идентификационен код BG0000138, зоната е включена в списъка от ЗЗ приет с Решение на
Министерски съвет №122/02.03.2007 год. (обн. ДВ бр.21/09.03.2007 год.)Площ - 1454.53 ха
Варовикови стръмни скали по долината на река Каменица. Малки хълмове покрити със степна
растителност върху обширни орни земи. Зоната е важна за опазването на различни степни
местообитания, растения и животни. Това е единствената зона за съобществата на
нарязанолистния тъжник (Spiraea crenata) и една от няколкото в страната храстовидната
карагана (Caragana frutex).

1.3. Културно-историческо наследство
1.3.1. Историческо развитие на Община Каспичан
На територията на община Каспичан се намират НИАР „Плиска” - първата българска
столица и граничи с НИАР „Мадара”, прочут със скалния феномен Мадарски конник.
В НИАР „Плиска” се съхраняват останките от първата българска столица. В музея към
резервата са изложени ценни културно-исторически реликви. Археологическите разкопки
продължават и всяка година се правят нови открития, които обогатяват представата ни за
величието на първите български владетели.
Заслугата за откриването на старата българска столица край малкото село Абоба е на
професор Карел Шкорпил. Благодарните потомци са издигнали негов бюст-паметник на
площада пред кметството на град Плиска. На същия площад се издига величественият
паметник на Борис-Михаил – покръстителят на българите.
НИАР „Мадара” е под закрилата на ЮНЕСКО. Тук са открити и продължават да се
откриват културно-исторически паметници от пет различни епохи. Релефът на конника е
издълбан в скалата на 23 м. над земята. Днес той се приема като национален символ на
България.

1.3.2. Културно-историческо наследство и паметници на културата
В община Каспичан съществуват много голям брой археологически и архитектурни
паметници, които представляват голям потенциал за развитието на културния туризъм.
Голяма част от археологическите паметници са изследвани много подробно през
годините от многожество български и чуждестранни учени и са спечелили международна
популярност.
Таблица 3: Списък на културно-историческите паметници в община Каспичан
Населено място
с.Златна нива

Наименование на културен обект
Побити камъни–250м югоизточно и 500м източно

гр.Каспичан

Църква „Св.Никола”

гр.Каспичан

Паша мааза

с.Косово

Църква „Св.Никола”

с.Кюлевча

Тракийско антично селище – м.”Гръцка сеч”
2км.югоизточно

с.Кюлевча

Тракийски некропол в селото

с.Кюлевча

Антично селище м.”Брястовец” 1 км. Източно

с.Кюлевча

Антично селище – 2 км. Южно

с.Кюлевча

Късноантично селище – 2 км.северно

с.Кюлевча

Църква „Св.Илия”

с.Марково

Църква „Св.Николай”

с.Марково

Тракийски некропол м.”Меришка” 1 км. източно
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с.Марково

Антично средновековно селище – м.”Шарлъка” 1 км
южно

с.Марково

Скални килии – м.”Шарлъка” 1 км южно

с.Могила

Праисторическо антично и средновековно селище –
върху могила 1 км. Западно

с.Могила

Тракийско антично селище – м.”Стража” 2 км. западно

с.Могила

Късноантична крепост – м.Гюре бахча – 7 км.
югоизточно

с.Могила

Късноантична и средновековна крепост – Градище
дузю – 4 км. източно

с.Могила

Скални килии – м.”Могилско платно” 7,5 км.
югоизточно

с.Могила

Скален манастир – ”Платото” 7,5 км. югоизточно

гр.Плиска

Национален археологически резерват Плиска – 3 км.
северно

кв.Калугерица

Антично селище – 1,5 км североизточно

кв.Калугерица

Тракийски некропол

кв.Калугерица

Скална гробница м.”Кирека” 1 км.югоизточно

кв.Калугерица

Старобългарски надпис 1,5 км. Югоизточно
Източник: Национален институт за паметниците на културата

1.4. Селищна система и урбанизация
1.4.1. Селищна система
Селищната система на община Каспичан е добре изградена. В границите й са включени
9 населени места - 2 града, между които административния център – град Каспичан, град
Плиска и 7 села – Върбяне, Златна нива, Каспичан, Косово, Кюлевча, Марково и Могила.
Общинския център - град Каспичан се намира в централната част на територията на
общината. На север от него са разположени град Плиска и селата Златна нива и Върбяне. На
юг от общинския център се намират селата: Каспичан, Могила, Кюлевча, Косово и Марково.
Отстоянието в километри от административния център – гр. Каспичан до отделните
населени места в общината е следното: град Плиска-5,7 км, село Златна нива-10,7 км., село
Върбяне-12,8 км., село Каспичан-4,8 км., село Могила-9,8 км., село Кюлевча-11,7 км., село
Косово-16,7 км., село Марково-17,5 км.
Населението на община Каспичан по постоянен адрес към 31.12.2012 г. е 9030 души, но
бележи тенденция на намаление с 613 души през 2012 г. спрямо 2006 г.
Таблица 4: Население по постоянен адрес в община Каспичан 2006 - 2012 г.
Населени места

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

гр. Каспичан

3894

3828

3740

3668

3616

3564

3497

гр. Плиска

1090

1058

1030

1006

986

987

980

с. Върбяне

405

397

404

404

395

388

374

с. Златна нива

624

626

629

635

643

663

668

с. Каспичан

1553

1585

1609

1621

1615

1650

1679

с. Косово

364

372

363

353

345

332

335

с. Кюлевча

360

344

325

306

286

272

266

с. Марково

894

869

862

865

874

874

866

с. Могила

459

442

427

415

395

381

365

Община Каспичан
9643
9521
9389
9273
9155
9111
Източник: Национална база данни „Население”- http://www.grao.bg/index.html

9030
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За периода 2006-2012 г. жителите на общинския център гр. Каспичан по постоянен адрес
намаляват с 397 души, а тези на гр. Плиска със 110 души. В селата като цяло тенденцията е
същата, с изключение на с. Златна нива и с. Каспичан, където населението по постоянен адрес
се увеличава. Най-малкото село по население в община Каспичан през 2012 г. е с.Кюлевча 266
души, а най-голямото с. Каспичан – 1679 души.
Урбанистичната класификация на селищата е относително поляризирана - два градаКаспичан и Плиска, село – с.Каспичан (над 1000 жители), 2 средно големи села – Златна нива и
Марково (500-1000 жители), 4 средни села – Върбяне, Косово, Кюлевча, Могила (200-500
жители). В общината няма малки и много малки населени места под 200 жители.
Урбанизацията на територията на община Каспичан е 49% градско, спрямо 51% селско
население /при 73% за страната в полза на градското/. В община Каспичан се наблюдава
равномерно разпределение на населението в градовете и селата.
Съгласно класификацията на Националната концепция за пространствено развитие на
България 2013-2025 г., община Каспичан, заедно с още 138 общини се намира в 5-то
йерархично ниво. Това са общински центрове – села или много малки градове, където се
осъществява първичното обслужване на населението на общините и където са налични работни
места извън селскостопанската заетост – в сферата на социалните услуги, търговията,
администрацията, промишленото и занаятчийското производство, образованието и културата.
Важно условие за свързаността с останалите селища в общините и достъпа до тези услуги са
удобните, изградени и поддържани, комуникационно- транспортните връзки.
Развитието на селищната мрежа в община Каспичан е довело до съсредоточаване на
основните административни, промишлени, обслужващи и културни дейности в град Каспичан.
Голяма част от хората живеещи в селата, са постоянно пребиваващи там и се занимават със
земеделие в лични стопанства. Икономическият потенциал на градското население в община
Каспичан е по-висок от този при селското население. Това се обуславя от различния начин на
живот и възможностите за трудова реализация. Всички селища разполагат с изградена
инфраструктура по отношение на електроснабдяване, водоснабдяване, съобщителни връзки и
транспортен достъп, но нямат изградена канализация.

1.4.2. Общи характеристики на населените места в община Каспичан
Настоящата характеристика е направена в резултат на проведено анкетно проучване сред
кметовете и кметски наместници на малките населени места в община Каспичан и отразяват
реалната ситуация към 2013 г.
гр.Каспичан
До 1880 е Шумла Роад, до 1900 - станция Каспичан, до 1964 - гара Каспичан,.
Разположен е на ж.п. линиите Русе – Каспичан и Варна - София.
Градът възниква през 1865 г., по време на изграждането. на първата в страната ж.п.
линия Русе – Варна като голям гаров възел. Движение на населението: през 1880 г. - 152
жители; 1900 г. - 193, 1926 - 648, 1946 - 1 240, 1969 - 3 074 жители.
Град Каспичан е Общински център от 1978 година с Указ № 2294 /ДВ. бр.101 1978
год./
Реки в град Каспичан - „Крива река”, река „Каменица” и река „Мадарска”.
Каспичан е център на керамичната промишленост. По-крупни индустриални
предприятия са:
 „РОКА България” АД"
 „Консерв 96” ООД
 „КРИС Ойл – 97” ЕООД
 „Велпа” ЕООД
 Петролна база
 „Бакхус 4” ООД
 „Керамат” ООД
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 „Керамик техно сервиз” ООД
 Мелница и зърнобаза.
В гр. Каспичан има: Локомотивно депо; Ж.П. гара; Електроснабдяване – подстанция;
РПК “Съгласие”; ПТТС, открита 1881; СОУ “Панайот Волов”; ОДЗ „Снежанка”; Народно
читалище „Пробуда -1928”; Поликлиника /от 1972/; Банкови клонове на ДСК и ОББ; Аптеки –
2; Хотели – 2; Църква "Св. Пантелеймон" /от 1953/; Паметник на „Аспарухов войн”; паметник
на транспортната стачка през 1919 /постр.1989/; Паметник-мемориал „Майка България”
/17.12.2010 год./; ФК "Локомотив" от 1923.
Градът има добре изградени автотранспортни връзки с Нови пазар, Шумен и Варна.
Използвайки
ландшафтните
дадености,
географското
и
стратегическото
инфраструктурно разположение, изключително богатия, исторически, културен, природен и
етнографски ресурс
Общинският център има визията за разгръщане в следните направления:
1. Интегриран туристически продукт – исторически, културен, етнографски, еко,
спортно-атракционен и социален
2. Стимулиране на малкия и среден бизнес
3. Индустриална зона за крупни инвеститорски начинания
4. Културно средище на фестивални, съборни,карнавални и други събития от
национално и регионално значение
5. Опазване на флората и фауната в зоните на „Натура 2000” и др. защитени зони
6. Социални и обществени обекти и комплекси (Центрове за рехабилитация,
Учебни-квалификационни центровее, центроцентрове за настаняване от семеен
тип и др.)
гр. Плиска
Град Плиска е поставен от историографията на България на своето първородно място. За
съвременна България и за науката Плиска е открита от пионера на българската археология
Карел Шкорпил. Първите разкопки са направени през 1899 г. и продължават и до днес.
Оргомно е историческото значение на Плиска за България. Немислимо е да говорим за
съвременна България без да се посочи изключителната значимост на Плиска. Има няколко
исторически факти, които безспорно й отреждат водещата роля в летописа на Държавата
България.
1. Плиска е Първата Българска Столица
2. Плиска е столица на България за най-дълъг период от време ( 212 години)
3. В Плиска са приети учениците на Кирил и Методий и с този си акт утвърждава
славянската писменост в България
4. В Плиска се приема християнството и приобщава България към православния
свят
Когато се говори, разисква и дискутира Плиска следва да се поставя въпроса на
национално ниво. Местната власт в лицето на Община Каспичан има оперативната функция по
управлението на инфраструктурата, нейното развитие и разгръщане във всичките й
разновидности – туристическа, културна, образователна и социална. За да има, обаче висока
резултатност, ефективност и концептуална взаимосвързаност с националните приоритети в
културно-исторически план е важна ролята на финансирането на тези дейности от
Републиканския бюджет. Не може, а и не е по възможностите на общинския бюджет да
финансира дейности за такъв крупен обект от национално значение като Плиска. Но е във
възможностие на община Каспичан за поеме и разгърне широка форма на управление на този
толкова важен историко-културен ресурс. Община Каспичан има административния потенциал
за реализация на национална концепция по развитието на комплексния и интегриран
туристически продукт на нейната територия.

13

Общински план за развитие на община Каспичан 2014 – 2020 г.

