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ГОДИШЕН ДОКЛАД
за 2014 г.
за изпълнението на Общинския
план за развитие 2014-2020 г.

Общинският план за развитие (ОПР) на Община Каспичан за периода 2014-2020
г. е разработен през 2013 г. благодарение на проект „Ефективно партньорство при
разработване, изпълнение и мониторинг на общински политики в Каспичан”,
финансиран по ОП „Административен капацитет” (ОПАК), по приоритетна ос І
„Добро управление”, подприоритет 1.3.”Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG 051PO002/13/1.3-07,
Договор № 13-13-88/13.11.2013 г.
ОПР е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие
(ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за
разработване на Националната стратегия за регионално развитие на Република
България (2012-2022) Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (20142020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие
(2014-2020) одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на
регионалното развитие и благоустройството. Приет е от Общински съвет - Каспичан с
Протокол № 31/26.09.2013 г., решение № 454.
Общинският план за развитие на община Каспичан за периода 2014–2020 г. е
водещ средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и
приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита
специфичните характеристики, възможности, ресурси и потенциал на общината.
Планът е съобразен с изискванията и стратегическата ориентация на
регионалната политика в Европейския съюз (ЕС), със заложените цели и приоритети
в Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и тези, заложени в
Националната програма за развитие „България 2020”, с целите на стратегията
„Европа 2020” и се съобразява с кохезионната политика на ЕС и трите нови
приоритета за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, както и приоритетите
на регионалната политика за устойчиво развитие, равни възможности и социално
включване.
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Изпълнението на планов документ от средносрочен тип, какъвто е ОПР на
Община Каспичан, представлява продължителен, сложен и многообхватен процес,
който зависи от фактори и промени във вътрешната и външна среда. Ето защо той
подлежи на постоянно наблюдение и контрол на изпълнението. Непосредствения
контрол и отговорността по изпълнението му са грижа и ангажимент на Кмета на
община Каспичан. В рамките на тези свои отговорности и в съответствие с
изискванията на чл.23, т.4 от ЗРР, Кметът ежегодно представя за одобрение от
общинския съвет годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския
план за развитие, след което осигурява публичност и прозрачност за действията,
свързани с реализацията му.
Съгласно чл.91, ал.8 от Правилника за приложение на ЗРР, Докладът за
изпълнението на дейностите трябва да съдържа информация за
 Общите условия за изпълнение на ОПР и в частност промените в социалноикономическите условия в общината;
 Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР въз
основа на заложените индикатори за наблюдение;
 Предприетите действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при
изпълнението на Плана.
 И не на последно място заключение и предложения за подобряване на резултатите
от наблюдението на изпълнението.

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР
И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ
В ОБЩИНАТА
Общата динамика на развитие на страната ни през 2014 г. и продължаващата
години финансова криза в световен мащаб, със сигурност оказват отрицателно
влияние на държавни и общински структурни единици , в това число и на нашата –
община Каспичан.
Стратегическа цел
(СЦ)
Приоритет
(П)

Индикатор

Период
Източник на
Базова
Мярка
на
информация
стойност
отчитане

ОТЧЕТЕНИ
СТОЙНОСТИ

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
СЦ-2

Население на община
Каспичан по постояне адрес

Брой

НСИ

1 г.

8954

8903

Населението на община Каспичан
Към отчетния период населението на Община Каспичан по постоянен и настоящ
адрес е както следва:
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Таблица на населението по настоящ адрес, възраст и пол в община Каспичан за 2014 г.
Настоящ адрес под 7
7 - 13
14 - 17 18 - 59 18 - 62 над 60 над 63
Общо Мъже Жени
населено място
години години години (Жени) (Мъже) (Жени) (Мъже)
с. Върбяне
с. Златна Нива
гр. Каспичан
с. Каспичан
с. Косово
с. Кюлевча
с. Марково
с. Могила
гр. Плиска
Общо :