С оглед на настоящото урбанистично развитие на Плиска следва да се формира политика
по възстановяванто на основната и изграждане на съпътстваща инфраструктура, съблюдавайки
основните постановки в настоящия план за развитие.
В град Плиска функционират едно основно училище (ОУ „Свети Паисий Хилендарски“),
една детска градина (ЦДГ „Детелина“) и едно читалище (Читалище „Просвета — 1911“).
През 2013 г. реалните жители на град Плиска са 1019 човека. В града има няколко
обществени сгради, които са в относително добро състояние. Сградите на Кметството,
Целодневната детска градина, НЧ „Просвета - 1911” и Здравната служба се нуждаят от
частични ремонти и оборудване.
Част от уличната мрежа е асфалтирана, но голяма част от улиците и тротоарите се
нуждаят от ремонт. Съществува функциониращо улично осветление, но мрежата се нуждае от
подмяна на старите осветителни уреди и въвеждане на съвременни енергоспестяващи LED
тела.
В целия град има изградена мрежа за питейна вода, но няма изградена канализaционна
система за отпадъчни води. Налице са чести спадове на напреженението.
В град Плиска се намира „Херти” АД, един от основните работодатели в община
Каспичан, а също ЕТ”Симеон Дянков”, ПК „Хан Аспарух” и Кооперация „ВККЧЗС Надежда
96”. На територията функционират големи земеделски стопанства, които се занимават с
арендуване на земя и отглеждане на животни.
На територията на града са разположени търговски обекти, къща за гости и хотелски
комплекс. В град Плиска съществува огромен потенциал за развиване на културно-исторически
туризъм. Съществува здравно обслужване на населението.
Празника на град Плиска е на 2 май Ден посветен на Покръстването на Българите и на
Цар Борис I – Покръстител.
с.Върбяне
Населението на с.Върбяне през 2013 г. е 346 жители, от които 32 са деца и младежи на
възраст до 18 г.
Село Върбяне се споменава за първи път в турски данъчен регистър от 1676 г. към
Новопазарска кааза. Разположено е в Плисковското поле. Отстои на 5 км северозападно от гр.
Плиска, на 11 км. западно от гр. Каспичан и на 11 км. западно от гр. Нови пазар.
Основните обществени сгради в селото са кметство, училище, детска градина, църква,
читалище, здравна служба. Кметството се нуждае от частичен ремонт включващ ремонт на
покрив, подмяна на улуци и водостоци, боядисване на сградата, подмяна на разрушената
тротоарна настилка. Народно читалище „Васил Левски„ основано през 1924 г. се нуждае от
цялостно саниране. Здравната служба в селото не отговоря на изисквания. Църквата „ Св.
Николай Чудотворец” е отремонтирана през 2013 г. с дарения. Очаква се допълнително
финансиране за довършителни работи. Джамията в селото се нуждае от основен ремонт на
покривна конструкция. Със средства от дарения е подменена дограмата на сградата.
В с.Върбяне функционират два магазина за хранителни стоки.
Уличната мрежа не е в добро състояние. С изключение на централната улица всички
останали се нуждаят от ремонт. Тротоарите също са почти напълно разрушени. Уличното
осветление е в добро състояние. Необходимо е въвеждането на енергоспестяващи LED
осветителни тела. Зелените площи са добре поддържани. Изградена е допълнителна зелена алея
и детски парк по спечелен проект финансиран от ПУДООС. Водоснабдителната мрежа е в
относително добро състояние. Изцяло липсва канализационна система за отпадъчни води.
Енергопреносната мрежа има необходимост от подмяна, наблюдават се спадове на
напрежението. Електрическите стълбове и кабели се нуждаят от подмяна, поради реална
опасност от пропадане върху преминаващи автомобили. В с.Върбяне са налице непрекъснати
спадове в напрежението.
Основен поминък на местното население е отглеждане на зеленчуци и животни в малки
лични стопанства. Единственото предприятие в селото е Свинеферма на фирма „ Фуражи „
ООД- Шумен. Празника на с.Върбяне е на Спасов ден.
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с.Златна нива
Златна нива е село, разположено на 4 км северозападно от гр. Плиска, на 2 км
югозападно от с. Върбяне и на 6 км северозападно от шуменското село с. Царев брод. Южно от
селото има множество мегалити - Девташлари. Селото е основано през 19 век от дружина
хайдути и войводи.
През 2013 г. реалните жители на с.Златна нива по постоянен адрес са 668 човека, а по
настоящ адрес 596 души. От тях 91 са деца и младежи под 18 години.
В с. Златна нива основните обществени сгради са кметство; детска градина /след ремонт
по европейска програма/; църква „Св. Петка" -поддържана от населението и читалище, което се
нуждае от основен ремонт. В селото няма здравно заведение, а училището е закрито през 2011
година.
В селото има три хранителни магазина и една кафе - сладкарница.
Състоянието на пътната инфраструктура не е в добро състояние, има необходимост от
ремонт на уличната мрежа. Има функциониращо улично осветление, но мрежа се нуждае от
подмяна на старите осветителни уреди и въвеждане на съвременни енергоспестяващи LED
тела.
Необходимо е изграждане на тротоари и създаване на нови зелени площи. Системата за
водоснабдяване е стара, нуждае се от частична подмяна поради чести аварии. Необходимо е
изграждането на канализяационна система за отпадъчни води.
Основен поминък на местното население са земеделието и животновъдството в малки
лични стопанства. Основните фирми на територията финкционират „Ив Мес” ЕООД, „Феникс
Мел”, „Бразда” ООД, „РАФ” ООД, които осигуряват работни места на част от населението. В
близост до село Златна нива се намира площадка, където се провеждат състезания по
ракетомоделизъм от национално и международно ниво.
По отношение на здравеопазването веднъж в седмицата в селото идва лекар от гр.
Плиска, а социалното обслужване се извършва в гр. Каспичан.
През последните 5 г. единствената санирана сграда е на ЦДГ „Червената шапчица”.
Празникът на селото се отбелязва на „Св. Дух”.
с.Каспичан
Село Каспичан е най-голямото село на община Каспичан.
Според писмени източници и легенди името на село Каспичан има тюркски произход.
През 2013 г. жителите на с.Каспичан по настоящ адрес са 1850 души. От тях 480 са деца
и младежи под 18 години.
Основните обществени сгради в с.Каспичан: кметство, училище, детска градина са в
много добро състояние, вследствие на ремонтни дейности по проекти и общински бюджет.
Църквата „Свети Николай Мирликийски-Летни” е паметник на културата. Нуждае се от
основен ремонт, свързан с подмяна на покривната конструкция, възстановяване на ограда, ел. и
ВиК инсталации, вътрешно освежаване и възстановяване на иконописи. Читалището се нуждае
от основен ремонт и саниране. Здравната служба е в добро състояние, но сградата се нуждае от
саниране в бъдеще. Пенсионерският клуб не функционира поради лошото състояние на
сградата, в която се намира.
В с.Каспичан има магазини за хранителни стоки. Не са изградени кафенета, заведения за
обществено хранене и къщи за гости.
Състоянието на уличната инфраструктура е незадоволително и улиците се нуждаят от
основен ремонт и изграждане на отводнителна система. Необходимо е изграждане на тротоари,
а наличните се нуждаят от ремонт. Централния площад се нуждае от реконструкция. Има
необходимост от изграждане на детски площадки и зелени площи. Пътят, който свързва
с.Каспичан с общинския център се нуждае от отводнителна система. Всички улици са от
каменно-трошена настилка. Има функциониращо улично осветление, но мрежа се нуждае от
подмяна на старите осветителни уреди и въвеждане на съвременни енергоспестяващи LED
тела.
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Водоснабдителната мрежа се нуждае от цялостна подмяна, поради честите аварии и
проблема с подаването на питейна вода. В с.Каспичан липсва канализационна система за
отпадъчни води. Особено важно и необходимо е да се направи отводнителната канализация,
тъй като селото е изградено на плоскост с голям наклон и улиците се разрушават от пороите.
Голям проблем са и подпочвените води, които не позволяват нормалното изграждане и
функциониране на отходни шахти. Съобщителна мрежа като цяло удовлетворява нуждите на
населението–наличие на телефонна и интернет мрежа.
Процента на безработица сред населението е висок. Голяма част от жителите на
с.Каспичан разчитат на схеми за социално подпомагане, както и на участие в програми за
временна заетост. Основно предприятие осигуряващо работни места в селото е
“Плантабул”ООД - фирма за билкопроизводство и ядки. На територията на село Каспичан има
земеделски производители, които се занимават с арендуване на земеделска земя и отглеждане
на селскостопански животни.
Празника на село Каспичан е на 9 май , който е празника и на храма “Св.Николай
Мирликийски-Летни”. От три години в селото се отбелязва Ден на международното
сътрудничество, поради сключения договор за сътрудничество на Кметство Каспичан с
Община Челико-Италия и Община Басков-Румъния.
кв.Калугерица
На 3 км от магистрала София-Варна и от град Каспичан, по хубав панорамен път се
стига до квартал Калугерица и от там до НИАР "Мадара". В миналото село Калугерица е
опожарявано няколко пъти, но е оцеляло и до днес.
Историята започва от местността „Кирека” на север от Мадарския комплекс. Повече от
150 били естествените пещери по скалния масив, които се използвали, като църкви, параклиси,
монашески килии и гробници. По-известни са „Черната дупка”, „Дядо Димовата”, „Куртевата
пещера”. В местност около квартал Калугерица се намира Манастирският комплекс, за който се
предполага, че е използван от царското семейство. Това е може би и местото, в което се е
оттеглил Борис I през 889г. Край Калугерица е открит много голям Некропол 12-13 век и
светилище в местността „Бобанов”. В момента се провеждат сондажни проучвания за
уникалния обект „Кирека”.
Други исторически обекти в квартал Калугерица са църквата „Св.св.Кирил и Методий"паметник на културата, къщи паметници на културата, чешми , Некропол 13-16 век и други.
През 2013 г. жителите на кв.Калугерица са 291 човека, от тях 41 са деца и младежи под
18 години.
Основни обществени сгради в кв. Калугерица:
Кметство - сградата се нуждае от саниране, ремонт на покрива, както и изграждане на
санитарен възел.
Няма обособено здравно заведение. Църква /паметник на културата/ се нуждае от
основен ремонт. Читалище - състоянието на сградата е добро, но с увреден покрив и
помещения, нуждаещи се от основен ремонт.
Основни търговски обекти в кв.Калугерица са два хранителни магазина и фурна и една
къща за гости.
Уличната мрежа се нуждае от ремонт. Уличното осветление удовлетворява нуждите на
населението, но се нуждае от подмяна на старите осветителни уреди и въвеждане на
съвременни енергоспестяващи LED тела.
Има нужда от изграждане на тротоарни настилки и ремонт на съществуващите. Зелени
площи има обособено в централната част. Площада е в добър вид.
Необходима е подмяна на ВиК мрежата, т.к. през летния период съществуват проблеми с
подаването на питейна вода към потребителите. В кв.Калугерица липсва канализационна
система за отпадъчни води. Съобщителната мрежа включва домашни телефони и възможност
за ползване на интернет.
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Голяма част от населението разчита на доходи от пенсии и социални помощи.
Процентът на безработица е висок. Реализират се някой проекти и програми реализирани с
европейско финансиране.
Като квартал на град Каспичан социалното и здравно обслужване се извършва от
службите на град Каспичан.
Официалния празник е на 11 май Св.св. Кирил и Методий.
с.Косово
Село Косово се намира на билото на Провадийското плато с около 340 м. надморска
височина. Предполага се, че селото е основано непосредствено след основаването на България.
Основна природна забележителност е местостта „Булото”, където е съществувал скален
манастир.
В миналото селото е едно от най-богатите в Шуменска и Провадийски околии.
На мястото на днешното село по времето на Второто българско царство е съществувала
крепостта Косова.
Голям е броя на културно-историческите паметници в с.Косово. Еднокорабната и
едноапсидна църква е от 1858 година. Реставрирана е наскоро по програмите за борба с
бедствията и авариите. Не е изписвана никога. Царският ред икони са забележително творение
на тревненският майстор Захария Цанюв, оставил няколко икони и в съседните църкви по
Сърта. Отвън църквата има добре запазен дървен нартекс. Зидарията е от добре издялани
квадри с хоросанова спойка. В началото на селото все още са запазени петдесетина надгробни
плочи, основно от 19 век, но няколкото големи анонимни надгробни кръста подсказват, че то
може да се датира от късното средновековие. Подобно гробище от 15-16 век има в съседното
каспичанско село Калугерица, но там кръстовете са много по-големи. Само в това село по
Сърта, могат все още да се видят каменни къщи на два етажа, голяма част от които се
саморазрушават или разграбват от местното население.
Основните обществени сгради са кметство, училище, което не функционира от 2011
година, детска градина, нуждаеща се от саниране, църква-паметник на културата, в момента не
функционира и читалище в лошо състояние. Църквата е изградена през 1858 година и е
реставрирана през последните години.
В с.Косово функционират три хранителни магазина. Като цяло обществената
инфраструктура в селото не е в добро състояние.
Село Косово е с висок процент безработни, разчита на социални помощи и европейски
програми за трудова заетост.
Жителите на селото са 378 души, от които 107 са младежи и деца на въсраст до 18 г.
Състоянието на публичните сгради е в изключително лошо състояние. Читалището не
функционира и е в лошо състояние.
Има функциониращо улично осветление, но мрежа се нуждае от подмяна на старите
осветителни уреди и въвеждане на съвременни енергоспестяващи LED тела.
Празникът на селото се отбелязва всяка година на 6 май.
с.Кюлевча
Село Кюлевча се намира на около 3 км. югоизточно от село Мадара. Разположено е на
скат в подножието на скали, които са част от Провадийското плато. На същия скален масив се
намира една от най-големите забележителности на България - Мадарски конник. Подлагани с
хилядолетия на ерозия, варовиковите скали са придобили причудливи форми, които създават
невероятно впечатление.
Името на селището се среща в ръкописи от късното средновековие като Кулефча или
Кулевча. На един от двата ктиторски надписа на местната църква, изградена през 1857 година
името на селището е Кулефче. Неправилна и архаична е тезата,че названието на селището
произлиза от тюркски корен-кюл-пепелище,защото името съществува вероятно от
средновековието. В огромното землище на селото, се включват обработваема земя, ливади и
общинска, има няколко антични и средновековни селища от различни периоди. Под скалния
венец над селото, в посока север е имало живот още през неолита, за което свидетелстват
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обилните артефакти. Обичайно те се намират в пещерите под платото или около няколкото
извора. По сведения на иманяри, са разкопавани и гръко-тракийски селища, за жалост останали
далеч от вниманието на археолозите. В посока изток от сегашното село Кюлевча, на площ от
около десетина декара е съществувало римско селище, населявано до българското
средновековие. То се намира на леко наклонена поляна над възрожденската чешма Качица. Над
него през 70-те години на 20-ти век е намерена богата находка от гръцки тетрадрахми. В
сегашния център на селото, при строежа на читалището са открити и проучени няколко
тракийски погребения. През 90-те години на 20-ти век на петдесет метра от тях също беше
открито тракийско погребение чрез трупоизгаряне в типичен долмен.
От местен камък е изработена и сегашната църква през октомври 1857 година. Тя е найзабележителният паметник на възрожденската архитектура в околността и най-ранната от
всички православни храмове по Сърта. Според кюлевчанска легенда в строежа със средства и
труд са участвали и местни мюсюлмани. В двора
са погребани ктиторите и първите
свещеници. Къщата на един от тях, макар и в руини е запазена и до днес. Тя е и единствената
действаща в момента в околността. Храмовият празник е на Илинден - 20 юли, но местното
население продължава да празнува събора си на 2 август по стар стил.
Особено характерна в етнографско отношение е местната кухня, различаваща се коренно
от градската.
Цялата територия под венеца от скали над селото е защитена територия, в която се
срещат балкански и европейски ендемити от флората и фауната. В края на венеца скали все още
гнезди единична двойка бели лешояди,остатък от сравнително голяма популация до 30-те
години на 20-тия век.
В момента в с.Кюлевча живеят около 280 души.
През последните 10 години село Кюлевча се е обособило като район за развитие на
туризъм и туристически услуги. В селото са изградени и обособени голям брой туристически
обекти – семейни хотели и къщи за гости, както и ремонтирани частни сгради. Близостта до
скалния феномен – Мадарски конник и многобройните природни и културни забележителности
в района превръщат селото в желана дистинация от наши и чужди туристи.
Поради тези причини от изключително значение е подобряването на инфраструктурата в
селото. Състоянието на уличната мрежа е в незадоволително състояние, без асфалтова настилка
и без система за отводняване на уличната мрежа. В селото няма изградена канализационна
система за отпадъчни води и всички туристически обекти ползват индивидуално изградени
септични ями.
Обществените сгради в селото са кметство, читалище, църква. Бившата детска градина е
преустроена в Дневен център за възрастни хора с увреждания. Училището в кметството е
закрито през 2007 година. Църквата се нуждае от ремонт. Читалището се нуждае от саниране.
Има функциониращо улично осветление, но мрежа се нуждае от подмяна на старите
осветителни уреди и въвеждане на съвременни енергоспестяващи LED тела.
Изградена е детска площадка през 2013 година по ПУДООС.
От голямо значение е включването на всички туристически атракции в един интегриран
туристически продукт и активен маркетинг за превръщане на селото в още по-известна
туристическа дестинация в бъдеще.
с. Марково
Село Марково обхваща землище 55.942 дка със средна надморска височина 400 м.
В миналото населението на селището се слави като едно от най-заможните в Шуменско,
заради трудолюбието си и плодородната почва. Името на селото се среща в различни варианти
в джелепкешанските регистри или документите за плащане на данъка джизие-Марковец.
В момента реалното население на селото е 934 души, от които 259 на възраст до 18 г.
Основен културен паметник е еднокорабната и едноапсидна църква с каменен градеж от
1856 година. Голяма част от иконите са дело на известни майстори зографи.
Обществените сгради в селото включват: кметство, училище, детска градина, църква,
читалище, здравна служба. Църквата има нужда от ремонт.
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В с.Марково функционират 7 магазина за хранителни стоки.
Уличната мрежа има нужда от ремонт, единствено главните улици са асфалтирани.
Уличното осветление е подменено, в голяма част работещо, но мрежата се нуждае от подмяна
на старите осветителни уреди и въвеждане на съвременни енергоспестяващи LED тела. Има
необходимост от изграждане на нови тротоари и извършване на ремонт по съществуващите.
Централния площад е в незадоволително състояние. Необходими са частични ремонти на ВиК
мрежата.
Процента на безработица сред населението е висок, разчита се на социални помощи,
европейски програми за съсдаване на трудова заетост.
В с.Марково не функционират производствени предприятия.
Има земеделски производители, които се занимават с арендуване на земеделска земя и
отглеждане на селскостопански животни.
Социалното обслужване се извършва от ДСП гр.Каспичан, здравно обслужване - няма.
През последните 5 години в селото е извършван ремонт и саниране на сградите на детска
градина и училище.
Основен проблем е изключително високата степен на безработица безработица на
населението в трудоспособна възраст - 90 %.
В с.Марково се провежда ежегоден общоселски събор - 24 май.
с. Могила
Населението на с.Могила през 2013 г. е 360 жители, от които 15 са деца и младежи на
възраст до 18 г.
Село Могила е разположено сред уникална природа на 3 км. югоизточно от с. Каспичан,
по двата бряга и терасите на Могилската река и голямата естествена Могила. От там носи и
името Могила отбелязано като Мухла на голямата триверстова руска карта. В подножието на
склоновете и се откриват останки от живот през каменно - медната епоха, Римското
владичество и Втората Българска държава. Цялата околност на село Могила е пълна с
археологически паметници, които показват, че то не е по-малко важно от село Мадара в това
отношение. Има условия за развитие на овощарство и лозарство.
Селото се намира в карстов район с множество извори в околността и горски масиви,
върху терен, който е част от Провадийското плато.
В района има останки от три тракийски селища и една тракийска крепост. От епохата на
Римската империя има запазен участък от римски път.
Основните културни и природни забележителности в селото са:
- могила "Тепето"
- чешмата на бай Таню
- водопади Шарлака
- механата на Петрови
- местност Елемето
- скален манастир Гюле Бахча
- паметници на загиналите от Втората световна война
- лековита чешма
Основните обществени сгради са кметство, читалище, здравна служба и църква.
Търговските обекти в Могила включват два хранителни магазина и няколко къщи за гости.
Улична мрежа не е в добро състояние и е необходимо извършването на основни
ремонти. Нужна е рехабилитация на уличното осветление, състояща се в подмяна на старите
осветителни уреди с нови енергоспястяващи LED тела. Необходимо е изграждане на нови
тротоари и извършване на ремонтни дейности по съществуващите. Съществуващата ВиК
мрежа е амортизирана.
Основен източник на доходи са пенсии и помощи. В селото не функционират
предприятия. Здравното обслужване се осъществява от фелшер, при спешни случай се ползва
Центърът за спешна помощ в гр.Нови пазар.
Основен проблем в селото е високата безработица. Празникът на селото е на 2 юни.
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1.4.3. Жилищен фонд, домакинства и семейства
По данни на НСИ от преброяването към 01.02.2011 г. общият брой сгради в община
Каспичан е 3682, а броя на жилищата е 4507. Полезната жилищна площ в общината е 258 169
кв.м. Около 85% от жилищните сгради (3831 броя) са постоянно обитавани, 111 са
необитавани и/или се обитават сезонно. Централно водоснабдени са 94% от жилищните
сгради в град Каспичан. Собствен водоизточник ползват само 0,6% от сградите, 3,5% имат и
централно водоснабдяване и собствен водоизточник, а 2 % не са водоснабдени.
Таблица 5: Обитавани жилища в община Каспичан по наличие на канализация към 01.02.2013 г.
2905
1538
1367
Общо
Свързана с обществена канализация
1053
1041
12
Свързана с изгребна яма
136
100
36
Свързана със септична яма
501
95
406
Свързана с попивна яма
1091
286
805
Няма канализация
124
16
108
Национален статистически институт

С обществена канализация са свързани 36% от обитаваните жилища в община Каспичан,
5% са свързани с изгребни ями, 17% ползват септични ями, а 38% попивни ями. В 4% от
жилищните сгради няма никакъв достъп до канализация и/или ями.
По показателя на НСИ „Осигуреност на обитаваните жилища с кабелна телевизия,
сателитна антена, компютър и достъп до интернет”, данните за община Каспичан са следните:
Таблица 6: Осигуреност на обитаваните жилища с кабелна телевизия, сателитна антена, компютър
и достъп до интернет
Общо
В градовете
В селата
Жилища
Живущи
Жилища
Живущи
Жилища
Живущи
лица
лица
лица
Кабелна телевизия
451
1167
313
833
138
334
Сателитна антена
1739
4938
926
2403
813
2535
Компютър
757
2618
566
1900
191
718
Достъп до интернет
679
2355
519
1754
160
601
Национален статистически институт

Значителна част от сградния фонд (85%) е построен преди 1980 година. Около 60% от
сградите в община Каспичан са масивни, 1,1% са стоманобетонни, а останалите са с друг вид
конструкция.
По данни от последното преброяване на населението към 01.02.2011 г., в 9-те населени
места на общината има 3167 домакинства и 2273 семейства, като средният брой членове на
едно домакинство или семейство е около 2,7 човека.
Таблица 7: Жилищни сгради по период на построяване в община Каспичан
Периоди на построяване
Общо До края 1950 - 1960- 1970- 1980- 1990- 2000на 1949 1959 1969 1979 1989 1999 2011
Сгради

3682

1543

567

615

406

313

144

94

Жилища

4280

1556

614

757

562

509

182

98

Национален статистически институт
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1.5. Развитие на човешките ресурси и социалната сфера
1.5.1. Демографска характеристика
Динамиката на населението в община Каспичан през последните години показва трайна
тенденция на намаление (с около 16%) или с 1 429 души през 2011 спрямо 2005 г. По
официални статистически данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. населението на
община Каспичан е 7 976 души, а към края на 2011 г. намалява на 7 954 души.
Таблица 8: Население в община Каспичан 2005 - 2011 г.
2005
9405

2006

2007

2008

2009

9311
9219
9073
8871
Източник: Национален статистически институт

2010

20111

8691

7976

По признака пол структурата на населението в община Каспичан е с леко предимство на
жените над мъжете. Съотношението между двата пола е сравнително постоянно, като през 2011
г. жените в общината са 50,3 %, а мъжете 49,7% от населението.
Таблица 9: Население в община Каспичан по пол 2007-2011 г. (брой)
2007

2008

2009

2010

2011

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
9219

4545

4674

9073

4487

4586

8871

4383

4488

8691

4300

4391

7976

3962

4014

Източник: Териториално статистическо бюро – Шумен

Най-голям относителен дял във възрастовата структура на населението заемат лицата в
активна трудова възраст между 30 и 59 години – 39%. Възрастните на 60 и повече години са
28% от населението, а децата и младежите до 29 години - 33%. В община Каспичан се забелязва
тенденция на застаряване на населението.
Таблица 10: Население в община Каспичан по възрастови групи към 01.02.2011 г. (брой)
Общо
Общо
Мъже
Жени

0- 9

10 - 19 20 - 29 30 - 39

40 - 49

50 -59

803
877
921
992
1050
1082
7976
399
470
475
507
569
580
3962
404
407
446
485
481
502
4014
Източник: Териториално статистическо бюро - Шумен

60 - 69

70+

1119
509
610

1132
453
679

Фиг. 3: Население по пол и възраст в община Каспичан към 01.02.2011 г.

Източник: Национален статистически институт
1

Официални статистически данни от Преброяване на населението към 01.02.2011 г.
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Около 67% от населението на община Каспичан към 01.02.2011 г. е от българския етнос.
Другият основен етнос е турския – 15% от населението. Ромите съставляват 13% от
населението на община Каспичан. Около 1,5% от местните жители не се самоопределят към
нито един етнос, а 8% не са отговорили на този въпрос от анкетните карти при преброяването.

292

самоопределя

925

Не се

Турска

4935 1073

Друга

73282

Ромска

Общо

Българска

Общо

Таблица 11: Население по етнос в община Каспичан към 01.02.2011 г. (брой)

103

Източник: Териториално статистическо бюро – Шумен

Икономически активните лица в община Каспичан са 43% или 2 911 души от
населението на 15 и повече навършени години по данни от последното преброяване. От
икономически активните заети са 2 093 лица, останалите са безработни, които активно търсят
работа. Пенсионерите в община Каспичан са 2 443 души или 36% от населението на 15 и повече
навършени години.
Фиг. 4: Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение към 01.02.2011 г.