231
593
3202
1678
330
384
721
361
1012
8512

105
276
1597
865
171
195
374
199
489
4271

126
317
1605
813
159
189
347
162
523
4241

9
46
167
181
35
6
57
9
49
559

17
52
177
188
49
6
73
10
63
635

7
32
111
94
22
6
53
6
22
353

43
163
892
476
85
56
190
59
261
2225

56
161
1071
524
102
83
240
119
301
2657

63
83
487
129
26
124
69
95
197
1273

36
56
297
86
11
103
39
63
119
810

В сравнение с предходните години данните по настоящ адрес са били следните:
Таблица на населението по настоящ адрес, възраст и пол в община Каспичан за 2013 г.
Настоящ адрес под 7
7 - 13
14 - 17 18 - 59 18 - 62 над 60 над 63
Общо Мъже Жени
населено място
години години години (Жени) (Мъже) (Жени) (Мъже)
с. Върбяне
с. Златна Нива
гр. Каспичан
с. Каспичан
с. Косово
с. Кюлевча
с. Марково
с. Могила
гр. Плиска
Общо :

242
596
3263
1672
327
396
731
370
1015
8612

111
278
1617
861
170
202
380
202
489
4310

131
318
1646
811
157
194
351
168
526
4302

10
43
188
177
34
6
58
9
44
569

18
59
174
196
48
7
79
10
63
654

7
34
107
88
19
6
47
5
24
337

43
160
923
476
86
55
188
62
263
2256

59
160
1092
526
104
89
246
121
303
2700

66
84
489
126
25
129
73
98
199
1289

39
56
290
83
11
104
40
65
119
807

Таблица на населението по настоящ адрес, възраст и пол в община Каспичан за 2012 г.
Настоящ адрес под 7
7 - 13
14 - 17 18 - 59 18 - 62 над 60 над 63
Общо Мъже Жени
населено място
години години години (Жени) (Мъже) (Жени) (Мъже)
с. Върбяне
с. Златна Нива
гр. Каспичан
с. Каспичан
с. Косово
с. Кюлевча
с. Марково
с. Могила
гр. Плиска
Общо :

249
611
3320
1638
310
395
747
378
1027
8675

Обобщени данни
Общо по настоящ адрес
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112
289
1641
845
159
200
389
204
496
4335

137
322
1679
793
151
195
358
174
531
4340

12
42
187
156
37
5
61
11
51
562

За 2014 г.
8512

15
60
180
203
40
5
88
10
50
651

5
28
103
94
22
5
52
5
37
351

45
175
966
468
79
52
193
63
263
2304

За 2013 г.
8612

63
174
1111
518
95
89
242
121
306
2719

70
79
487
122
25
136
72
103
202
1296
За 2012 г.
8675

39
53
286
77
12
103
39
65
118
792

стр.4

Видно е, че тенденцията за намаляване на населението през предходните години,
продължава и през отчетната 2014 година. Данните за населението по пол и възраст,
за отчетния период и за сравнение с предходната година, са следните:
Данни по пол и възраст:
Под 7 годишна възраст
От 7 до 13 годишна възраст
От 14 до 17 годишна възраст
От 18 до 59 год. възраст – жени
От 18 до 62 год.възраст – мъже
Над 60 годишна възраст – жени
Над 63 годишна възраст – мъже

За 2014 г.
559
635
353
2225
2657
1273
810

За 2013 г.
569
654
337
2256
2700
1289
807

От направената справка се вижда, че в община Каспичан застаряващото население е
преобладаващо. Намалява населението до 17-18 г. възраст и се забелязва тенденция
на растеж при жените и застой при мъжете в пенсионна възраст.

АНАЛИЗ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ И ПРОЦЕСИТЕ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА:
Стратегическа цел
(СЦ)
Приоритет
(П)

Индикатор

Източник на
Мярка
информация

Период
Базова
на
стойност
отчитане

ОТЧЕТЕНИ
СТОЙНОСТИ

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
СЦ-2

Деца в детските градини

Брой

Община
Каспичан

1 г.

247

205

ОБРАЗОВАНИЕ
Предучилищно образование
През учебната 2013-2014 г. целодневните детски градини на територията на Община
Каспичан са шест, разпределени в шест населени места. Общо групите са десет и в
тях са обучавани 205 деца, от които 94 в предучилищна подготвителна група.
Продължава да функционира една яслена група в ОДЗ „Снежанка” с 17 деца. Към
ОУ „Христо Ботев” с. Каспичан и ОУ „Пенчо Славейков” – с. Марково има
полудневни подготвителни групи с 31 деца.
Достигната е добра присъственост на групите – около 95% от децата ходят редовно
на предучилищна подготовка и посещават детската градина, като средната месечна
посещаемост в група е 17 деца. Броят на отсъствията от редовните обучения е сведен
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до минимум. В системата работят квалифицирани правоспособни учители, като 100
% от тях притежават професионално-квалификационни степени.
Стратегическа цел
(СЦ)
Приоритет
(П)

Индикатор

Източник на
Мярка
информация

Период
Базова
на
стойност
отчитане

ОТЧЕТЕНИ
СТОЙНОСТИ

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
СЦ-2

Ученици в училищата

Брой

Община
Каспичан

1 г.