Източник: Национален статистически институт

По признака юридическо семейно положение, данните на НСИ сочат, че 38% от
населението на община Каспичан (3 048 души) са семейни – женени/омъжени, около 5% са
разведени (412 души), близо 12% са със статут на вдовец или вдовица. (Виж Фиг. 4).
Несемейните са 44% от населението, като се приспадне групата на децата и младежите
до 19 години, делът на несемейните хора в община Каспичан е 23% от общото население.
Резултатите от Пребряване 2011 г. сочат, че 13% от населението живее в условия на
съжителство без брак.
Таблица 12: Население на 7 и повече години в община Каспичан по образование към 01.02.2011г.
Община,
Местоживеене Общо

Висше

Средно

Основно

Начално

образование образование образование образование

Незавършено
начално

Никога не
посещавали

Дете

училище

Община
Каспичан

7463

528

2644

2643

1011

469

138

30

В града

3801

405

1789

1119

296

161

23

8

В селата

3662

123

855

1524

715

308

115

22

Източник: Национален статистически институт
2

Брой отговорили на въпроса в преброителната карта и определили етническата си принадлежност.
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Данните в Таблица 12 показват, че 71% от населението на община Каспичан на 7 и
повече години е със средно или основно образование. Със средно образование са 2 644 души, а
с основно 2 643. Начално образование имат 14% от жителите на общината, с незавършено
начално са 6%, а 138 души никога не са посещавали училище и са напълно неграмотни.
Таблица 13: Население по образование по населени места в община Каспичан към 01.02.2011 г.
Община,
Местоживеен

Общ

е

о

Висше

Средно

Основно

Начално

образовани образовани образовани образовани
е

е

е

е

Незавършен
о начално

Никога не
посещавал
и училище

Дет
е

Община
Каспичан

7976

528

2644

2643

1011

469

138

543

гр. Каспичан

3116

338

1412

834

199

132

19

182

гр. Плиска

906

67

377

285

97

29

4

47

с. Върбяне

265

13

62

130

29

15

6

10

с. Златна нива

618

13

109

245

139

48

17

47

с. Каспичан

1356

24

248

491

283

151

34

125

с. Косово

240

..

20

60

88

24

..

31

с. Кюлевча

347

38

153

128

19

6

..

3

с. Марково

758

11

124

315

118

57

44

89

с. Могила

370

21

139

155

39

7

..

7

Източник: Национален статистически институт

Броят на висшистите в общината е 528 или около 7% от населението. В град Каспичан и
град Плиска живеят общо 405 лица с висше образование, а в селата 123. В с. Косово няма нито
един жител с висше образование.
В община Каспичан има демографска криза. Естественият прираст на населението за
изследвания период от 2005 до 2011 г. е отрицателен – минус 75 човека средногодишно.
Средногодишният брой на живородените деца в община Каспичан за периода 2005-2011
г. е 88. Средната смъртност е 163 човека годишно.
Таблица 14: Естествен прираст на населението на община Каспичан 2005-2011 г.
Живородени
Година
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Общо
83
93
96
100
76
79
89

Момчета Момичета

Умрели
Общо

Мъже

Естествен прираст
Жени

39
44
173
95
78
45
48
176
103
73
51
45
161
82
79
57
43
170
81
89
30
46
137
67
70
46
33
164
85
79
45
44
162
87
75
Източник: Национален статистически институт

Общо

Мъже

Жени

-90
-83
-65
-70
-61
-85
-73

-56
-58
-31
-24
-37
-39
-42

-34
-25
-34
-46
-24
-46
-31

Механичният прираст на населението в община Каспичан през анализирания период
също е отрицателен, с изключение на 2011 г., когато е плюс 34 човека. В резултат на изселване
населението на общината намалява с около 50 души средногодишно. Най-висок отрицателен
механичен прираст има през 2009 г. – минус 141 души.
Общо в резултат на естествен и механичен прираст населението в община Каспичан през
2011 г. е намаляло с 39 души.
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Таблица 15: Заселени, изселени и механичен прираст в община Каспичан 2005-2011 г.
Година
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Заселени
Изселени
Общо
Мъже
Жени
Общо
Мъже
Жени
200
96
104
240
123
117
184
74
110
195
81
114
228
113
115
255
105
150
144
74
70
220
108
112
121
49
72
262
116
146
170
75
95
265
119
146
158
74
84
124
50
74
Източник: Национален статистически институт

Механичен прираст
Общо
Мъже
Жени
-40
-27
-13
-11
-7
-4
-27
8
-35
-76
-34
-42
-141
-67
-74
-95
-44
-51
34
24
10

1.5.2. Пазар на труда – заетост и безработица
Пазарът на труда включва два основни компонента: трудова заетост и безработица.
Икономически активните лица в община Каспичан наброяват 2 887 души по данни на НСИ от
последното преброяване – 01.02.2011 г. Коефициентът на икономическа активност е 42%
(съотношение между икономически активните лица и населението на 15 и повече навършени
години). Коефициентът на заетост (съотношение между броя на заетите лица и населението на
15 и повече навършени години) за община Каспичан е 30%.
Причините за ниските коефициенти на икономическа активност и заетост в общината
са демографската криза, липсата на работни места и несъответствието между
професионалната квалификация и пазара на труда, в следствие от преструктурирането на
икономиката. Наблюдава се дефицит на квалифицирана работна ръка на регионално ниво (в
райони намиращи се далеч от индустриални и административни центрове, планински райони)
и на подотраслово ниво (за някои професионални тенденции и професии). Несъответствието
между предлаганите и търсените квалификации е очевидно предимно в следните групи:
незавършилите училище, млади хора, завършващи средно образование и тези без или с много
ниско ниво на професионална квалификация. Това несъответствие се наблюдава също така в
групите от хора с образование и професионални квалификации, но без стаж, както и в групата
на продължително безработните. Бързо нарастват нуждите от квалифицирана работна ръка,
свързани с въвеждането и използването на нови производствени технологии, информационни
и комуникационни технологии. В същото време младите квалифицирани кадри предпочитат
да напуснат родните места и да работят в големите градове или в чужбина.
Таблица 16: Брой на безработните лица и равнище на безработица в община Каспичан (2007-2012)
Показател

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Брой регистрирани
безработни лица

550

451

612

668

638

594

Жени

357

322

372

367

346

335

Мъже

193

129

240

301

292

259

22,1

20,57

Равнище на безработица (%) 12,8 10,5 14,22 15,52
Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Нови пазар

Равнището на безработица в община Каспичан е сравнително високо през целия
анализиран период със стойности над средните нива за област Шумен и по-високи от
средните за страната. Най-висока е безработицата през 2011г.– 22,1% при средна за областта –
14,38% и за България – 9,24%. През 2012 г. има лек спад – 20,57%, но все още много над
средните нива за област Шумен и страната.
Най-ниска е безработицата в община Каспичан през 2008 г. – 10,5% (451 регистрирани
лица), тогава е по-ниска от средната в региона на Шумен – 11,20%, но по-висока от средните
стойности за страната – 6,27%. През 2011 г. безработицата се покачва и броят на
регистрираните лица е 638, през 2012 г. е малко по-ниска – 594 регистрирани. Броят на
регистрираните безработни в общината е най-малък през 2009 г. – 1009 лица.
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За целия анализиран период безработните жени са повече от мъжете. Относителният
им дял през 2011 г. е 54%, а през 2012 г. – 56%. (Виж Таблица 16 и Фиг.5)
Фиг. 5: Динамика на безработицата в община Каспичан 2007-2012 г.
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2007

2008

2009

2010

Брой регистрирани безработни лица

2011

2012

Жени

Мъже

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Нови пазар

Проблемът с безработицата налага активна работа по различни програми и мерки за
насърчаване на заетостта и осигуряване на работни места за стабилизиране пазара на труда и
повишаване икономическата активност и равнището на доходи в общината.
Таблица 17: Безработица в община Каспичан по възрастови групи за 2007-2011 г.
Възрастови групи
2007 2008
2009
2010
2011
2012
14
- до 19 г.
20
10
9
13
13
44
- от 20 до 24 г.
41
27
41
36
49
59
- от 25 до 29 г.
55
35
62
66
65
74
- от 30 до 34 г.
52
49
69
79
64
65
- от 35 до 39 г.
61
44
67
70
73
52
- от 40 до 44 г.
56
48
53
66
67
76
- от 45 до 49 г.
74
60
87
73
89
92
- от 50 до 54 г.
82
77
109
125
84
118
- над 55 г.
109
101
115
140
134
550
451
612
668
638
594
Общо
Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Нови пазар

Най-голям относителен дял във възрастовата структура на безработицата в община
Каспичан имат лицата над 45-годишнна възраст (около 48% за 2012 г.). Близо 32% от
безработните са на възраст между 30 и 45 години. Младите хора между 20 и 30 години са 17%
от безработните.
Таблица 18: Безработица в община Каспичан по образование за 2007-2012 г.
Образование
Висше
Средно

2007
11

2008
19

2009
15

2010
18

2011
14

2012
14

89

123

177

248

227

229

Основно

182

19

181

216

143

105

Начално и по-ниско

268

290

239

186

254

246

Общо
550
451
612
668
638
Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Нови пазар

594

През изследвания период най-голям е броят на безработните със средно, начално и пониско образование. През 2012 г. – 41% от безработните в община Каспичан са с начално или
по-ниско, а 39% са със средно образование. Лицата с основно образование са 18% от
25
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регистрираните безработни. Най-малък е относителния дял на безработните висшисти – само
2% от регистрираните лица в Бюрото по труда.

1.5.3. Образование
Образователната система в община Каспичан се състои от четири училища и шест
детски градини. Училищната структура и мрежа е съобразена с действащите законови и
подзаконови документи и нормативи и с местните, държавни и европейски стратегии за
развитие на образованието.
Таблица 19: Училища, учители и учащи се в община Каспичан 2007-2011 г. (брой)
Учебни години 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Брой училища
Брой учители
Брой ученици

6

6

58
60
794
767
Източник: НСИ

6

6

60
764

63
750

Броят на учениците в община Каспичан намалява с 44 за периода 2007-2011 г. През
учебната 2010-2011 г. в общината функционират 6 училища, в които се обучават 750 ученици
от 63 учители. През учебната 2011–2012 година по Национална програма „Оптимизация на
училищната мрежа” са закрити началните училища в с. Златна нива и с. Косово. Децата от тези
училища са пренасочени за обучение съответно: от с. Златна нива в гр. Плиска, а от с. Косово в
с. Марково.
Училищата са три основни и едно средно общообразователно училище. От тях средищни
училища са СОУ „П. Волов”- гр. Каспичан, ОУ „Св. П. Хилендарски” - гр. Плиска и ОУ „П.
Славейков” с. Марково. В трите училища са обхванати общо 666 ученика.
Таблица 20: Детски градини в община Каспичан 2007 – 2011 г.
Учебни години
Брой детски градини
Брой деца в тях
Педагогически персонал
в детските градини

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
5

5

6

6

270

265

274

247

27

26

26

26

Източник: НСИ

На територията на община Каспичан работят 6 детски градини:
- ОДЗ „Снежанка” - гр .Каспичан
- ЦДГ „Радост” - с. Каспичан
- ЦДГ „Детелина” - гр.Плиска
- ЦДГ „Червената шапчица” - с.Златна нива
- ЦДГ „Ален мак” - с.Марково
- ЦДГ „Червената шапчица” - с.Косово
Броят на децата в детските градини е средно около 270 за периода 2007-2010 г., но през
2011 г. намалява на 247, а през 2013 г. на 235 деца. Педагогическият персонал в детските
градини се запазва през последните години – 26 човека.

1.5.4. Здравеопазване
Поради преструктурирането и закриването на част от здравните заведения в Община
Каспичан не функционира Центърът за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и най-близкото
здравно заведение, което обслужва жителите на община Каспичан е ЦСМП-Нови пазар, който
се намира на разстояние 5 км. от общинския център гр.Каспичан.
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За периода 2007-2012 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"
НУ "Васил Левски"
ЦДГ "Червената шапчица"
Град Плиска:
ОУ "Св.Паисий Хилендарски"
ЦДГ "Детелина"
ЦДГ "Червената шапчица"

1.5.5. Социални дейности, услуги и социално включване
Община Каспичан има добре развита социална мрежа, която включва следните
структури:
На територията на общината функционира социална услуга от резидентен тип - Център
за настаняване от семеен тип „Слънце” (ЦНСТ) за деца от 3 до 10 години с капацитет 12 места.
Предвижда се увеличаване на капацитета на услугата от 12 на 15 места. 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 функционират среда и отношения, близки до
семейната, при които децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа
за личностно съзряване.
В Стратегията за развитие на социалните услуги в община Каспичан е заложено
разкриването на два центъра за настаняване от семеен тип за деца на възраст от 11 до 18 години
в общински жилища с общ капацитет 8 места.
В началото на 2014 г. предстои разкриването на Кризисен център за деца от 3 до 12 г. с
капацитет 10 места. Услугата ще бъде разположена на втория етаж на сградата, в която се
помещава ЦНСТ «Слънце».
Предоставяне на социална услуга в общността - Дневен център за възрастни хора с
увреждания, 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. Капацитетът на услугата е 30 лица. Предвижда се през 2014 г. поради
засилен интерес от потенциалните потребители да бъде разширена материалната база, което от
своя страна ще доведе до увеличаване на капацитета на услугата.
Предоставяне на социалната услуга в общността е Център за социална рехабилитация
и интеграция /ЦСРИ/ с капацитет 20 места по схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА” – Оперативна програма развитие на човешките
ресурси и последващо обвързване на услугата, като делигирана държавна дейност с капацитет
30 места. Комплекс от социални услуги свързани с извършване на рехабилитация, социални –
правни консултации, образувателни и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и
осъществяване на индивидуални програми за социално включване.
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На територията на община Каспичан се предоставят следните услуги в домашна среда:
личен асистент, социален асистент и домашен помощник по оперативни и национални
програми.
Предоставяне на социалната услуга в общността “Обществена трапезария” с общата цел
подобряване качеството на живот и осигуряване помощ и подкрепа на лица и семейства на
месечно подпомагане по условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно
живеещи лица и семейства получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и
възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии/, скитащи бездомни лица. Общият
брой потребители е 40 лица от изредените целеви групи.
Домашен социален патронаж Каспичан - комплекс от социални услуги, предоставяни в
домовете на възрастни хора и хората с увреждания. Капацитетът на услугата е 180 места.
В изпълнение на стратегическата цел по деинституционализация и развитие на
алтернативни социолни услуги заложени в Общинската стратегия за развитие на социалните
услуги 2012-2016 г. се предвижда разкриването на два центъра за настаняване от семеен тип за
възрастни хора с увреждания с капацитет по 15 лица, в които на потребителите в съответствие с
тяхната социална необходимост и желание ще се подсигури комплекс от здравни, социални,
образувателни, културни и развлекателни дейности. Двете услуги ще бъдат разкрити като
делигирана държавна дейност или по проект с последващо обвързване като такава.

1.5.6. Култура и културни дейности
За запазването и развитието на културните традиции основна роля има дейността на
читалища в Община Каспичан:
НЧ „Пробуда – 1928” – гр.Каспичан, НЧ „Хр.Ботев – 1892” – с.Марково, НЧ „Просвета –
1911” – гр.Плиска, НЧ „Освобождение – 1904” – кв. Калугерица, НЧ „Каменен стълб – 1888” –
с. Кюлевча, НЧ „Васил Левски – 1927” – с. Златна нива, НЧ „Просвета – 1874” – с. Могила, НЧ
„Христо Ботев – 1896” – с. Каспичан, НЧ „Васил Левски – 1924” – с. Върбяне и НЧ „Христо
Жечев Косовски – 1962” с. Косово.
Културните прояви в община Каспичан включват ежегодно провеждане на регионални
пленери по живопис в село Кюлевча с художници от централна и източна България, изложби в
Художествена галерия ”Елена Карамихайлова” гр.Шумен. В историческата местност” Кирека”
се провежда регионален фолклорен събор “Кирека пее и танцува”. Всяка година се провеждат
културни срещи между жителите на с. Кюлевча и с. Кулевча, Украйна.
Община Каспичан изготвя План на културните прояви за всяка календарна година, в
който са заложени прояви от национален, регионален и местен характер. Сред тях са честване
на годишнини, отбелязване на празници като Васильовден, Богоявление, Бабинден, Трифон
Зарезан, Дни на моя град и др. Тези прояви в голямата си част се финансират със средства от
общинския бюджет.
Предстои организиране на национален пленер по художествена керамика. Амбицията на
Община Каспичан е част от националните събори да се превърнат в такива с международно
участие.
Таблица 21: Културни прояви с национално значение
Събитие
Място на
Организатор
провеждане
Национален конкурс Майстори на шеговития НЧ „Пробуда –
Община Каспичан и
къс разказ „Зевзек” гр.Каспичан
1928” –
НЧ „Пробуда – 1928”
гр.Каспичан
Национален събор „Дни на предците”
гр. Плиска
Община Каспичан
Кметство Плиска и
родолюбиви клубове
Източник: Община Каспичан
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Таблица 22: Културни прояви с регионално и местно значение през 2013 г.
Събитие
Място на
Организатор
провеждане
08.04.2013 г.
Честване на международния ден на
Читалищата от
Община Каспичан
ромите
общината
02.05.2013 г.
Регионален събор в гр.Плиска,
гр. Плиска
Кметство Плиска
посветен на Св.Цар Борис I - Михаил
и Община Каспичан
14-19.05. 2012 г.
Регионален пленер по живопис
с. Кюлевча
Община Каспичан
„Кюлевча”
29,30.05.2013 г.
„ Дни на моя град ”
Читалище
Община Каспичан
и 01.06.2013 г.
„Пробуда” –
гр.Каспичан
08.06.2013 г.
Регионален фолклорен събор
местноста
Община Каспичан и
„Кирека пее и танцува”
„Кирека”
НЧ „Пробуда – 1928”
19.10.2013г.
Събор „Плодородие и изобилие в
НЧ „Каменен
с. Кюлевча
Кюлевча”
стълб – 1888” – с.
Кюлевча
10.11 2013 г.
Ден на суджука и младото вино
НЧ „Каменен
с. Кюлевча
стълб – 1888” – с.
Кюлевча
Източник: Община Каспичан
Дата

Художествената самодейност в НЧ ”Пробуда-1928” – гр. Каспичан е обособена в
следните състави: танцов ансамбъл „Настроение” с 50 участника, фолклорна група
„Настроение” - 18 човека, любителски театрален състав – 20 участника, детско вокално студио
– 10 деца, детска вокална група „Звънче” с 10 участника, вокална група „Детелини” – 8 човека.
В читалище „Пробуда-1928” се провежда национален фестивал „Майстори на шеговития
къс разказ – Зевзек”, основната цел на фестивала е предоставяне на сцена и последващо
утвърждаване на автентични майстори на късата словесна форма на изказ. Изнамиране,
популяризиране и съхраняване на самобитния и неподправен авторски и народен хумор.
Читалището в град Плиска – НЧ”Просвета-1911” поддържа следните състави: вокална
група за стари градски песни „Плисковски славеи” – 10 човека, танцов състав „Здравец” – 25
човека, художествено слово – 10 деца. В град Плиска се провежда ежегоден народен събор на 2
май.
Фестивалът „Дни на предците” се провежда под патронажа на Вицепрезидента на
Република България, идеята му е възстановяване и съхранение на българските традиции.
Събитието включва изяви на клубове за исторически възстановки, конни клубове,
реконструктори, археолози, фолклорни изпълнители и майстори на старинни занаяти. Целта е
всички те да покажат исторически периоди от бита, културата и традициите на нашите предци.
В НЧ „Каменен стълб-1888” - с.Кюлевча има група за автентичен фолклор с 15
участника. В с.Кюлевча се провеждат два фестивала: „Фестивал на суджука и младото вино” и
„Празник на плодородието”. Последният има за цел да представи богатството, изобилието и
плодородието в Кюлевченския край. Всяка година фестивалът е посветен на определен вид
ястие, характерно за региона на Кюлевча.
Към Читалище „Христо Ботев – 1896” в с.Каспичан действат следните състави: група за
ромски фолклор с 10 участника. Читалището участва в организацията за празниците на селото –
9 май и ромския празник на 8 април.
НЧ „Освобождение – 1904” в квартал Калугерица поддържа следните художествени
състави: младежка вокална група от 5 човека, пенсионерска група за художествена самодейност
15 участника, клуб по екотуризъм с 25 участника. Празника на кв.Калугерица е 11 май.
В с.Могила – НЧ „Просвета-1874” има действаща вокална група за фолклор – 12 човека.
Художествената самодейност е организирана съвместно с пенсионерския клуб в селото.
В НЧ „Васил Левски – 1927” - с.Златна нива се поддържат следните състави: детска
вокална и танцова група „Младост” – 10 деца, младежка танцова група – 12 младежи и
фолклорно вокална група с 6 участника. Празникът на селото е Свети Дух.
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В НЧ „Васил Левски – 1924” - с.Върбяне има група за народно пеене „Черно и бяло” с 8
човека и детска група с 10 участника. Празникът на селото е на Спасов ден.
В НЧ „Хр.Ботев – 1892” - с.Марково се поддържат следните състави: младежка танцова
фолклорна трупа – 8 човека, детска танцова група за съвременни танци – 4 деца и детска
вокална група – 12 деца.
В НЧ „Христо Жечев Косовски – 1962” с. Косово не се развива художествена
самодейност.

1.5.7. Младежки дейности и спорт
На територията на община Каспичан развиват дейност следните спортни клубове:
- Клуб „Ракетомоделизъм” – с най-сериозни традиции в община Каспичан, развива
дейността си от 70-те години на миналия век. Отборът по ракетомоделизъм на град Каспичан е
водещ в страната и Европа, носител на много национални, европейски и световни отличия.
През 2013 година на площадка в с.Златна нива се проведе Европейско първенство по
ракетомоделизъм, а през 2014 година ще се проведе световно първенство.
- Футболен клуб „Локомотив-2008“. В него участват 30 футболиста от различни
възрастови групи. За тренировъчна дейност се използва базата на стадион „Локомотив”, който
се стопанисва от Община Каспичан.
- Хандбален клуб „Локомотив” , развива дейността си от 1994 година, в четири
възрастови групи с общо 60 спортиста.
- Клуб за тенис на маса „Рефлекс”, развива дейността си от 2010 година с десет
участника.
Финансово и четирите клуба се подпомагат от Община Каспичан.
Традиционни спортни прояви, които се провеждат в община Каспичан са:
 Ученическо първенство по хандбал за V и VI клас
 Социален и еко туризъм. Екопътеката в местността „Кирека”
 Игри по видове спортове
 Спортен празник „Детство мое”
 Дни на моя град - Спортен ден
 Ден на хандбала
 Мероприятия за спортисти ветерани
 Спортен риболов
 Спортно-подготвителни игри
 Масов крос - Ден на българската община
 Турнир за хора с увреждания, с участието на представители от регистрираните две
организации на хората с увреждания и потребители на ДЦВХУ
 Турнир по табла. Пенсионерски клуб.

1.6. Икономическо развитие
1.6.1. Състояние на местната икономика, тенденции, конкурентоспособност и
предприемачество
Икономическото развитие на община Каспичан през последните години се
характеризира с различна динамика. Ръст до 2008 г., лек спад през 2009 г. и отново ръст през
2010 г. Приоритетни отрасли в общинската икономика са туризъм, леката и хранителновкусовата промишленост и търговията.
Община Каспичан се характеризира със среден темп на развитие, при недостатъчни
инвестиции и малък брой частни предприятия, осигуряващи работни места.
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Таблица 23: Предприятия (без финансовите) в община Каспичан по икономически дейности
на КИД – 20083 за периода 2008-2010 г.
Отраслови сектори4

(брой)

2008

2009

2010

Селско, горско и рибно стопанство

18

25

27

Преработваща промишленост
Производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергияи на газообразни горива

26

27

28

-

-

3

Строителство

8

6

3

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети

63

74

77

Транспорт, складиране и съобщения

5

7

7

Хотелиерство и ресторантьорство

8

12

13

Операции с недвижими имоти

7

8

12

Професионални дейности и научни изследвания

4

3

4

Хуманно здравеопазване и социална работа

-

-

4

Други дейности
Общо

6

4

3

152
174
Източник: Териториално статистическо бюро – Шумен
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Броят на предприятията в община Каспичан нараства през последните години и през
2010 г. е 187 или с 35 повече спрямо 2008 г.
Нови предприятия са открити предимно в сектора на Търговията и услугите – 14 за
анализирания период. В Селското стопанство фирмите нарастват с девет и достигат 27 през
2010 г. То си остава водещия отрасъл на местната икономика. В секторите на Преработващата
промишленост и Транспорта възникват по две нови предприятия.
С Хотелиерство и ресторантьорство се занимават 7% от местните предприятия, с
Операции с недвижими имоти – 6%.
Таблица 24: Основни показатели в предприятията от нефинансовия сектор
Средна
Приходи от
Години

дейността
(хил. лева)

Наети лица
(брой)

Разходи за

годишна

възнаграждения

работна

(хил. лева)

заплата
(хил. лева)

2005
2006
2007
2008
2009
2010

59296
1268
4832
70560
1393
5662
79464
1480
6828
113632
1714
11194
91539
1481
9836
107310
1362
10313
Източник: Териториално статистическо бюро – Шумен

3523
3874
4349
6326
6620
7207

Икономическата криза и лошата бизнес среда у нас се отразяват негативно на развитието
на предприятията в община Каспичан. Най-добрата финансова година за местната икономика
през анализирания период е 2008 г. - най-голям брой наети и заети лица, най-ниска
безработица, най-високи приходи и най-големи разходи за възнаграждения на предприятията.
Приходите от дейността на местните фирми бележат ръст от 54 336 хил. лева за периода 20052008 г. и достигат 113 632 хил. лева. През 2009 г., намаляват в резултат на икономическата
3
4

От 2008 г. има нов класификатор на икономическите дейности – КИД - 2008
В таблицата не са включени секторите, за които липсват данни или са конфиденциални
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криза до 91 539 хил. лева, но през следващата 2010 г. отново се повишават до 107 310 лева.
Броят на наетите лица в предприятията от нефинансовия сектор следва същата тенденция –
ръст до 2008 г., достигайки 1714 души и спад с 21% до 1362 души през 2010 г.
Разходите за възнаграждения в предприятията на община Каспичан също са най-високи
през 2008 г. – 11 194 хил. лева, през 2009 намаляват и през 2010 се покачват до 10 313 хил. лева.
Средната годишна работна заплата в община Каспичан нараства от 3 523 лева през 2005
г. на 7 207 лева през 2010 г. Тенденцията на повишаване на възнагражденията е трайна и
постоянна. Работната заплата в община Каспичан през 2010 г. е с около 18% по-ниска от
средната годишна работна заплата за страната – 7 777 лева. (Таблица 15)
Преобладаваща част от предприятията в община Каспичан са микро с до 9 заети лица88% през 2010 г. Следват ги малките фирми с 10 до 49 човека персонал - 10%. В общината
функционират 3 средни предприятия и 3 големи предприятия. (Таблица 25)
Таблица 25: Предприятия (без финансовите) по групи според броя на заетите в тях (брой)
Предприятия

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Микро - до 9 заети
Малки - 10 - 49

135
15

132
18

127
20

131
15

152
18

165
18

..

..

..

3

..

..

..

..

..

3

..

Средни - 50 - 249
Големи – 250 и повече
Общо

..

154
155
152
152
174
Източник: Териториално статистическо бюро – Шумен
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Брой
ОБЩО
А СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО
СТОПАНСТВО
C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

Хиляди лева
121
952

Брой

ДМА

Разходи за
възнагражд
ения

Наети
лица

Заети лица

Загуба

Печалба

Разходи за
дейността

Приходи
от
дейността
Нетни
приходи от
продажби

Произведе
на
продукция

Предприят
ия

Таблица 26: Основни икономически показатели на нефинасовите предприятия в община Каспичан за 2011
г. по икономически дейности
Икономически дейности

Хиляди левове

1
427

11545

92
970

134

737

8410

9 978

77
229

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

503

73

172

109

508

4 290

1 892

-

-

35

28

140

1 175

235

268

10

18

20

11

37

78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67

95

77

128

-

40

7

3

32

1 272

49

53

49

46

10

-

5

-

-

-

185

101 271

106791 115335 7 939 2 114 1 584

29

13 989

17819 12 502

13695

3792

30

81 948

90859

81541

89244

3168

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

71

2875

11066

9 624

9 631

10

1 793

2 285

2 275

12

88

260

15
4

93

157

1 861 1 141 1114

D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА
ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
Е ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ:
КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
F СТРОИТЕЛСТВО
G ТЪРГОВИЯ, РЕМОНТ НА
АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
H ТРАНСПОРТ. СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
I ХОТЕЛИЕРСТВО И
РЕСТОРАНТЬОРСТВО
J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ
ПРОДУКТИ. ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
М ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

-
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N АДМИНИСТРАТИВНИ И
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗНВАНЕ И
СОЦИАЛНА РАБОТА

3

71

82

70

97

-

-

8

-

-

416

4

210

214

214

175

38

-

27

17

72

-

Източник: Териториално статистическо бюро – Шумен

През 2011 г. броят на предприятията в община Каспичан е 185, произведената в тях
продукция възлиза на 101 271 хил. лева, а нетните приходи от продажби на 121 271 хил. лева.
Реализираната печалба от местните предприятия за 2011 г. е в размер на 7 939 хил. лева. Найголеми печалби отчитат секторите на селското стопанство и преработващата промишленост.

1.6.2. Промишленост
Основните примишлени предприятия в община Каспичан са: “Рока България” АД –
производство на санитарен фаянс; „Цинкови покрития” 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.

1.6.3. Селско стопанство
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.
Таблица 27: Земеделски производители, кооперации и пазар на земята в община Каспичан
Показател по години
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Брой земеделски производители

173

220

207

163

163

139

Брой земеделски кооперации

2

2

2

2

2

2

Пазар на земята – брой сделки

232

236

208

296

388

337

Източник: ОСЗ – Каспичан

В община Каспичан има две земеделски кооперации. Броят на регистрираните
земеделски производители в община Каспичан се променя динамично, като през 2008 г.
достига 220, а през 2012 г. намалява до 139. Сделките със земя също са променлив брой през
различните години на анализирания период. Най-слаба е активността на пазара на земя 2009 г.
–208 сделки, а най-голяма през 2011 г. – 388 и 2012 г. – 337 сделки.
Таблица 28: Обработваема земеделска земя в община Каспичан 2007-2012 г. (дка)
2012
Показател
2007
2008
2009
2010
2011
137
137
139
Обработваема земеделска земя 131 689 137 467 137 805
897
433
584
Източник: ОСЗ – Каспичан
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Общият брой декари обработваемата земеделска земя нараства от 2007 до 2012 г. със
7 895 дка, достигайки 139 584 дка.
Земеделските земи с начин на трайно ползване “Ливади, пасища и мери”, собственост на
Община Каспичан са 20 405,047 дка. През 2010 г. са отдадени за ползване 24,77% или 5054,601
дка. Най - голям дял за индивидуално ползване от стопанства са получили: с. Каспичан –
2565,089 дка, с. Косово – 1547,700 дка гр. Плиска – 1085,800 дка.
Общата площ на отдадените под аренда земи до 2010 г. е 3444,383 дка. Сключени са 55
договори с арендатори в землищата на с. Върбяне – 32,88 %, с.Златна нива – 17,57%, с.Косово11,90%, гр. Плиска – 10,21 %, с.Кюлевча – 9,17 %,с. Марково – 9,05 %, с.Могила – 7,31 %,
с.Каспичан – 1,91 % .
Таблица 29: Среден добив на основните култури, отглеждани в община Каспичан (кг/дка)
Култура
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Пшеница
170
428
273
391
415
448
Ечемик

153

412

292

315

395

379

Маслодайна рапица

155

171

230

215

248

241

Слънчоглед

74

165

156

208

189

175

Царевица

121

334

292

630

553

374

Източник: ОСЗ – Каспичан

Растениевъдството в община Каспичан се развива много успешно през последните
години. Анализът на данните в Таблица 19 показва, че най-добра за селското стопанство е 2011
г., а най-лоша – 2007 г. Средните добиви от пшеница са най-високи през 2008 г. и 2012 г.
съответно – 428 и 448 кг/дка. Добивите от ечемик са най-добри през 2008 и 2011 г. – 412 и 395
кг/дка. Слънчогледът и царевицата са с най-добра реколта през 2010 г. - 208 кг/дка и 630 кг/дка.
За маслодайната рапица най-добрата стопанска година е 2011 – 248 кг/дка.
Животновъдството е застъпено предимно в селата. През 2012 г. най-голям е делът на
отглежданите овце и кози – 5309, свине – 3204, едър рогат добитък - 909 бр. Най- много овце и
кози се отглеждат в с.Марково - 1145 бр., с.Каспичан – 1126 бр., а на едър рогат добитък в гр.
Плиска – 279 бр., с.Каспичан – 263 бр, свине – в гр. Плиска – 117 бр., с. Могила – 115 бр.
Таблица 30: Брой на отглежданите животни в община Каспичан 2007-2012 г.
Животни по
2007
2008
2009
2010
2011
2012
видове
Крави и
1154
1899
1202
1086
1041
909
биволици
1702
1525
1223
1150
1100
1577
Кози
3454
2998
3112
3355
3640
3732
Овце
2108
2274
2157
2060
1543
3204
Свине
5648
6500
7869
10354
11210
11620
Птици
Източник:ОДЗ – Шумен

В община Каспичан към настоящия момент се отглеждат 11 620 птици.
На територията на Община Каспичан през 2012 г. съществуват 1034 броя лични
стопанства за отглеждане на животни. Четири частно практикуващи ветеринарни лекари
обслужват животновъдните обекти в общината.

1.6.4. Горско стопанство
Горите заемат 19% от територията на община Каспичан.
Разпределение на площа на ТП “ДГС Каспичан” по видове собственост (ха):
 Държавна собственост – 5888 ха.
 Частна собственост – 7 ха.
 Общинска собственост – 128 ха.
Общата площ на горската територия възлиза на 6 023 ха.
34
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На територията на община Каспичан функционират 2 дървообработващи предприятия и
10 склада за продажба на дървесина.
През последните години не е извършвано ново залесяване с горски масиви на
територията на община Каспичан.

1.6.5. Туризъм
В община Каспичан има силно изразен потенциал и ресурси, благоприятстващи
развитието на различни форми на туризъм – културно-исторически, екологичен, селски, горски,
спортен, лов и риболов.
Основно значение има наличието на богато културно-историческо наследство и
уникалните природни дадености. В община Каспичан се намира НИАР „Плиска, територията
на общината обхваща живописното Мадарско плато и граничи с НИАР „Мадара”, където се
намира уникалният скален релеф на „Мадарският конник” обявен от ЮНЕСКО за паметник от
световно значение и стойност.
Таблица 31: Обекти за настаняване в община Каспичан и брой нощувки
през периода януари-февруари 2013 г.
Показатели

Януари 2013

Средства за подслон и места за настаняване – брой
Легла – брой

Февруари 2013
5

7

117

130

в т.ч. временни (допълнителни) – брой
Легла/денонощия – брой

6
3627

2782

Брой стаи – брой

59

71

в т.ч. действително използвани – брой

41

56

Реализирани нощувки - обшо – брой

159

334

Реализирани нощувки от българи – брой

159

334

-

-

Пренощували лица - общо - брой

82

159

Пренощували българи - брой

82

159

-

-

Използваемост на леглоденоношията

4.4

12.0

Приходи от нощувки - Обшо - левове

2596

7949

Приходи от нощувки от българи - левове

2596

7949

-

-

Реализирани нощувки от чужденци - брой

Пренощували чужденци - брой

Приходи от нощувки от чужденци - левове
Източник: Община Каспичан
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По информация от Община Каспичан за периода януари – февруари 2013 г. легловата
база в общината е 141 легла, а регистрираните официално средства за подслон и места за
настаняване са 7 броя. Реализираните нощувки за двата месеца са 334 броя, а пренощувалите
лица 159 души. Декларираните приходи от нощувки възлизат на 7 949 лева.
Необходими са инвестиции за разширяване и подобряване на легловата база и местата за
настаняване в общината, подобряване на инфраструктурата, създаване на интегриран
туристически продукт и маркетинг на дестинацията за привличане на туристи.

1.7. Техническа инфраструктура – свързаност и достъпност на територията
на община Каспичан
1.7.1. Транспортно-комуникационна система
Територията на община Каспичан се обслужва от автомобилен транспорт. Чрез него се
осъществяват производствените връзки и гражданските пътувания между населените места.
Пътната мрежа на територията на общината е разделена на Републиканска пътна мрежа и
Общинска пътна мрежа, осигуряващи връзки на населението от общината до областния център
- град Шумен и до по-големите градове /София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе/.
Община Каспичан има добри транспортни връзки със съседните общини и големите
центрове в североизточна България.
На територията на общината са изградени общо 100,74 км. пътна мрежа, от които първи
клас 10,5 км., третокласна пътна мрежа 53,32 км. и 36,92 км. общински пътища.
Списък на общинските пътища на територията на община Каспичан
- SHU1080 20056 /1. 2/ Каспичан - Граница общ (Каспичан - Нови пазар) - Енево - Нови пазар
- SHU1082 20059 /III - 2007 / Плиска - Върбяне - Граница общ.(Каспичан - Нови пазар ) –
Правенци
- SHU1083 20063 /III - 2007/ Плиска - археол.резерват Плиска
- SHU1111 20061 ( 1) /III - 701 /Нови пазар - Граница общ.(Нови пазар - Каспичан) - Плиска / III
- 2007/
- VAR1210 20054 /III - 731, Черноок - Блъсково /Градинарово - Снежина -1 раница общ.
(Провадия - Каспичан) - Марково / III - 2082/
- SHU2081 20058 /SHU1080/Каспичан - жп гара Каспичан - Могила-/III - 2082/

1.7.2. Водоснабдяване и канализация
На територията на община Каспичан задоволяването на питейно-битовите нужди на
населението и осигуряването на необходимия воден капацитет за промишлени и стопански
нужди се осъществява основно от “В и К” ООД – Шумен, клон Нови пазар. Малка част от
промишлените нужди се задоволяват посредством собствени водоизточници. Водните
количества се осигуряват от местни водоизточници. Дължината на изградената водопроводна
мрежа в гр.Каспичан е 22 140 м.
Таблица 32: Подадена и полезно използвана вода в община Каспичан
Подадена вода в хил. куб. м.
Община

Каспичан

Използвана вода в хил. куб. м.

От повърхн.
водоизточници

От подземни
водоизточници

Общо

Насел.

Пром.