750

670

Основно и средно образование.
За поредна учебна година броят на учениците в общинските училища намалява.
Учебната 2013/2014 г. стартира с 670 ученика от І-ви до ХІІ клас, със 16 по-малко от
предходната година. За периода на действие, от една година, на ОПР 2014-2020,
броят на учениците, посещаващи училище е намалял с 21 деца. Общия брой на
паралелките в общината са 39 от тях 13 са маломерни.
Анализите на процесите в общинските училища показва, че засега не се налага
допълнително оптимизиране на образователната система. Общината осигурява
допълнителни средства като предоставя транспорт на пътуващите ученици до
средищните училища по утвърден график и маршрутно разписание. Осигурено е
целодневно обучение в учебните дни и столово хранене на всички желаещи ученици
от всички училища. Финансирането се осигурява от държавния бюджет и по
Оперативни програми на Министерството на образованието.
В резултат на създадените условия и подкрепяща среда се увеличава броят на
учениците със специални образователни потребности, интегрирани в
общообразователните училища – от 16 на 18, за които е осигурено ресурсно
подпомагане. За тези деца от държавния бюджет са осигурени допълнителни
средства, които за 2014 г. са 318 лв. на ученик.
Поради близостта и удобния транспорт от Община Каспичан до другите общински
центрове и повишената миграция и емиграция ежегодно намалява броя на
учениците в общинските училища. Това води до затруднения във финансовата
издръжка на училищата.
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ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕСИТЕ СВЪРЗАНИ С БЕЗРАБОТИЦАТА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН КЪМ КРАЯ НА 2014 Г.
Стратегическа цел
(СЦ)
Приоритет
(П)

Индикатор

Източник на
Мярка
информация

Период
Базова
на
стойност
отчитане

ОТЧЕТЕНИ
СТОЙНОСТИ

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
СЦ-1

Намаляване равнището на
безработица

( %)

АЗ

1 г.

20,6

25,04

СЦ-1

Коефициент на заетост

( %)

НСИ

1 г.

30

33

СЦ-1

Коефициент на
икономическа активност

( %)

НСИ

1 г.

42

45

СЦ-2

Равнище на средната
годишна работна заплата
в общината

(лева)

НСИ

1 г.