0

887

465

400

65

Източник: Община Каспичан
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Водопроводната мрежа на територията на цялата община е остаряла, в следствие на
което загубите на питейна вода са големи. От посочената таблица става ясно, че голяма част от
подадената вода, не се използва полезно. Средният показател за общината надхвърля 52 %.
Мрежи и системи за отпадъчни води
Изградена канализационна система има само в град Каспичан, която не включва квартал
Калугерица. Не е осигуряно пречистване на формираните отпадъчни води.
Изработен е технически проект “Реконструкция и изграждане на водопроводна и
канализационна инфраструктура и пречиствателна станция на отпадни води в гр.Каспичан,
община Каспичан, област Шумен“, който се предвижда да бъде осъществен чрез
европрограми.
Във всички останали селища се използват септични ями. Липсват пречиствателни
съоръжения за отпадъчни води.
Хидромелеоративни съоръжения
На територията на Община Каспичан се намира част от Напоителна система “Виница”,
която включва:
- открити канали и дюкери - 8 км.
- помпени станции – 6 бр.
- Изравнители – 3 бр.
Горепосочените съоръжения се намират в землищата на гр. Плиска, с. Златна нива, с.
Върбяне и кв. Калугерица.
В момента съоръженията не същестуват.
През община Каспичан протичат реките Провадийска и Мадарска и множество малки
потоци, които се вливат в тях. Река Провадийска има осем притока, от които най-голям е река
Крива река.
Част от реките в общината увеличават нивото си при проливни дъждове.
През 2012 г. е осъществен инфраструктурен проект „Изграждане на съоръжения срещу
наводнения река Крива река в границите на град Плиска”.
По река Провадийска около гр. Каспичан през периода 1992-1996 год. е направена
корекция на речното корито, като то е разширено и удълбочено, но като цяло поречията на
реките се нуждаят от постоянно поддържане, тъй като се затлачват с тиня и растителност.

1.7.3. Енергийна инфраструктура
В община Каспичан е изградена 80% въздушно и 20% подземно електропроводна и
електроразпределителна мрежа, която осигурява достатъчна сигурност и оперативност в
захранването на всички селища. Инсталираната мощност е оразмерявана за значително поголямо потребление от сегашното и всички подстанции работят с около 20% от капацитета си.
За общинския център няма изградено резервно електрозахранване. В процес на
проектиране е разрастването на северната промишлена зона на град Каспичан. В тази връзка е
необходимо да се изгради нов трафопост за покриване на новите промишлени нужди.
В населените места електропреностната мрежа е амортизирана и се нуждае от цялостна
подмяна. При влошаване на климатичните условия често възникват аварии. Има резки спадове
в напрежението на подаваната ел. енергия. Всички населени места са електрифицирани.
Разходите за енергия заемат значителна част от бюджета на общината и това налага въвеждане
на нови енергоспестяващи технологии. Енергоизточниците са от електроенергия, твърди горива
(дърва, въглища) и природен газ. През територията на общината преминава основен
газопровод, чрез който е газифицирано предприятието „Рока България“АД, Центъра за
настаняване от семеен тип „Слънце”, ОДЗ“Снежанка“, „Велпа“ООД, СОУ„П.Волов“, както и
част от жилищните сгради.

1.7.4. Телекомуникации
Община Каспичан разполага с цифрова телефонна централа отговаряща на
съвременните технически изсквания и стандарти. Всички населени места в общината има
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покритие на мобилните оператори. Проблем остава широколентовия и високоскоростен достъп
до интернет, особено в по-малките населени места. Има разположени усилвателни станции в
населените места. В гр.Каспичан е разположен един от най-големите телекомуникационни
центрове в България.

1.8. Опазване на околната среда – екологично състояние и рискове
1.8.1. Състояние на въздух и води
А)Атмосферен въздух
На територията на община Каспичан няма постоянни режимни пунктове за определяне
на качеството на атмосферния въздух (КАВ). Извършват се епизодични измервания чрез
мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория – гр. Варна към ИАОС – гр.София,
оборудвана с автоматични монитори за въглероден оксид (СО), серен диоксид (SО2), азотни
оксиди (NOх), озон (О3) и фини прахови частици – ФПЧ10 (с големина на частиците под
10mm). Паралелно се провеждат наблюдения и на метеорологичните параметри – температура
на въздуха, атмосферно налягане, посока и скорост на вятъра, относителна влажност и сила на
слънчево греене.
Замърсяването на атмосферния въздух в района на община Каспичан се дължи главно на
автомобилния транспорт, значителния транспортен трафик по направлението Шумен – Варна,
горивните инсталации в производствените предприятия и битовото отопление. На територията
на община Каспичан няма концентрация на промишлени производства, отделящи в
атмосферния въздух значителни количества вредни вещества. Стартиралото газифициране на
град Каспичан подпомага за намаляване на емисиите.
Б)Води
През 2012 година е извършвано вземане на водни проби от отпадъчните води,
образувани от канализационната система на гр.Каспичан. Измервани са показатели олово,
кадмий, мед, цинк, арсен, никел, живак, активна реакция pH и други, като единствено
амониевия азот превишава индивидуалните емисионни ограничения, съгласно разрешително за
заустване от 2012 г. срокът за достигане на индивидуалните емисионни ограничения е
31.12.2014 г.
Мястото на заустване на отпадъчните води е във воден обект р.Каменица, поречие на
р.Провадийска, водно тяло BG2PR56R011, съгласно Плана за управление на водите в
Черноморски басейнов район, който е с период на действие 2010-2015 година. Водното тяло е
определено в лошо екологично състояние и в риск по органични вещества, общ азот и общ
фосфор, съгласно гореописания план.

1.8.2. Дейности по управление на отпадъците
Във всички населени места на територията на община Каспичан е въведено
организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. Дейностите по
сметосъбирането и сметоизвозването се осъществяват от фирма, съгласно сключен договор.
Събраните ТБО се транспортират до регионалното депо за неопасни отпадъци в гр.Шумен,
кв.Дивдядово. Община Каспичан участва като член в „Регионално сдружение за управление на
отпадъците на общините в област Шумен”. За подобряването на системата за сметосъбиране и
сметоизвозване е необходимо закупуването на специализирана техника и увеличаване броя на
контейнерите във всички населени места от Община Каспичан.
През 2008 година е спиряно от експлоатация: Депо за твърди битови отпадъци
гр.Каспичан, намиращ се в имот №000131, УПИ I от плана на с.Каспичан. През 2012 година е
спечелен проект по Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
/ПУДООС/ за „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в село
Каспичан, община Каспичан”.
Преустановено е изхвърлянето на отпадъци образувани от производствената дейност на
„Рока България” АД на промишленото сметище, намиращо се на територията на с.Каспичан,
необходима е рекултивация на същото.
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През месец октомври 2008 година е въведена система за разделно събиране на отпадъци
от опаковки чрез договор за сътрудничество с Организацията по оползотворяване на отпадъци
от опаковки „Булекопак”АД. Към 2013 година процента на населението от Община Каспичан
обслужвано с контейнери за разделно събиране е 96.34%.
Въведени са системи за разделно събиране на масово разпространените отпадаци излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ чрез договор с „Грийнтех
България” АД, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ чрез договор с „Рекобат”
АД, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ чрез договор с „Българска
рециклираща компания” АД.
Строителните отпадъци образувани от територията на общината се предават за
обработка на фирма съгласно сключен договор.
Необходимо е да се предприемат мерки за въвеждане на система за разделно събиране,
транспортиране и последващо компостиране на биоразградимите отпадъци, генерирани от
дейностите свързани с поддръжката на зелените площи от територията на общината и
образуваните от домакинствата, което от своя страна ще доведе до облекчаване на систамата за
сметосъбиране на битовите отпадъци и по този начин ще бъдат изпълнени заложените цели в
Закона за управление на отпадъците. За отделянето и третирането на биоразградимите
отпадъци от общия поток битови отпадъци е необходимо изграждането на площадка за
компостиране.

1.9. Административен и финансов капацитет на Община Каспичан
1.9.1 Административен капацитет и структура на общинската администрация
Община Каспичан разполага с добре изградена административна структура и има
нужния човешки ресурс и капацитет за изпълнение на Общинския план за развитие за 20142020 г. В Общината е създадена много добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР
2007-2013 г. от гледна точка на планирани и реализирани дейности, вътрешен мониторинг и
контрол, привличане на средства от фондовете на ЕС и други програми.
Към 2013 г. общата численост на Общинска администрация – Каспичан е 47,5 щатни
бройки. Общинската администрация е организирана в дирекции. Според разпределението на
дейностите, които извършва при подпомагане на органа на държавната власт, администрацията
е обща и специализирана.
Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на органа на
държавна власт като ръководител на съответната администрация, създава условия за
осъществяване на дейността на специализираната адинистрация и извършва техническите
дейности по административното обслужване. Общата администрация включва следните звена:
 „Канцелария”
 „Финансово – стопански дейности”
 „Правни дейности”
 „Управление на собствеността”
 „Човешки ресурси”
 „Управление при отбранително – мобилизационна подготовка”
 „Информационно обслужване и технологии”
 „Административно обслужване”
 „Протоколни функции и връзки с обществеността”
Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на
органа на държавната власт, свързани с неговата компетентност.Специализираната
администрация включва следните звена:
 „Териториално селищно устройство”
 „Местни данъци и такси”
 „Национални и европейски проекти и програми”
 „Образование, култура, здравеопазване, младежки дейности и спорт”
 „Търговия и туризъм”
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1.9.2. Общински бюджет и финансов капацитет
Каспичан е малка община и финансовият й капацитет и възможности за съфинансиране
на проекти и самостоятелно изпълнение на дейностите, заложени в ОПР 2014-2020 г. са доста
ограничени. Причината е в липсата на достатъчно собствени приходи в общинския бюджет.
За 2012 г. макрорамката по приходно-разходната част на бюджета е в размер на 4 537 333
лева, в това число:
 Приходи с държавен характер в размер на 3 375 621 лева
 Приходи с местен характер в размер на 1 695 500 лева
 Разходи за държавни дейности в размер на 3 020 615 лева
 Разходи за местни дейности в размер на 1516 718 лева
От разпределението на публичните разходи в бюджета по функции е видно, че Община
Каспичан няма необходимия финансов капацитет за самостоятелно финансиране на проекти и
дейности от Общинския план за развитие. В бюджета няма възможност за заделяне на
достатъчно средства за разработване, управление, изпълнение и съфинансиране на проекти и
дейности от ОПР. Средно годишните капиталови разходи на Община Каспичан са
приблизително между 150 и 200 хил.лева.
За изпълнението на Общинския план за развитие за 2014-2020 г. следва да се търсят
източници на средства извън общинския бюджет – Оперативни програми, финансирани от
фондовете на ЕС, Програма за развитие на селските райони, Програма за рибарство, Програми
на българските министерства и други. Като алтернативи за съфинансиране на проекти могат да
се ползват кредити от фонд „ФЛАГ”, краткосрочни банкови заеми, целеви субсидии и помощи
от държавния бюджет.
Все още не много популярен, но важен за бъдещото развитие на българските общини
начин за финансиране и изпълнение на публични функции и дейности е публично-частното
партньорство (ПЧП). Неговите форми, структуриране и механизми вече са нормативно уредени
със Закона за публично-частното партньорство в сила от 01.01.2013 г.
ПЧП едновременно дава възможност за развитие на висококачествени и достъпни услуги
от обществен интерес и насърчаване на частните инвестици в строителството, поддържането и
управлението на обекти на техническата и социална инфраструктура и в извършването на
публични функции и дейности. ПЧП се урежда, чрез договор между публичния партньор –
Община и частния партньор – Инвеститор.
Политиката за общински ПЧП се определя с ОПР и Програмата за реализация на ОПР, в
която в самостоятелен раздел трябва да се включат общинските ПЧП и сроковете за
изпълнението им. Срокът на един договор за ПЧП може да бъде от 5 до 35 години.
За изпълнението на ОПР 2014-2020 г. са важни и частните проекти и инвестиции на
местния бизнес и НПО, които също създават условия за подобряване на средата и съживяване
на района.

2. Обобщен SWOT анализ
SWOT анализът e обективно следствие от социално–икономическия анализ и представя
изводите от проучването на състоянието и потенциала на общината, като акцентира на силните,
слабите страни, възможностите и заплахите за развитие.
SWOT анализът включва оценка на вътрешните фактори, чрез която се идентифицират
силните и слабите страни на Община Каспичан, оценка на външните фактори на
обкръжаващата среда, които очертават благоприятните възможности и потенциални заплахи за
развитието на общината.
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СИЛНИ СТРАНИ
1. Благоприятно географско
положение – 70 км до големия
морски и пристанищен център
Варна и 120 км средно до двете
дунавски пристанища Русе и
Силистра.
2. Добра транспортна обезпеченост Железопътната гара Каспичан,
автомагистрала “Хемус”,
свързваща Варна със София и
главен път Варна – Русе.
3. Изградена техническа, транспортна
и социална инфраструктура и
относително добре развита
селищна система.
4. Богато културно-историческо
наследство и природни
забележителности – първата
българска столица Плиска – НИАР
„Плиска”, голяма близост до НИАР
„Мадара”, средновековни
археологически обекти в квартал
Калугерица, скални образувания в
с. Кюлевча, природни дадености в
село Могила, възможности за ловен
туризъм в района около с.Марково
и др.
5. Плодородна земя и подходящи
природо-климатични условия за
развитие на селско стопанство.
ВЪЗМОЖНОСТИ
1. Предпоставки за утвърждаване на
град Каспичан като логистичен
център в Североизточна България.
2. Потенциал за развитие на различни
форми на туризъм.
3. Конкурентоспособно развитие на
малките и средни предприятия
/МСП/.
4. Потенциал за разнообразяване на
земеделието към
зеленчукопроизводство,
овощарство и лозарство.
5. Развитие на животновъдство,
излизащо от рамките на
домакинствата и малките
стопанства към средноголеми и

СЛАБИ СТРАНИ
1. Високо равнище на безработицата.
2. Намаляване и застаряване на
населението, ниски доходи и жизнен
стандарт.
3. Ниска степен на образование и
квалификация на работната ръка.
4. Лошо състояние на елементите на
техническата инфраструктура,
амортизирана водопроводна мрежа,
липса на канализация и ПСОВ.
5. Ограничени възможности на
общинския бюджет.
6. Ниско ниво на планова обезпеченост
по отношение на устройство на
територията.

ЗАПЛАХИ
1. Забавяне на икономическото развитие,
финансови кризи, лоша бизнес среда.
2. Задълбочаване на демографските
проблеми и застаряване на
населението.
3. Увеличаване броя на безработните с
основно и по-ниско образование.
4. Влошаване качеството на техническата
инфраструктура и липса на средства за
нейната поддръжка.
5. Зависимост на общинския бюджет от
централната власт.
6. Посегателства върху природните и
културно-исторически дадености.
7. Замърсяване на околната среда от
антропогенни или други фактори.
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големи ферми.
6. Условия за развитие на мрежи от
свързани производства в областта
на селското стопанство,
хранително-вкусовата и
преработвателна промишленост.
7. Наличие на свободен сграден фонд
и земя, които биха могли да
представлява инвестиционен
интерес за реализация на ПЧП.
8. Привличане на инвестиции, чрез
фондовете на ЕС, български и
чуждестранни инвеститори.
9. Усъвършенстване на
партньорството с НПО, бизнеса и
други общини при подготовка и
реализиране на съвместни проекти.