7207

10 250

Въпреки икономическата криза състоянието на Община Каспичан остава стабилно, в
повечето фирми е запазен броя на работещите, в някои е увеличен: „Крис 97 ЕООД”
фирма „Велпа”, „Рока България АД”.През 2014 е открит и завода за горещо
поцинковане.Една от причините за увеличаване на безработицата е липсата на
клалифицирани кадри и увеличаване на регистрираните с нико или без образование
в бюрото по труда.
Взаимодействието на Община Каспичан с Бюро по труда( БТ) Каспичан/Нови
пазар и с Агенцията по заетостта(АЗ) е насочено към подкрепа на икономическото и
социалното възстановяване, както и към стабилизирането на пазара на труда. Също
така цели ограничаване на безработицата чрез заетост в реалната икономика,
включително на неравнопоставените групи на пазара на труда, като се възстановяват
част от разходите на работодателите за наемане на безработни от тези групи,
приоритетно от най-слабо развитите региони.
Действията, програмите и мерките са съобразени с дългосрочните приоритети
на Стратегията „Европа 2020” и необходимостта от подобряване на бизнес средата в
България. Чрез тях ще се гарантира изпълнението на препоръките на Европейската
комисия към страната в областта на пазара на труда.
България започва да изпълнява европейската Гаранция за младежта от 2014 г.
като действията за целта са включени в Национален план за изпълнение на
Европейската гаранция за младежта. Това е първата година от новия програмен
период на структурните фондове на ЕС – 2014 г. – 2020 г. и същевременно е година за
завършване на проекти и схеми по оперативните програми от изтичащия програмен
период.
Основните приоритети на националната политика по заетостта през 2014 г. са
определени, като се очаква по-висок икономически ръст, постепенно стопанско
оживление и активиране на вътрешното търсене, и включват:
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 Активиране и подобряване на пригодността за заетост на безработните лица
и най-вече на тези от неравнопоставените групи на пазара на труда.
 Подобряването на бизнес средата, подкрепа за запазване на заетостта и
ефективното използване на субсидиите за наемане на работа, използване на
потенциала на ключови сектори на икономиката, подпомагане на заетостта в
малките и средните предприятия и развитие на регионализацията.
 Развитие на междуинституционалното взаимодействие и социалното
партньорство.
Към 31.12.2014г. броят на регистрираните безработни в община Каспичан е 723,
с 55 лица повече спрямо 2013г основната причина за това е липсата на програми.
През 2013 има разкрити 247 нови работни места по програми, а през 2014 има
разкрити 102 нови работни места по програми.
Равнището на безработица в Община Каспичан към 31.12.2014 г. е 25,04%, а
към 31.12.2013 е било 23,1%, т.е отчитаме увеличение на нивото на безработица в
сравнение с 2013г. с 1,94 пункта.
Динамиката на регистрираните безработни през 2014 година се запазва както
от предходната 2013г.
Входящият поток от безработни към 31.12.2014г. за Община Каспичан е 912
души, докато през 2013г. е 919, т. е. налице е намаление със 7 безработни лица.
Новорегистрираните младежи до 29 г. са 233 души или с 9 по-малко спрямо същия
период на 2013г.
Изходящият поток безработни за Община Каспичан за 2014 г. е 912 души, през
2013г. е бил същият. Най-голямата група от изходящия поток е на постъпилите на
работа 564 – 65,97% от изходящия поток, като 99% от всички постъпили на работа са
с посредничеството на местната ДБТ. Поради изтекъл срок, отказ на работа и други
причини са отпаднали от регистрация – 294 души. От постъпилите на работа
безработни лица 17,73% са продължително безработни, младежите до 29 г. са 23,225%
и тези с висше образование 24 души или 4,26%.
За определянето на адекватна политика за ограничаване на безработицата и
стимулиране на заетостта е важно да се познава структурата на заетостта.
Структурата по местоживеене формира един от профилите на безработните.
Наличието на повече и по-трудно разрешими проблеми на икономиката в селата
рефлектира и на по-високото равнище на безработицата там.
Броят на регистрираните безработни по населени места в община Каспичан е
следният:
N
Населено
по ред
място
1
гр.Каспичан
2
с.Върбяне
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Безработни
Общо
157
15
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3
4
5
6
7
8
9

с.Златна нива
с.Каспичан
с.Косово
с.Кюлевча
с.Марково
с.Могила
гр. Плиска

71
168
57
14
144
33
64

В структурата на безработните лица по пол се отчитат минимални разлики
в съотношението на двете групи – на безработните мъже и жени. Месечната
динамика, изразена чрез средно месечния темп на изменение е почти еднаква при
безработните жени и мъже. Съотношението между жени и мъже продължава да се
свива в полза на жените. Относителният дял на безработните жени спрямо общия
брой на безработните за 2014г е 57,12%.
Възрастовата структура на безработните формира сериозен профил сред
безработните. От трите младежки възрастови групи най-висок процент безработни
има при групата 25-29 години – 50,48% отнесено към общия брой безработни
младежи в Община Каспичан, следва групата на младежите от 20 до 24г. включително
– 40% отнесено към общия брой безработни младежи в Община Каспичан.
В тази посока Община Каспичан, съвместно с Бюро по труда и Агенция по
заетостта има още какво да направи, за да събуди интереса и да мотивира младите
хора да работят.
Трайната тенденция на застаряване на населението е причина възрастовите
групи над 55 години да са най-многобройни по численост.
Един от приоритетите на активната политика на АЗ е подпомагане
завръщането на пазара на труда на лицата в неравностойно положение, а именно на
младежите до 29 години и на над 50 години - едните започват, а другите завършват
трудовата си дейност.
Икономическата криза се отразява много неблагоприятно и върху
образователната структура на безработните лица и по свой начин слага отпечатък
върху социалния профил на безработните. Най-висок относителен дял имат
безработните с основно и по-ниско образование – 42,32%. Търсещите работа лица със
средно образование са 39,28% и с най-малък дял са безработните с висше образование
– 1,8%. Наблюдават се минимални разлики в процентите от предходната година,
лицата със основно и по ниско образование намаляват, увеличават се минимално
лицата със средно образование.
Важна характеристика за функционирането на трудовия пазар е
продължителността на престоя в бюрото по труда. Данните показват, че към
31.12.2014г. делът на безработните с регистрация от 1 до 4 месеца в ДБТ е 31,4%.
Другата по-голяма група продължително безработни лица с престой от 6 до 12м. –
24,48%, следва групата от 1 до 2 години – 19,36%, над 2г. – 13,14%, групата на
регистрираните лица до 1 месец – 6,9% и от 4 до 6 месеца – 4,7%. Запазва се
тенденцията от предходната година, най–голям е делът на групата от 1 до 4 месеца . С
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най-дълъг престой в бюрото по труда са лицата над 50 години и лицата с по-ниска
степен на образование.
Интереса към схемите на ОП „РЧР” оказват съществено влияние за поголемия брой на регистрациите в бюрото по труда през различните месеци.
Регистрират се лица, които години наред не са ползвали услугите на бюрото по труда,
с цел да бъдат включени в схемите на ОП “РЧР”, предимно в схема “Развитие”, проект
“Ново начало – от образование към заетост”, проект “Подкрепа за заетост” и проект
„Първа работа”.
През отчетния период на 2014 година, са обявени 430 работни места на
първичен пазар на труда. Постъпилите на работа за периода са 377 лица на първичен
пазар на труда.
За активна политика, реализирана от ДБТ в Община Каспичан за 2014г. са
усвоени 225 344,00лв. За програми за заетост са усвоени – 204 772,00 лв., за мерки за
заетост – 20 572,00лв.
По НП „ОСПОЗ” през 2014г. са включени в заетост 209 лица.
По НП „АХУ”, дейност личен асистент са включени в заетост 6 лица.
По НП „ЗОХТУ” работят 5 лица.
По регионална програма са включени в заетост 11 лица.
По НП „Активиране на неактивните лица” включено в заетост е 1 лице.
По проект „Шанс за работа 2014г.” включени в обучение са 15 лица, 6 лица са
включени в заетост, от които 2 лица са останали при същия работодател след
субсидирания период.
По проект „ПРО-МО-ПРИ” включени в обучение са 2 лица.
По проект „От обучение към заетост” включено в обучение – 1 лице.
По НП„Възобновяване и опазване на българската гора”включени в заетост 2 лица
По НП „Сигурност” включени в заетост са 16 лица.
По мерки за заетост включените в заетост са били 4 лица.
По схема BG051PO001-1.1.12 „Първа работа” при работодатели от община
Каспичан са включени в заетост 7 лица от които 3 по заявки на работодатели от 2013г.
и 4 лица от заявки на работодатели от 2014г.
По схема BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост” при работодатели от
Община Каспичан през 2014г. включени в заетост са 36 лица, от които 34 на заявки от
12 работодатели подадени през 2014г. и две лица на заявка на работодател от 2013г.
По ОПРЧР 2014-2020г. процедура „Младежка заетост” има подадени заявки от
двама работодатели за четири работни места.
Анализът ни дава основание да очертаем целите, чието решаване би
допринесло за стимулиране търсенето на труд:
1. Ограничаване на безработицата и осигуряване на по-висока заетост.
Интегриране на неравнопоставените групи на пазара на труда.
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2. Повишаване качеството на работната сила чрез повишаване на
квалификацията и уменията на безработните или чрез нова квалификация с цел
постигане на по-добра реализация на пазара на труда.
3. Развитие на социалния диалог при изпълнение на политиката по заетостта
4. Защита и регулация на пазара на труда в страната. Ефективна интеграция на
европейския трудов пазар.
На общинско ниво през 2014 г. по Програми за временна заетост към Общинска
администрация - Каспичан са разкрити общо 102 нови работни места. От тях - 88 по
Национални програми и 14 по Европейски проекти. Работещите лица за отчетния
период са 260, разпределени по Програми, както следва:
1. НП „ От социални помощи към осигуряване на заетост „ - 9 лица
2. НП „ От социални помощи към осигуряване на заетост „ – Аварийноспасителни дейности – 165 лица
3. НП“ От социални помощи към осигуряване на заетост“ – Сезонно – ремонтни и
възстановителни дейности - 30 лица
4. Регионална програма за заетост – 10 лица
5. НП за заетост и обучение на хора с трайни увреждания – 2 лица
6. Мерки за заетост по ЗНЗ – 9 лица
7. Проект „ Подкрепа за заетост“ по ОП“ Развитие на човешките ресурси“,
Договор за осигуряване на заетост № ESF-1111-03-09-0056 / 16.04.2013 г. – 20 лица
8. Проект „ Подкрепа за заетост“ по ОП“ Развитие на човешките ресурси“,
Договор за осигуряване на заетост № ESF-1111-03-09-0057 / 25.04.2014 г. –14 лица
9. Проект „ От обучение към заетост“ – 1 лице
№
1.