ІІ. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
1. Стратегия – визия, цели и приоритети за развитие на Община Каспичан за
периода 2014 – 2020 г.
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.
Съхранените местни ресурси – богатото културно-историческо наследство, хората,
земята, горите и природата са символи на местната идентичност и основа за бъдещото развитие
на Община Каспичан.
При разработването на стратегическата част на ОПР е търсена хармонизация и
съответствие с изискванията, залегнали в стратегическите насоки и законодателството на ЕС в
областта на регионалната и кохезионната политики. Това съответствие се отнася до това в
каква степен плановият документ, разработен и прилаган на местно ниво, отразява общия
европейски контекст на политиката за балансирано и устойчиво развитие на регионите и
местните общности в ЕС. Най-общо стратегическите цели на тази политика са насочени към
намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравновесия и подобряване на
жизнения стандарт.
От особено важно значение е ОПР да бъде разработен и прилаган като част от общата
система за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, установена със
законодателните разпоредби и в рамките на националната политика за регионално развитие.
Този подход не трябва да се разглежда като нарушаване на самостоятелността на общината
сама да определя стратегията си за развитие и средствата за нейното изпълнение. Чрез
прилагането на единен подход и стандарти на планиране и програмиране на развитието,
взаимната обвързаност на стратегиите и плановете на различните териториални нива,
използването на механизми за широко партньорство и координация между органите и
институциите, бизнеса и гражданското общество, както и на общи инструменти за финансово
подпомагане се постига по-значим ефект и ефикасност за реализация на целите на местното
развитие.
Стратегията за реализация на целите и приоритетите за развитие, залегнали в ОПР на
Община Каспичан, обхваща и проследява взаимовръзката между формулираните най-общи
стратегически цели на развитието, определените приоритети за действие и техните специфични
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цели, които ще бъдат реализирани посредством изпълнението на предвидения пакет от мерки и
дейности, включващ подготовката, финансирането и изпълнението на конкретни проекти.
Стратегическата рамка на Общинския план за развитие на община Каспичан 2014-2020 г.
е съобразена с изискванията на европейското и националното законодателство за регионално
развитие и се основава на следното:
- Стратегическата рамка отчита резултатите от проведените социално-икономически
анализ и SWOT-анализ, където са синтезирани основните проблеми, текущото състояние,
тенденциите и бъдещия потенциал и възможности за развитие на района.
- Визията, стратегическите цели, приоритетите и специфичните целите на Общинския
план за развитие на община Каспичан за периода 2014-2020 г. са формулирани в резултат на
проведена широка обществена дискусия и обсъждания, като в същото време са отчетени и
съгласувани целите и приоритетите, дефинирани в стратегическите документи от по-високо
ниво.
- Стратегическата рамка за развитие на ОПР отчита целите на европейската кохезионна
политика и приоритетите за развитие на регионите на ЕС, определени със Стратегията „Европа
2020” и с други общоевропейски документи на политиката за сближаване като Стратегическите
насоки за развитие на Общността и стратегиите от Лисабон и Гьотеборг.
- Стратегическата част на ОПР е обвързана с националните цели и приоритети на
основополагащите стратегически документи за развитие на страната през новия програмен
период, като: Националната програма за развитие „България 2020”, Националната програма за
реформи 2011-2015 г., Националната стратегия за регионално развитие на Република България
за периода 2012-2022 г., Националната концепция за пространствено развитие за периода 20132025 г., както и различни секторни стратегии и политики.
- ОПР е съгласуван със стратегическата рамка на новия Регионален план за развитие на
Североизточния район и с Областната стратегия за развитие на област Шумен за периода 20142020 г.
- Мерките и дейностите заложени в ОПР отразяват желанията и вижданията на местната
власт, обществени организации, гражданите и бизнеса, относно приоритетите за развитие на
общината и в същото време са съгласувани с мерките и дейностите, които ще се финансират от
Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, Програмата за морско
дело и рибарство и др.
- Заложените проекти за изпълнение в Програмата за реализацията на ОПР на Община
Каспичан за 2014-2020 г. са изцяло съобразени с приоритетите за развитие на общината и
бюджетните й възможности за съфинансиране.
Общинският план за развитие трябва да допринесе за постигане целите на ЕС в
областта на регионалната политика и приоритетите на Стратегия „Европа 2020” за
интелигентен , устойчив и приобщаващ растеж:
- ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ - изграждане на икономика, основаваща се на знания и
иновации;
- УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ - насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна
икономика с по-ефективно използване на ресурсите;
- ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ - стимулиране на икономика с високи равнища на заетост,
която да доведе до социално и териториално сближаване.
ОПР трябва да се обвърже и с целите на Стратегия „Европа 2020” за:
1. Трудова заетост - работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години
2. НИРД и иновации - инвестиране на 3 % от БВП на ЕС (публичен и частен сектор взети
заедно) в научноизследователска и развойна дейност и иновации
3. Климатични промени и енергия - намаляване на емисиите на парникови газове с 20 %
(или дори с 30 %, ако бъдат изпълнени условията) спрямо 1990 г., добиване на 20 % от
енергията от възобновяеми енергийни източници увеличаване на ЕЕ с 20 %
4. Образование - намаляване на процента на преждевременно напусналите училище под
10 % и увеличаване до 40 % на 30-34-годишните със завършено висше образование
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5. Бедност и социално изключване - по-малко бедни или застрашени от бедност и
социално изключване хора
Общинският план за развитие може да се разглежда като интегрален елемент от
националната система за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие в
България, като адекватността му по отношение на цялата система се оценява в следните
направления:
Отразяване на стратегическите цели и приоритети на Националната програма за
реформи 2011-2015 г.
В Националната програма за реформи като национален ангажимент по Стратегия
„Европа 2020” са заложени следните цели:
- Национална цел 1: „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до
2020 г.”
- Национална цел 2: „Инвестиции в НИРД в размер на 1.5% от БВП”
- Национална цел 3: по Пакет „Климат-енергетика” – „Достигане на 16% дял на
възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия и повишаване
на енергийната ефективност с 25% към 2020 г.”
- Национална цел 4: „Дял на преждевременно напусналите образователната система от
11% до 2020 г. и дял на 30-34 годишните със завършено висше образование - 36% до 2020 г.”
- Национална цел 5: „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души”
Отразяване на стратегическите цели и приоритети на Националната стратегия
за регионално развитие 2012-2022 г.
Общинският план за развитие интерпретира и отразява приоритетите на Националната
стратегия за регионално развитие по отношение на ключовите области на регионалното и
местното развитие, свързани с икономическо, социално и териториално сближаване и
балансирано развитие. Стратегическите цели на НСРР са насочени към: повишаване на
конкурентоспособността и заетостта; инфраструктурно развитие и достъпност, устойчивост и
социалното включване.
Съгласуваност с Националната програма за развитие „България 2020”
Общинският план за развитие е съобразен с целите и приоритетите на НПР.
Цели на НПР:
1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение,
създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и
качествено здравеопазване.
2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие
на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението.
3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на
благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и
повишаване на ресурсната ефективност.
В НПР са заложени 8 приоритета, формулирани както следва:
1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и
качествените характеристики на работната сила.
2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
З. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния
потенциал.
4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и производство
на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси.
5. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на
конкурентоспособността на икономиката.
6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните
услуги за гражданите и бизнеса.
7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност.
8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.
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Обвързаност с Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.
Важен момент е ОПР да отразява пространствените перспективи на територията на
общината на основата на икономическите и социалните фактори на развитието, като се отчитат
възможностите за преодоляване на различията между градските и селските територии и се
създадат предпоставки и условия за оптимизиране на функциите на общинския център, който
играе все по-важна роля за повишаване на конкурентоспособността на икономиката и
устойчивото развитие на общината. В същото време трябва да се постигне балансираност в
развитието, чрез инвестици в определените селища – опорни центрове на административния
център – град Каспичан.
В НКПР са заложени следните стратегически цели за развитие:
Стратегическа Цел 1 “Интегриране в европейското пространство”
Развитие на национални и трансгранични транспортни, енергийни, урбанистични,
културни и екологични коридори с оглед постигане на териториална свързаност,
сътрудничество и интегриране в региона и в европейското пространство.
Стратегическа Цел 2 “Полицентрично териториално развитие”
Укрепване на умерено полицентрична мрежа от градове-центрове с подобрено качество
на градската среда, способстващо за постигане на балансирано териториално развитие и
намаляване на неравенствата между централните градски и периферните селски райони.
Стратегическа Цел 3 “Пространствена свързаност и достъп до услуги”
Развитие на националната техническа и социална инфраструктура за подобряване на
пространствената свързаност на районите и урбанистичните центрове и достъпа до
образователни, здравни, социални и културни услуги.
Стратегическа Цел 4 “Съхранено природно и културно наследство”
Съхраняване и развитие на националната система от защитени природни и културни
ценности за поддържане на биологичното равновесие, пространствената природна и културна
идентичност и за интегриране на техните стойности в съвременния живот.
Стратегическа Цел 5 “Стимулирано развитие на специфични територии”
Интегрирано планиране и стимулирано развитие на територии със специфични
характеристики (крайбрежни Черноморски, крайбрежни Дунавски, планински гранични и
периферни) с оглед съхраняване и ефективно използване на техния природен, икономически,
социален и културен потенциал за развитие.
Стратегическа Цел 6 “Конкурентоспобност чрез зони за растеж и иновации”
Повишаване на конкурентоспособността на българската територия чрез държавно
подкрепени зони за растеж и иновации в урбанистичните центрове от високите нива на
полицентричния модел.
Съответствие със стратегическата рамка на Регионалния план за развитие на
Североизточния район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.
В Регионалния план за развитие са отчетени специфичните дългосрочни цели и
приоритетите за развитие на областите и общините, включени в териториалния обхват на
района. На ниво общински план за развитие следва да се гарантира връзката между
регионалния и местния стратегически контекст за развитие, като на практика се интегрират
плановите подходи „отдолу-нагоре” и „отгоре-надолу”.
РПР на СИР поставя следните стратегически цели за периода 2014-2020 г.:
- Стратегическа цел 1: ”Повишаване конкурентноспособността на района чрез
активиране на специфичния му потенциал, съчетано с опазване на околната среда”
- Стратегическа цел 2: „Повишаване на социалния капитал на района чрез подобряване
стандарта на живот и качеството на жизнената среда”
- Стратегическа цел 3: „Балансирано териториално развитие и сътрудничество чрез
подобряване на свързаността и функционалната интегрираност на система от урбанизационни
центрове”
Съответствие с Областната стратегия за развитие на област Шумен за периода
2014-2020 г.
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Необходимо е в значителна степен да бъде постигнато съответствие на целите и
приоритетите за общинско развитие с приоритетите на областно ниво, като се отчитат
стратегическите насоки за разработване и общинските планове за развитие, представени в
Областната стратегия за развитие на област Шумен. Това съответствие осигурява
допълнителни ефекти и потенциални ползи, свързани с осигуряване на достъп до финансови
схеми и развитие на териториалното сътрудничество между общини и региони.
Областната стратегия за развитие на област Шумен дефинира следните три
стратегически цели:
1. Устойчиво повишаване икономическата жизненост на област Шумен чрез
активиране на местния потенциал и подобряване на екологичните условия.
2. Ограничаване на социалната изолация и подобряване условията за развитие на
човешкия капитал.
3. Балансирано и устойчиво териториално развитие.
Основните източници на средства за финансиране изпълнението на Общинския план за
развитие на община Каспичан за 2014-2020 г. са: Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ЕСИФ), общинския бюджет, централния бюджет на РБ и други фондове и програми.
ЕСИФ е общо понятие, обединяващо в новия програмен период Кохезионния фонд,
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и финансирането по
линия на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за
морско дело и рибарство. Помощта за България от ЕСИФ е регламентирана в Споразумението
за партньорство между България и ЕС за 2014-2020 г., наследник на Националната
стратегическа референтна рамка за периода 2007-2013 г.
В Споразумението за партньорство са формулирани четири основни приоритета за
ЕСИФ през периода 2014-2020 г., както следва:
Приоритет 1: Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж, който
обхваща подприоритетите: Заетост и трудова мобилност, Социално включване и Образование,
обучение през целия живот.
Приоритет 2: Иновации и инвестиции за интелигентен растеж, който обхваща
подприоритетите: повишаване конкурентоспособността на МСП в ключови икономически
сектори, НИРД и иновации, и достъп до и използване на ИКТ.
Приоритет 3: Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж, който обхваща
подприоритетите: свързаност (външна и вътрешна), преминаване към ниско-въглеродна
икономика, енергийна и ресурсна ефективност, климат и климатични промени и околна среда и
опазване на природното богатство.
Приоритет 4: Добро управление и достъп до качествени обществени услуги, който
обхваща подприоритетите: инвестиции в изграждане на институционален капацитет за добро
управление, качествена и независима съдебна система и достъп до качествени обществени
услуги и ефективно прилагане на електронното управление с оглед на провеждането на
реформи.
Допълнителен механизъм за финансиране се осигурява чрез предлаганите мерки и
средства от централния бюджет за реализация на дейности в „районите за целенасочена
подкрепа” (общини с влошено социално-икономическо състояние), съгласно действащото
национално законодателство за регионалното развитие (ЗРР). Териториалният обхват на
районите за целенасочена подкрепа на общинско ниво се определя в Областната стратегия за
развитие и на тази база следва да се търсят възможности за допълнително финансиране на
конкретни общински проекти, насочени както към интегрираното развитие на общината, така и
към преодоляване на социално-икономическите различия между общините и
вътрешнорегионалните диспропорции.
В ОСР на Шумен 2014-2020 г., община Каспичан е определена като район за
целенасочена подкрепа от държавата, който отговаря на 6 критерия от 8-те, регламентирани в
чл. 6 на ЗРР, а именно:
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1. нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната стойност за
страната за последните три години;
2. равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната стойност за страната за
последните три години;
3. средно равнище на безработица над 105 на сто от средната стойност за страната за
последните три години;
4. коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната стойност за страната
за последните три години;
5. гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър;
6. над 30 на сто от населените места са без изградена канализационна мрежа.
За да финансира инвестиционните си разходи за развитие, местната власт трябва да има
достъп и до националния и регионалния пазар на капитали, както и да развива форми на
публично-частни партньорства.
Социално-икономическото и инфраструктурно развитие на община Каспичан и през
новия програмен период ще се осъществява под комбинираното влияние на две групи фактори:
• стимулиращи развитието;
• задържащи развитието.
Програмно-целевата част на Общинския план за развитие е базирана основно на
очакваното въздействие на система от условия и фактори, които ще имат положително,
позитивно въздействие върху комплексното развитие на общината.
В това отношение е акцентирано на отчитането на стратегическите измерения на
факторите със стимулиращо влияние, засягащи:
• Развитие на туризма, чрез използване на разполагаемите в общината туристически
ресурси и развитие на съпътстващи туризма дейности и услуги;
• Развитие на селското стопанство, чрез използване на разполагаемите в общината
богати и плодородни земеделски земи и развитие на съпътстваща лека и преработвателна
промишленост;
• Балансираност и всеобхватност на функции в общината и в административния й
център, които увеличават икономическия, административния и обслужващия им потенциал.
Развитието на Община Каспичан ще изпитва и съпътстващото влияние на фактори със
задържащ характер.
Такива са:
• Липсата на привлекателна и устойчива бизнес и инвестиционна среда в общината;
• Липсата на човешки ресурси с необходимото качество като образование, квалификация
и професионални умения;
• Наличието на диспропорция между потребността от публични инвестиции и
очакваните възможности за бюджетно осигуряване на средства;
• Ограничени бюджетни възможности и недостатъчен административен капацитет.
Данните от анализа на текущото състояние показват, че община Каспичан се нуждае от
ускоряване на социално-икономическото си развитие и стимули за преодоляване на
демографските проблеми, генериране на растеж, заетост и устойчиво развитие.
Общината следва да мобилизира целия си потенциал (природно-ресурсен, човешки и
инвестиционен) и така да насочи развитието си, че в максимална степен да оползотвори
възможностите за финансиране - национални и европейски, за да се подобри текущото си
състояние.
Необходимо е прилагане на интегриран подход за развитие на територията. Това
означава подходящо съчетаване на политиките и мерките, въздействащи върху икономическия,
природно-културния, инфраструктурния и човешкия потенциал.
Потребностите от “коригиращи” и „подкрепящи” публични намеси в развитието на
Община Каспичен са се увеличили през последните години. Необходимо е ново териториално
насочване на мерките и подобрена координация, за да се постигнат трайни и осезаеми промени
в желаните насоки и успешно изпълнение на целите и приоритетите на Общинския план за
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развитие 2014-2020 г. На тази основа, стратегията за развитие на общината до 2020 г. следва да
бъде агресивна по отношение привличането на инвестиции и развитие на икономиката,
подкрепяща по отношение на желания териториален баланс и протичането на демографските
процеси и стабилизираща по отношение изграждането и обновяването на инфраструктурите.
Същевременно трябва да се отчете факта, че идентифицираните в социалноикономическия анализ множество проблеми и нужди на територията на общината няма да
могат да бъдат решени в рамките на програмния период до 2020 г. Финансовите ресурси и
възможности следва да бъдат обвързани и насочени към решаването на най-приоритетните
потребности на общината, така че да доведат до значителен социално-икономически ефект.

1.1. Визия и стратегически цели за развитие на общината
Визията отразява желанието за достигане на определено ниво на развитие на община
Каспичан. Тя е консолидирана, обобщена представа/желание на една общност за стандарта на
живот и качествата на средата, която изгражда, поддържа и обитава.
Жителите на община Каспичан искат да имат „работа и по-висок жизнен стандарт”, да
обитават „добре устроена жизнена среда” и да чувстват „сигурност” за живота си и за бъдещето
на децата си. На тази основа е формулирана и визията за развитие на общината.

Визия
„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.”
Във визията е заложена прогнозата, че ще бъде оползотворен и развит специфичния
потенциал на общината, заложен най-вече в нейното предимство на транспортно-логистичен и
туристически център, ще бъде повишена степента на икономическо развитие, ще бъдат
подобрени условията за живот и ще бъде преодолян демографския проблем.
За достигане на визията, е необходимо да се работи за:
- създаване на благоприятна бизнес среда с цел стимулиране на инвестиционната
активност за създаване на нови работни места и допълнителни източници на доходи за
жителите на община Каспичан;
- възстановяване и развитие на традиционните селскостопански производства;
- технологично и структурно обновяване на икономиката и повишаване на нейната
ефективност;
- развитието на техническата и социалната инфраструктура;
- създаване на устойчива жизнена среда, гарантираща здравето, безопасността и
удобството на всички граждани и гости на общината.
За изпълнение на тази визия е нужно да се използват възможно най-ефективни,
икономически средства и да се насърчава поведение, което води до успешно развитие и
хармония между човека и природата. За реализирането на визията ще се разчита на местните
ресурси и потенциал, които с помощта на финансовите инструменти на ЕС, ще се превърнат в
конкурентни предимства.
Желаният резултат, формулиран във визията на ОПР на община Каспичан ще спомогне
за постигане на визиите за развитие на област Шумен и СИР, които най-общо целят сближаване
– икономическо, социално, териториално и екологично.
Постигането на желаната визия следва да се осъществи чрез определените главна и
стратегическа цели, подкрепени от адекватни приоритети, специфични цели и мерки.
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ГЛАВНА ЦЕЛ
Устойчиво местно развитие с високи равнища на заетост, подобрено качество на
живот и преодоляване на бедността, основани на потенциала и ресурсите на общината за
постигане на общ икономически напредък.
Устойчивото местно развитие е свързано най-вече с насърчаване на инвестициите,
предприемачеството и оползотворяване на местния потенциал. Необходимо е целенасочено
отваряне на пазара за стоки и услуги, като се използват възможностите за логистика и
предимствата на гео-стратегическото положение на община Каспичан в близост до главни
пътни артерии и магистрала.
Осигуряването на достъп до нови пазари, финансови ресурси, европейски фондове,
рисков капитал и схеми на финансов инженеринг е решаващ фактор за развитието на
предприемачеството, генерирането на растеж и работни места в общината.
Необходимо е да се насърчава разкриването на нови предприятия, повишаването на
адаптивността на работниците и фирмите и интензифицирането на процеса на създаване на
работни места. Тук важно значение ще има балансът между гъвкавост и сигурност на пазара на
труда – гъвкавите форми на заетост не трябва да се въвеждат за сметка на ограничаване правата
на заетите и сигурността на работното място.
Високото равнище на заетост е важно условие за постигане на по-бърз и траен растеж,
социално сближаване и повишаване на доходите. Увеличаването на броя на хората, участващи
в пазара на труда, е най-добрият начин за съхраняване на икономическата, социалната и
териториалната устойчивост на общината и ще допринесе за преодоляване на демографската
криза и бедността.
Реализирането на Главната цел следва да стане в условията на тясно взаимодействие и
партньорство между местните власти, бизнеса и НПО. Необходимо е да се използват всички
възможности за съвместни проекти и дейности, включително в условията на междуобщинско и
трансгранично сътрудничество.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
ЦЕЛ 1: Развитие на местната икономика, чрез ефективно използване на ресурсите и
привличане на инвестиции в туризма, селското стопанство, промишлеността и
съпътстващи дейности и услуги за намаляване на безработицата и повишаване на
доходите.
ЦЕЛ 2: Повишаване и развитие на човешките ресурси, чрез подобряване качеството и
стандарта на живот, ограничаване на демографската криза, насърчаване на
образованието и социалното включване.
Цел 3: Балансирано териториално развитие, чрез комплексно подобряване състоянието
на техническата и социална инфраструктура, съхраняване и опазване на природното
богатство и културно-историческото наследство.
Комплексът от приоритети, мерки и дейности за реализацията на стратегическите цели
ще бъде насочен в няколко основни области на въздействие, както следва:
- Подобряване на бизнес средата и насърчаване на икономическия растеж – привличане на
инвестиции, по-висока заетост, доходи и жизнен стандарт.
- Съхраняване на демографския потенциал и развитие на човешките ресурси със
специална грижа към младите хора – ограничаване дела на ранно напусналите училище,
увеличаване броя на младежите с висше образование и задържането им за живот и
работа в общината.
- Подобряване на средата на обитаване – по-добра вътрешна свързаност между
населените места в общината, подобрена инфраструктура, достъпни услуги, запазване и
утвърждаване на природното богатство и културно-историческото наследство.
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На тази база са изведени четири приоритета за действия, насочени към постигането на
специфични цели в различни сфери на развитието на общината.
Всяка специфична цел ще се изпълнява, чрез съвкупност от мерки и дейности, които ще
бъдат обобщени в Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 г. под формата на приоритетни
проекти, обезпечени с човешки, финансов, времеви ресурс и съобразени с капацитета и
възможностите на Общината.

1.2. Приоритети, специфични цели и мерки
Приоритет 1: Икономическо развитие на района, насърчаване на
предприемачеството и инвестициите с приоритети туризъм, селско стопанство,
промишленост и логистика
Специфична цел 1.1: Насърчаване на предприемачеството и инвестициите
Мярка1.1.1: Стимулиране на местното предприемачество
Дейности:
- Създаване на нови и разрастване на съществуващите предприятия в промишлеността,
търговията, услугите и туризма;
- Повишаване конкурентоспособността на малки и средни предприятия чрез
подобряване качеството на продукцията, производителността на технологиите и управлението
в предприятията;
- Изграждане на логистични центрове;
- Развитие на индустриална зона на град Каспичан чрез изграждане на необходимата
инфраструктура;
- Помощ при стартиране за неселскостопански дейности в селските райони;
- Подобряване информираността на бизнеса;
- Повишаване на предприемаческите умения.
Мярка 1.1.2: Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за икономическо
развитие
Дейности:
- Разработване на стратегия за привличане на инвестиции и реализация на публичночастни партньорства в областна на туризма, услугите и промишлеността;
- Създаване на каталог с информация за свободни общински терени, сгради и услуги, за
които се търсят инвеститори и частни партньори;
- Активен маркетинг и реклама на икономическия потенциал на общината;
- Развитие на ПЧП;
- Създаване на благоприятни условия с цел подпомагане на инвеститорите.
Мярка 1.1.3: Стимулиране на сътрудничеството и партньорството
Дейности:
- Развитие на международното сътрудничество и връзки с побратимени градове;
- Развитие на междуобщинско сътрудничество и дейности;
- Съвместни проекти в партньорство с НПО.
Специфична цел 1.2: Развитие на селското и горското стопанство
Мярка 1.2.1: Разнообразяване на земеделските култури
Дейности:
- Увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни градини и други);
- Изграждане и модернизиране на хидромелиоративна инфраструктура;
- Увеличаване на площите за поливното земеделие;
- Развитие на зеленчукопроизводство.
Мярка 1.2.2: Развитие на животновъдството
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Дейности:
- Създаване, модернизация и разширяване на животновъдните обекти;
- Внедряване на стандарти за качество и производство на безопасни храни и изисквания
за хуманно отглеждане на животните.
Мярка 1.2.3: Подпомагане развитието на устойчиво и високоефективно селско
стопанство
Дейности:
- Стартова помощ за развитие на малки стопанства от млади фермери;
- Технологично обновяване на земеделските стопанства;
- Инвестиции в преработка на селскостопанска продукция;
- Подобряване на научно-техническото, информационното, организационното и
пазарното обслужване на местните селскостопански производители;
- Насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във
веригата за реализация на земеделски продукти и храни.
Мярка 1.2.4: Поддържане и развитие на горските ресурси и развитие на ловно стопанство
Дейности:
- Залесяване на пустеещи и на неземеделски земи;
- Подобряване превенцията срещу горски пожари и др.;
- Подобряване стопанисването на горите чрез увеличаване дела на отгледните сечи;
- Създаване на ловни бази за развитие на ловното стопанство;
- Развитие на събирането на билки, гъби и други съпътстващи дейности.
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;
- Разработване на междуобщински маркетингови и рекламни стратегии и програми за
съвместни туристически дейности;
- Развитие на интегриран туризъм, базиран на природно-ландшафтните и културни
дадености и ресурси;
- Организиране на културни събития за привличане на туристи;
- Осигуряване статут на „туристическо селище” за с. Кюлевча;
- Участие в регионални, национални и международни туристически борси, научни
конференции, изложения и панаири, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на
пътеводители, журналисти;
- Маркетингови и рекламни дейности.
Мярка 1.3.2: Развитие на природни, културни и исторически атракции
Дейности:
- Възстановяване, опазване, експониране, социализиране, оборудване на туристически
атракции, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др.;
- Създаване на специализирана устройствена схема за развитие на туризъм в общината
включена в общинска концепция за пространствено развитие;
- Създаване на туристически атракции (музей на открито, исторически възстановки,
възстановяване на стари занаяти) в гр. Плиска и кв. Калугерица;
- Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите и
подобряване на транспортния достъп;
- Създаване на екопътеки и еко-маршрути;
- Създаване на база и маршрути за ловен туризъм;
51

Общински план за развитие на община Каспичан 2014 – 2020 г.

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
Дейности:
- Подобряване на условията и повишаване безопасността на труда в предприятията;
- Повишаване производителността на труда и доходите.
Мярка 2.1.2: Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи до 29
години
Дейности:
- Наемане на работа на млади хора за чиракуване и стажуване;
- Старт в кариерата за лица завършващи средно и висше образование.
Мярка 2.1.3: Стимулиране на самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на
нови предприятия
Дейности:
- Стартиране на самостоятелна стопанска дейност;
- Обучения на безработни лица за разработване и управление на собствен бизнес.
Мярка 2.1.4: Стимулиране на трудовата мобилност за увеличаване равнището на
заетостта и доходите
Дейности:
- Осигуряване по възможност на редовен обществен транспорт за насърчаване на
трудовата мобилност в общината;
- Преферерции за транспорт до работното място.
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
Дейности:
- Обучителни курсове за квалификация и преквалификация на безработни лица;
- Повишаване относителния дял на лицата с висше образование.
Мярка 2.2.2: Превенция на отпадането от пазара на труда
Дейности:
- Насърчаване на работодателите за запазване и увеличаване на заетостта;
- Стимули за повишаване на пригодността за заетост на работната сила, в т.ч. за лица над
50-годишна възраст.
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
Дейности:
- Насърчаване на социалната икономика и социалните предприятия;
- Осигуряване на адаптирани работни места за нуждите на хора с увреждания;
- Курсове за професионална квалификация и повишаване икономическата активност на
лица в неравностойно положение.
Мярка 2.3.2: Интегриране на маргинализираните общности в обществения живот
Дейности:
- Намаляване на бариерите за достъп на маргинализираните общности до пазара на
труда;
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- Повишаване мотивацията на маргинализираните групи за включване в обществения
живот.

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
Дейности:
- Ремонт на път SHU1083 20063 /III - 2007/ Плиска - археол.резерват Плиска;
- Ремонт на път SHU1111 20061 ( 1) /III - 701 /Нови пазар - Граница общ.(Нови пазар Каспичан) - Плиска / III - 2007/.
- Ремонт на път VAR1210 20054 /III - 731, Черноок - Блъсково /Градинарово - Снежина граница общ. (Провадия - Каспичан) - Марково / III - 2082/
- Ремонт, обновяване и доизграждане на улична и пешеходна инфраструктура в гр.
Каспичан и кв.Калугерица, гр. Плиска, с. Кюлевча, с. Каспичан, с. Златна нива, с.Върбяне,
с.Могила, с.Марково и с.Косово.
- Изграждане на пешеходен надлез, свързващ двете части на гр. Каспичан.
Мярка 3.1.2: Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща водоснабдителна и
канализационна инфраструктура
Дейности:
- Воден цикъл – подмяна на водопровод, изграждане на канализация и ПСОВ за град
Каспичан;
- Изграждане на допълнително водоснабдяване в с. Кюлевча;
- Подмяна на водопроводните мрежи в гр. Плиска, с. Златна нива, с.Кюлевча и с.
Каспичан.
Мярка 3.1.3: Подобряване качеството и обхвата на телекомуникациите
Дейности:
- Осигуряване на широколентов достъп и преодоляване на “цифровата изолация”;
- Подобряване качетвото и обхвата на мобилните комуникационни услуги.
Мярка 3.1.4: Повишаване на енергийната ефективност и ВЕИ
Дейности:
Повишаване енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради;
Въвеждане на ВЕИ в общинска инфраструктура;
Въвеждане на енергоспестяващо улично LED осветление във всички населени места в
Община Каспичан;
- Усвояване потенциала на територията за използване на слънчевата енергия.
Мярка 3.1.5: Комплексно планиране и устройство на територията
Дейности:
- Разработване на Общ устройствен план на община Каспичан;
- Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Каспичан,
акцентираща на приоритетните зони на територията на общината;
- Разработване на Програма за опазване на околната среда, включваща и управлението
на отпадъци на територията на общината;
- Паспортизация на всички общински сгради – описание на сградния фонд,
съоръженията и въвеждане на система за наблюдение.
Мярка 3.1.6: Благоустрояване и обновяване на населените места
Дейности:
-
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- Ремонт и обновяване на площади;
- Ремонт и обновяване на сгради на кметства и други общински сграда;
- Благоустрояване и изграждане на паркове, зелени площи, зони за отдих, паркинги и
други обществени територии;
- Насърчаване на частните инвестиции за подобряване на жилищната среда;
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
Дейности:
- Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и почвите;
- Насърчаване на екосистемните услуги, вкл. Натура 2000 и зелена инфраструктура;
- Изготвяне на планове за управление на Защитените местности в общината;
- Поощряване на граждански инициативи за опазване на природата.
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.
- Подобряване на съществуващите практики и условия за събиране, транспортиране,
депониране, обезвреждане и рециклиране на битови и промишлени отпадъци;
- Рекултивация на общинското депо за битови отпадъци в с.Каспичан;
- Рекултивация на промишлено сметище в с.Каспичан.
- Ликвидиране на нерегламентирани сметища в общината;
- Изграждане на площадки за компостиране на биоразградими отпадъци;
- Осигуряване на допълнителни контейнери за разделно събиране на отпадъци от
опаковки във всички населени места от общината.
- Информационни дейности по прилагане на системата за разделно събиране на
отпадъци от опаковки.
- Информационна кампания във всички населени места за подобряване екологичната
култура на населението.

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
Дейности:
Повишаване капацитета на общинската администрация и общинския съвет за
управление, изпълнение, наблюдение и оценка на планови и стратегически документи;
- Предоставяне на услуги на „едно гише” и електронни административни услуги.
Мярка 4.1.2. Подобряване на квалификацията и уменията на служителите в
-

администрацията
Дейности:
- Участие в обучителни семинари и специализирани квалификационни курсове;
Обмен на опит с чуждестранни общини и въвеждане на добри практики за
подобряване на ефективността в работата на служителите.
Мярка 4.1.3. Повишаване информираността на гражданите за дейността и резултатите
от работата на администрацията
Дейности:
54

Общински план за развитие на община Каспичан 2014 – 2020 г.

- Въвеждане на мерки насочени към засилване на контрола, прозрачността, отчетността
и утвърждаване на ефективни механизми за мониторинг;
- Изграждането на нова административна култура, ориентирана към нуждите на
обществото, чрез ефективни действия за публичност на административните услуги.
Специфична цел 4.2: Осигуряване на качествено образование
Мярка 4.2.1: Подобряване достъпа до предучилищно и училищно образование
Дейности:
- Повишаване качеството на образованието и уменията на човешките ресурси използване на информационни и комуникационни технологии;
- Създаване на оптимални условия за самоподготовка на учениците, пълноценен отдих и
извънкласни форми на обучение;
- Разгръщане на творческите способности на децата и учениците;
- Осигуряване на условия за реализиране на задължително образование с фокус върху
децата в риск и деца от малцинствени групи;
- Реинтеграция и намаляване броя на отпадащите от образователната система деца и
ученици.
Мярка 4.2.2: Обновяване на материалната и техническа база на образователните
институции
Дейности:
- Поддръжка на образователната инфраструктура;
- Обновяване и оборудване на учебни кабинети, образователни лаборатории,
работилници и спортни съоръжения.
- Адаптиране на детски площадки и спортни съоръжения в детските градини и
училищата към изискванията за безопасност и функционалност.
Специфична цел 4.3: Повишаване достъпа до устойчиви и качествени здравни услуги
Мярка 4.3.1: Подобряване на материално - техническата база в здравеопазването
-

Дейности:
Подобряване на материално-техническата база в здравните заведения;
Ремонт на Поликлиниката в град Каспичан;
Ремонт и обновяване на здравни служби във всички населени места от Община
Каспичан.

Мярка 4.3.2: Повишаване качеството и подобряване достъпа до здравни услуги
Дейности:
- Повишаване броя на лекарите и стоматолозите, обслужващи населението на общината;
- Подобряване достъпа и осигуряване на мобилност на медицинските услуги;
- Разширяване броя на предлаганите здравни услуги в Община Каспичан;
Специфична цел 4.4: Разширяване обхвата и вида на социалните услуги
Мярка 4.4.1: Изграждане и обновяване на обекти на социалната инфраструктура
-

Дейности:
Разкриване на два центъра от семеен тип за настаняване на възрастни хора в с.Кюлевча и
за възрастни хора с увреждания в с.Върбяне с капацитет по 15 места.
Увеличаване капацитета на ДЦВХУ с.Кюлевча от 30 на 40 места и разширяване на
материалната база.
Функциониране на ЦСРИ по проект с капацитет 20 места и последващо обвързване на
услугата като делигирана социална дейност с капацитет 30 места.
Разкриване на два центъра за настаняване от семеен тип за лица от 11 до 18 годишна
възраст с общ капацитет 8 места, разположени в две общински жилища.
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- Разкриване на Кризисен център за деца от 3 до 12 годишна възраст с капацитет 10 места.
Мярка 4.4.2: Подобряване качеството и достъпа до социални услуги в общността
-

Закупуване на специализирани транспортни средства за осигуряване на мобилност на
социалните услуги.
Закупуване на специализиран транспорт за разнос на храна предназначен за нуждите на
домашен социален патронаж.
Разширяване дейността и капацитета на Домашен социален патронаж;
Предоставяне на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и
„Домашен помощник”;
Предоставяне на услугата Обществена трапезария.

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
Дейности:
- Съхраняване, реставрация, консервация и социализиране на културно-историческото
наследство;
- Професионално обучение на експерти по маркетинг на културно-историческото и
природното наследство.
Мярка 4.5.2: Обновяване, ремонт и оборудване на културни институции
Дейности:
- Насърчаване развитието на културните институции, чрез обновяване на сградния фонд
и доставка на необходимото специализирано оборудване;
- Ремонт и оборудване на читалищата в община Каспичан;
- Възстановяване и опазване на религиозните храмове на територията на община
Каспичан;
- Подобряване на достъпа до културни услуги в адаптирана архитектурна среда.
Мярка 4.5.3: Развитие на художествена самодейност и на културни събития
Дейности:
- Създаване и популяризиране на иновативни културни събития;
- Насърчаване дейността на самодейни и художествени състави;
- Организиране на ежегоден Национален фестивал „Майстори на шеговития къс разказ”;
- Културен обмен с различни културни институции от страната и чужбина;
- Закупуване на носии за месните самодейни състави.
Мярка 4.5.4: Ремонт, модернизация и изграждане на спортна инфраструктура
Дейности:
- Ремонт и обновяване на спортни съоръжения във всички населени места;
- Изграждане на нови, обновяване и обезопасяване на съществуващи детски и спортни
площадки в община Каспичан.
Мярка 4.5.5: Насърчаване дейността на спортните и младежки клубове
Дейности:
- Създаване на ефективна и систематизирана програма за развитие на физическото
възпитание и спорта;
- Подкрепа за развитие на местни спортните клубове и млади спортни таланти;
- Създаване на условия за пълноценно използване на свободното време на младите хора;
- Превенция на рисковото поведение сред децата и младите хора.
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ІІІ. Индикативна финансова таблица
Период 2014-2020
ПРИОРИТЕТИ/
Специфични цели
Приоритет 1
Икономическо
развитие на района,
насърчаване на
предприемачеството
и инвестициите с
приоритети
туризъм, селско
стопанство,
промишленост и
логистика
Специфична цел 1.1:
Насърчаване на
предприемачеството
и инвестициите
Специфична цел 1.2:
Развитие на селското
и горското
стопанство
Специфична цел 1.3:
Насърчаване
развитието на
интегриран туризъм,
чрез опазване,
популяризиране и
развитие на
културното и
природно наследство
Приоритет 2
Развитие на
човешкия капитал,
подобряване
стандарта на живот,
повишаване на

Местно публично
финансиране
Общински
Местни
бюджет
публични
фондове

Външно публично финансиране
Общ
Централен
дял (%) бюджет

252000

0,84

42000

0,29

337500

Общ
дял (%)

1,13

Фондове
на ЕС

Общ
Други
дял (%) източници

Частно финансиране
Общ
дял (%)

Фондове,
фирми

Общ
дял (%)

ОБЩО

10908000

36,48

18402500

61,55

29900000

1453000

9,97

13075000

89,74

14570000

5327500

47,10

11310000

327500

2,90

5655000

50,00

210000

5,22

10000

0,25

3800000

94,53

13500

0,82

570000

34,76

963000

58,72

4020000

93500

5,70

1640000
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заетостта, доходите
и задържане на
младите хора в
района
Специфична цел 2.1:
Подобряване достъпа
до заетост и
създаване на нови
работни места
Специфична цел 2.2:
Повишаване
качеството на
човешките ресурси и
постигане на
съответствие с
изискванията на
пазара на труда
Специфична цел 2.3:
Насърчаване на
трудовата активност
и социалното
включване на групи в
неравностойно
положение
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

250000

23,81

320000

100,00

13500

5,00

2072500

3,12

11090000

1897500

3,01

11080000

720000

68,57

80000

7,62

1050000

320000

243000

90,00

13500

5,00

270000

16,67

40792500

61,31

12575000

18,90

66530000

17,58

37467500

59,45

12575000

19,95

63020000
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Специфична цел 3.2:
Опазване на околната
среда и пълноценно
използване на
природните ресурси
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
Специфична цел 4.2:
Осигуряване на
качествено
образование
Специфична цел 4.3:
Повишаване достъпа
до устойчиви и
качествени здравни
услуги
Специфична цел 4.4:
Разширяване обхвата
и вида на социалните
услуги
Специфична цел 4.5:
Развитие на
културата, спорта и
младежките дейности
ОБЩО:

175000

4,99

10000

0,28

3325000

94,73

767500

4,92

1038000

6,66

12669500

81,29

44500

11,13

355500

88,88

400000

39000

6,96

483000

86,25

560000

205000

5,00

3895000

95,00

4100000

123500

4,32

1736500

60,72

355500

4,64

1000000

13,05

6199500

80,88

110000

1,44

3105500

2,73

13035500

11,47

65333000

57,48

110000

0,10

38000

6,79

3510000

110000

0,71

1000000

1000000

6,42

34,97

15585000

2860000

7665000
32071000

28,22

113655000
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ІV. Система от индикатори и действия за наблюдение и оценка
Системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план
за развитие има за крайна цел да повиши ефективността и ефикасността на използваните
материални, финансови и човешки ресурси за постигане на желаните резултати и въздействие.
Избраните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Каспичан 2014-2020 г. са съпоставими с текущите макроикономически и
секторни процеси и с основните индикатори, използвани в системите за наблюдение по
оперативните програми, а също така отразяват и спецификата на района. Те отговарят на
изискванията на “Методическите указания за разработване на Национална стратегия за
регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на
районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и Общински
планове за развитие (2014-2020).
Избраните индикатори са:
 Конкретни – ясни са за разбиране и лесни за събиране и обобщаване на информацията;
 Измерими - за тях съществуват методи и инструменти за измерване на стойностите им,
налични са и в случай на нужда може да бъде агрегирана достатъчно информация и
количествени данни;
 Достъпни - има информационно осигуряване от надеждни източници с необходимата
периодичност и качество и са достъпни на приемлива цена;
 Адекватни - обосновани и подходящи по отношение на целите и приоритетите за развитие;
 Обвързани са с времето - на базата на периодична информация, позволяваща сравнения
между базови, междинни и целеви стойности в процеса на наблюдение на напредъка и
постигането на целите.
За целите на отчитане изпълнението на ОПР ще се използват следните видове
индикатори:
 Общи индикатори
 Специфични индикатори:
- индикатори за въздействие;
- индикатори за резултат.
Общите индикатори отчитат приноса на Общинския план за развитие на община
Каспичан 2014-2020 г. за постигане целите на Стратегия „Европа 2020” и Националната
програма за реформи. Те включват и индикатори в областта на регионалната политика за
постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014 - 2020 г.
ОБЩИ ИНДИКАТОРИ
Заетост на населението на възраст 20-64 г. (%) – Източник: Агенция по заетостта и НСИ
Цели „20/20/20” по отношение на климата/енергията:
А) Съкращаване на емисиите на СО2 (%) – Източник: РИОСВ
Б) Дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление (%) – Източник: Община Каспичан и
електроразпределително дружество
В) Повишаване на енергийната ефективност (%) – Източник: Община Каспичан
- Намаляване на дела на преждевременно напусналите училище (%) – Източник:
Училища в община Каспичан
- Нарастване на дела на висшистите на 30-34 г. (%) – Източник: НСИ
- Брой предприятия, получили безвъзмездна финансова помощ – Източник:ИСУН и ДФЗ
- Брой посещения на подпомаганите туристически атракции - Източник: Община
Каспичан Брой новосъздадени работни места - Източник: АЗ
Специфичните индикатори за въздействие и резултат са представени в таблицата подолу „Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на Общинския план за развитие”.
-
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МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Стратегическа цел (СЦ)
Приоритет (П)

Индикатор

Мярка

СЦ-2
СЦ-2

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Население на община Каспичан
Брой
Деца в детските градини
Брой

СЦ-2

Ученици в училищата

СЦ-1
СЦ-1
СЦ-1

Намаляване равнището на безработица
( %)
Коефициент на заетост
( %)
Коефициент на икономическа
( %)
активност
Равнище на средната годишна работна
(лева)
заплата в общината
Население (жители) с подобрено
Брой
третиране на отпадъчните води
Население с подобрено
Брой
водоснабдяване
Население с осигурен широколентов
(%)
достъп
ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
Наети на работа безработни лица след
Брой
курсове за квалификация
Осигурени работни места за лица в
Брой
неравностойно положение
Стопански единици (предприятия) в
Брой
община Каспичан
Нетни приходи от продажби на
Хил.лв.
предприятията
Произведена продукция в
Хил.лв.
нефинансовите предприятия на
общината

СЦ-2
СЦ-3
СЦ-3
СЦ-3
П-2
П-2
П-1
П-1
П-1

Брой

Източник на
информация

Период
на
отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност

НСИ
Община
Каспичан
Община
Каспичан
АЗ
НСИ
НСИ

1 г.

9030

9450

1 г.

247

265

1 г.

750

785

1 г.
1 г.

20,6
30

17
33

1 г.

42

45

1 г.

7207

10250

4 г.

0

3497

4 г.

0

7087

4 г.

0

7087

АЗ

1 г.

0

15

АЗ

1 г.

0

10

НСИ

1 г.

187

215

НСИ

1 г.

106791

239564

НСИ

1 г.

101271

238486

НСИ
Община
Каспичан
Община
Каспичан
Община
Каспичан
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П-1

Договори за реализиране на ПЧП

Брой

П-1

Реализирани проекти за
междуобщинско сътрудничество
Съвместни проекти реализирани в
партньорство с НПО
Леглова база в места за настаняване
и/или средства за подслон
Реализирани нощувки в местата за
подслон и настаняване
Туристи, посетили община Каспичан
Ремонтирани пътища

Брой

Км.

П-3

Подобрена улична мрежа в лошо
състояние
Изградена нова канализационна мрежа

П-3

Изградени нови ПСОВ

Брой

П-3

Обновени водопроводни мрежи

Км.

П-3

П-4

Отпадни води, подложени на
пречистване
Премахнати нерегламентираните
сметища
Обработваеми земеделски земи
Размер поливни площи
Залесени горски територии
Животновъдни обекти
Създадените "онлайн"
административни услуги
Общински служители преминали
курсове и обучения
Културни събития

П-4

Предоставяни социални услуги

П-1
П-1
П-1
П-1
П-3
П-3

П-3
П-1
П-1
П-1
П-1
П-4
П-4

Брой
Брой
Брой
Брой
Км.

Км.

%
Брой
Дка.
Дка.
Дка
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой

Община
Каспичан
Община
Каспичан
Община
Каспичан
Община
Каспичан
Община
Каспичан
КИЦ
Община
Каспичан
Община
Каспичан
Община
Каспичан
Община
Каспичан
Община
Каспичан
Община
Каспичан
Община
Каспичан
ОСЗ
ОСЗ и ДФЗ
ДГС
БАБХ, ОСЗ
Община
Каспичан
Община
Каспичан
Община
Каспичан
Община

4 г.

0

3

4 г.

1

3

4 г.

1

3

1 г.

141

215

1 г.

334

1250

1 г.
4 г.

152
0

545
5

4 г.

0

35

4 г.

0

15

4 г.

0

1

4 г.

0

40

4 г.

0

38

4 г.

5

8

1 г.
1 г.
1 г.
1 г.
4 г.

154998
12000
53069
1034
0

168 330
19 000
60 500
1254
2

4 г.

0

23

1 г.

5

7

1 г.

6

10
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П-4
П-4
П-4
П-3, П-4
П-3, П-4

Новосъздадени или благоустроени
зелени площи
Подобрен общински сграден фонд

Брой
Брой сгради

Подобрено състояние на релизиозни
Брой обекти
храмове
Новосъздадени или обновени детски
Брой
площадки
Новосъздадени или обновени спортни
Брой
площадки

Каспичан
Община
Каспичан
Община
Каспичан
Община
Каспичан
Община
Каспичан
Община
Каспичан

4 г.

0

8

4 г.

7

12

4 г.

0

5

4 г.

0

8

4 г.

0

8
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Специфичните индикатори за въздействие отчитат изпълнението на стратегическите
цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и
политика за устойчиво интегрирано местно развитие. Степента на въздействие се отчита с
количествено и/или качествено измерими индикатори, а в някои случаи – с качествени оценки
относно достигнатото социално, икономическо и инфраструктурно развитие на общината.
Специфичните индикатори за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на
изпълнението на определените приоритети и мерки за развитие на общината. По някои от
мерките или приоритетите те могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни
проекти с важно значение за развитието на територията на общината. Дефинираните
индикатори са (по възможност) количествено измерими и осигуряват обективност на оценките
и изводите.
Предмет на наблюдение на ОПР е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в
плана, както и действията на местната власт и администрация, организациите, бизнес
структурите, физическите и юридическите лица, свързани с изпълнението на документа.
Орган на наблюдение на ОПР е Общинския съвет.
Функциите по наблюдението на ОПР включват:
 Наблюдение на изпълнението на ОПР въз основа на определените макроикономически
индикатори, индикаторите, отчитащи приноса към стратегия „Европа 2020”, глобалните
екологични индикатори и другите специфични количествени индикатори по отношение
на реализацията на целите, приоритетите и мерките за регионално развитие ;
 Координация на дейностите по наблюдението на ОПР със заинтересуваните органи,
организации, физически и юридически лица;
 Обсъждане и одобряване на редовните годишни доклади и на заключителния доклад за
изпълнението на ОПР;
 Разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на
процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски - издаване на
конкретни указания за преодоляването им;
 Определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност
относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при
изпълнението на ОПР.
Системата за наблюдение на ОПР включва следните основни компоненти:
 Системата от индикатори за наблюдение – дефинирани по-горе и отчитащи
специфичния характер на плана, реализацията на неговите цели, социалноикономическото състояние, развитието на инфраструктурата и проблемите на околната
среда в контекста на устойчивото регионално развитие;
 Източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на
информацията - наблюдението на изпълнението на ОПР се осъществява на основата на
данни на НСИ, ИСУН, ЕВРОСТАТ, АПИ, Агенция за чуждестранни инвестиции,
Агенция за енергийна ефективност, Агенцията по заетостта, както и на основата на
данни от други надеждни национални, регионални и местни източници на информация.
При извършването на специфични тематични наблюдения и оценки ще се включат и
резултати от анкетни проучвания за мнението и настроенията на населението, живеещо в
общините на района.
 Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на ОПР се
осигурява от бюджета на Община Каспичан.
 Местните власти участват в реализацията на мерките и постигане на целите на
общински планове за развитие и програмите за реализация на общинските планове за
развитие. Местните власти осигуряват собствени финансови ресурси и мобилизират
такива на социалните партньори на местно ниво за реализация на проекти и дейности в
техните планови документи.
 Неправителствените организации, социално-икономическите партньори и частния
сектор активно участват в процеса на разработване на ОПР и наблюдение изпълнението
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на плана; подкрепят и участват в разработването на проекти за изпълнението на плана.
Тази група от участници ще бъде пряко включена и в реализацията на проекти и
дейности, основно насочени към подобряване на средата за живот и развитие.
Системата на докладване, форми и начини за осигуряване на информация.
За изпълнението на ОПР се извършват междинна и последваща оценка. Оценката
предоставя информация за ефективността от провежданата политика. Тя осигурява на
управлението механизми на контрол чрез информация за разходите и за резултатите, подпомага
и съответните управленски власти да преценят въздействието от изпълнението на общинския
план, да го подобрят като го преосмислят от гледна точка на заложените цели и приоритети и
възможностите за тяхното реализиране. Чрез оценката се изяснява и ефектът от планираните
дейности, тя може да подобри също така и прозрачността в процеса на прилагане на плана и да
насърчи повишаването на отговорността на властите пред широката общественост.
Резултатите от наблюдението на ОПР се обобщават в изготвени редовни Годишни
доклади, които съдържат информация за: общите условия за изпълнение на ОПР и в частност
промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално,
регионално и местно ниво; постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
ОПР въз основа на индикаторите за наблюдение; действията, предприети от местната власт с
цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за
развитие; заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ОПР осигуряват информация
за
изготвяне на междинната и последващата оценка.
По решение на органа за наблюдение – Общинския съвет, или по искане на Кмета могат
да се изготвят и доклади за отделен случай или за отделен период, както и по определена тема
или специфичен проблем.
Междинната оценка се извършва не по-късно от 4 години от началото на периода на
действие на документа за стратегическо планиране и включва: оценка на първоначалните
резултати от изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка на
ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки за актуализация
на съответния документ. На база на междинната оценка е възможно да се инициира
актуализация на ОПР, за да се направят необходимите корекции в документа и да се
предприемат мерки, за да се осигури реализиране на заложените цели и приоритети, като се
отговори на нуждите на района.
Последващата оценка се извършва не по-късно от една година след изтичане на периода
на действие на общинския план за развитие и дава представа за степента на цялостното му
изпълнение. Целта на този вид оценка е да се види доколко, дори след предприетите мерки в
резултат на междинната оценка, заложените цели и приоритети са изпълнени и е достигнато
очакваното развитие. На база на тази оценка могат да се направят основни изводи и
констатации за всеки от етапите на развитие в съответната община.
Последващата оценка включва: оценка на степента на постигане на целите и
устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на ефективността и
ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки относно провеждането на
политиката за регионално развитие. Резултатите от последващата оценка се вземат предвид при
разработването/актуализацията на плана за следващия период на планиране.
Междинната и последващата оценка на общинския план за развитие се внасят за
обсъждане и одобрение в Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.
През периода на действие на общинския план за развитие могат да се извършват
допълнително тематични оценки и оценки за специфични случаи по преценка на органите за
управление на регионалното развитие.
Актуализация
Настоящият план е отворена система и може да се актуализира. Веднъж приет, той би
трябвало да остане относително “твърд” в стратегическата си насоченост и цели, но отворен и
гъвкав – по отношение на мерките, дейностите и проектите, които ще се изпълняват.
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V. Прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация и
публичност
Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се
основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за
партньорство, публичност и прозрачност на всички нива, при осъществяване на планирането,
програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. В съответствие със закона, и за
повишаване на устойчивостта на взетите решения и планираните цели и задачи, както и за
ефективността на тяхната реализация, важен механизъм е прилагането на принципа на
партньорство. А чрез осигурената информация и публичност на всички нива се гарантира
неговия успех и широка обществена подкрепа.
Общинският план за развитие е основен документ за провеждане на политиката за
регионално развитие на местно ниво. С него се обективизират действията на местната
изпълнителна власт и се създават условия за планомерно и целенасочено изпълнение на
решенията на общинския съвет, дейността на кмета и общинската администрация.
Формите за предоставяне на информация и публичност относно приемането и
изпълнението на плана, както и за работа с партньорите в областта на интегрираното устойчиво
местно развитие също така биха могли да се използват ефективно.
Организацията и методът за изпълнение обхващат системите за управление и контрол,
наблюдение и оценка, осигуряване на информация и публичност и прилагането на принципа за
партньорство на всички етапи на изпълнение.
В процеса на реализация на плана се спазват принципите на отговорно и добро
управление, ефективен финансов контрол, разделение на правомощията при осъществяване на
управленските функции, предотвратяване и корекция на нередностите при изпълнението на
конкретните дейности.
Основната цел на прилагането на нформираност и публичност във връзка с ОПР е да се
повиши обществената осведоменост, както и прозрачността относно прилагането на мерките за
регионално развитие.
Основна отговорност за осигуряване на информация и публичност на процеса на
разработване, съгласуване, актуализиране и изпълнение на ОПР има Кмета на община
Каспичан.
Механизмът за прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на информация
може да се разгледа в следните аспекти:
 В процеса на изготвянето на ОПР:
ОПР се разработи чрез прилагане на принципа на партньорство. Това включи
информиране на всички заинтересовани страни. Даде се възможност за изразяване на мнения и
представяне на предложения чрез формални и неформални работни срещи с по-тесен кръг
участници, осъществяване на широко консултиране чрез организиране на обществено
обсъждане, в т.ч. и чрез интернет, участие във формални структури за планиране и мониторинг
със състав, основан на принципа на партньорството – местна власт, социални и икономически
партньори, гражданско общество и др. Обменът на мнения и информация се състоя и чрез
провеждане на анкети, попълване на въпросник и др.
Проведоха се консултации и предварителна съгласуваност с ангажиране и активно
участие на представители на заинтересуваните страни.
 По време на изпълнението на ОПР:
В процеса на изпълнение на ОПР основните инструменти за осигуряване на информация
и публичност са годишните доклади и междинната оценка, както и последващата оценка след
края на периода на действие на плана. Те ще бъдат изготвeни и обсъдени при спазване и
изпълнение на основните форми на взаимодействие за осъществяване на партньорства и
осигуряване на публичност: информиране, консултиране и съгласуваност, и с активно участие
на всички заинтересувани страни. Ще се публикуват на страницата на Община Каспичан в
интернет.
В рамките на всеки проект, предвиден за изпълнение до 2020 г. ще бъдат предвидени
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мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч. периодични информационни
кампании сред целевите групи.
Поддържането на изграданите вече ефективни партньорства ще даде възможност в
процеса на изпълнение да се реализира по-голяма икономическа целесъобразност и да се
укрепи потенциала за разкриване на нови пътища към привличането на инвестиции и
допълнителни финансови средства.
Публично-частното партньорство като инструмент за оптимизиране на предоставяните
продукти и услуги за обществото следва да бъде широко застъпено в процеса на изпълнение на
ОПР за периода 2014-2020. Мерките за насърчаване на формите на публично-частно
партньорство при изпълнението на общински план за развитие следва да са в посока на:
 използването на стимули за развитие на икономически дейности на местно равнище
като: рационално използване на общинската собственост, облекчаване на
разрешителните и регулаторните режими, осигуряване на финансови и данъчни
стимули, използване на подходящи схеми за дългово финансиране, инвестиции в
инфраструктура, облекчаване на условията за кредитиране на малки и средни
предприятия, насърчаване на институциите за микрокредитиране и др.;
 привличане на външни инвеститори, създаване на нови производствени мощности като
филиали или други форми на външни инвестиции, създаване на нови фирми, запазване и
разширяване на съществуващия бизнес, осигуряване на помощ за местни фирми при
разработване на нови продукти и навлизане на нови пазари, подкрепа за научноизследователска и развойна дейност, стратегически инвестиции, подкрепа развитието на
нов бизнес и предприемачество включващи дейности, отнасящи се до създаване на
среда, която помага на хората да развиват предприемачески умения, както и осигуряване
на подкрепа по време на инкубационния период на новия бизнес /бизнес инкубатори,
рисково финансиране и програми за обучение на работна сила/, и др.
 подобряване разпространението на информация и обмен на най-добри практики,
свързани с използването на ПЧП.
Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и
контрол на изпълнението гарантира прозрачност, компетентност, ефективност и реалистичност
на Общинския план за развитие. Чрез тях той се обогатява както с друга гледна точка, освен
тази на местната власт, така и с инструментите на гражданското общество, които се основават
на прякото участие на гражданите и техните организации в управлението и процеса на взимане
на решения.
Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на процеса
на разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на Общинския план за развитие се
осъществява от Кмета на Община Каспичан и Общинския съвет в съответствие с техните
компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие
следва да се осигурява участието на граждани, физически и юридически лица като се спазва
принципа за партньорство, публичност и прозрачност.
Предизвикателството, което е на дневен ред пред общинската администрация и екипа за
управление, е да бъдат осъществени необходимите стъпки за непрекъснатото информиране и
въвличане на социално-икономическите партньори и заинтересованите страни в ефективното
изпълнение, наблюдението и оценката на актуализирания ОПР.
Информираността на гражданите и обществената подкрепа са от особено значение за
успешното реализиране на Общинския план за развитие и за осигуряването на интегрирано
устойчиво местно развитие. Местните органи на управление в община Каспичан трябва да се
стремят да осигурят условия за:
 Периодични срещи между заинтересованите страни;
 Участие в съвместни проекти;
 Привличане на представители на заинтересованите страни в наблюдението на
изпълнението на Общинския план за развитие;
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Организиране на форуми и други събития в рамките на проекти за идентифициране на
основните форми за взаимодействие, разпределяне на отговорностите и мобилизиране
на местните ресурси;
 Включване на местната общност и поддържането на контакти с местните граждански
групи и институции, с цел осигуряване на прозрачност в местната политика;
 Своевременно информиране на обществеността чрез сайта на общината в Интернет за
предприетите действия от страна на администрацията по реализацията на
актуализирания Общински план за развитие;
 Изпълнението на Общинския план за развитие изисква дългосрочни усилия, но той
може да се изпълни успешно, само ако се прилага стъпка по стъпка, т.е. като се изпълняват
поетапно отделните проекти, залегнали в него с осигуряване на адекватна информираност,
участие и мотивация на заинтересованите страни и цялата местна общност.
За подпомагане процеса на партньорското участие и за осигуряване на добър
информационен поток могат да бъдат използвани следните инструменти::
 интерактивна електронна страница;
 съвещаване чрез електронни пощи;
 напечатани брошури, обобщаващи целта и приоритетите на ОПР, източници на
информация и полезни контакти при прилагането на плана;
 провеждане на информационни срещи, за да се представи процесът на изпълнение на
ОПР на партньорите и др.
В заключение можем да обобщим, че осигуряването на необходимата и своевременна
информация и публичност на процеса на актуализиране, съгласуване и изпълнение на
Общинския план за развитие се осъществява от Кмета на община Каспичан и Общинския съвет
в съответствие с техните компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие следва да се осигурява участието на граждани, физически и
юридически лица като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АЗ – Агенция по заетостта
ВЕИ – възобновяеми енергийни източници
ДМА – дълготрайни материални активи
ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”
ЕО – екологична оценка
ЕС – Европейски съюз
ЕСИФ - Европейски структурни и инвестиционни фондове
ЕСФ – Европейски социален фонд
ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие
ЗООС – Закон за опазване на околната среда
ЗРР – Закон за регионалното развитие
ЗТ – защитени територии
ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда
ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на средствата от
Структурните инструменти на Европейския съюз
МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МО – Междинна оценка
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МСП – малки и средни предприятия
НИРД – научно-изследователска и развойна дейност
НПО – неправителствени организации
НПР – Национална програма за развитие
НСИ – Национален статистически институт
НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България
НСРР – Национална стратегия за регионално развитие
NUTS – обща класификация на териториалните единици за статистически цели,
прилагана от ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз
ОДЗ – Областна дирекция „Земеделие”
ОП – Оперативна/и програма/и
ОПАК – Оперативна програма „Административен капацитет”
ОПДУ – Оперативна програма „Добро управление”
ОПОС – Оперативна програма „Околна среда”
ОСР – Областна стратегия за равитие
ОСП – Обща селскостопанска политика
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ОПИК – Оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации”
ОПНОИР – Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж”
ОПР – Общински планове за развитие
ОПРКБИ – Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика”
ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие”/”Региони в растеж”
ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”
ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ОУ – основно училище
ОУП – общ/и устройствен/и план/ове
ПМДР – Програма за морско дело и рибарство
ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие
ПРСР – Програма за развитие на селските райони
ПСПВ – пречиствателна станция за питейни води
ПСОВ - пречиствателна станции за отпадъчни води
ПЧИ – преки чужди инвестиции
ПЧП – публично-частно парньорство
РБ – Република България
РЗИ – Регионална здравна инспекция
РПРСИР –Регионален план за развитие на Североизточен район 2014-2020
РИОСВ -Регионална инспекция по околната среда и водите
РСЗ – Регионална служба по заетостта
РПР – Регионален план за развитие
СИР – Североизточен район
СИФ – Социално-инвестиционен фонд
СОУ – средно общообразователно училище
ТБО – твърди битови отпадъци
ТГС – трансгранично сътрудничество
ТИЦ – туристически информационен център
ТСБ – Териториално статистическо бюро
ЦДГ – целодневна детска градина
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