НАЦИОНАЛНА
ПРОГРАМА/ ПРОЕКТ
НП” От социални
помощи към осигуряване
на заетост”

Дейности и целеви групи:
1.Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни
лица, обект на месечно социално подпомагане, чрез разкриване
на работни места в общополезни дейности,както и в дейности
на територията на предприятия без държавно и/или общинско
участие.
2.Повишаване на пригодността за заетост на лицата, обект на
Програмата, чрез включването им в дейности, водещи до
повишаване на уменията и квалификацията.
С разрешение на Изпълнителния Директор на Агенцията по
заетостта се изпълняват следните дейности :
Аварийно- спасителни дейности – сформират се
аварийни групи за неотложни действия по предотвратяване
и/или преодоляване на последствията от аварии и природни
бедствия (наводнения, пожари, свлачища, тежки зимни
условия, земетресения и др.)
Сезонно-ремонтни и възстановителни дейности –
(за извършване на дейности по: почистване на речни корита,
почистване и поддръжка на гробищни паркове, ремонт и
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поддръжка на общинска пътна мрежа, ремонт и
облагородяване на общински градини и паркове, включително
детски градини и площадки, когато тези дейности не са
финансирани по други програми, мерки, проекти или схеми
за обучение и заетост),

2.

Регионална програма за
заетост

Целеви групи:
1.Трудоспособни безработни лица, които са регистрирани в
Дирекции “Бюро по труда” и са обект на месечно социално
подпомагане.
2. Продължително безработни лица, регистрирани в дирекция
“ Бюро по труда”, обект на месечно социално подпомагане;
3. Член от семейство с деца, в което и двамата родители са
безработни и семейството е обект на месечно социално
подпомагане.
4 Безработен самотенродител (осиновител), който е обект на
месечно социално подпомагане.
5.Безработни лица на месечно социално подпомагане до 29 годишна възраст.
1.Осигуряване на заетост и намаляване на безработицата
2.Подобряване благоустройството на населените места в
Община Каспичан.
3. Възстановяване и поддържане на зелените площи в Община
Каспичан
4. Премахване и контрол на нерегламентирани сметища
5. Почистване и поддръжка на вътрешни помещения в
читалища, детски градини и други обществени сгради.
Целеви групи:
1.Безработни младежи до 29 години с подгрупа до 24 г.
включително
2.Безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда
професионална квалификация и недостиг на ключови
компетентности, в т. ч. безработни с ниско образование /
включително и от ромски произход/
Осигурена субсидирана заетост на 10 безработни лица от
целевите групи.

3.
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Проект“ Подкрепа за
заетост“ по ОП“ РЧР“

1.Със средства от Проекта се финансират дейности от всички
сфери на икономиката с изключение на :
-наемането на лица, които пряко предоставят
административни и/или социални и/или здравни
услуги, както и на персонал с педагогически функции в
образователната система;
- дейности по административно обслужване на населението,
комуналнобитови дейности, физическо обгрижване на хора с
увреждания, самотно живеещи болни хора и др.;
-дейности в сферата селското, горското и рибно стопанство
/без дейностите, свързани с градинарството – паркове, градини
и др. /
2.Осигуряване на 6, 9 или 12 месечна субсидирана заетост на
безработни лица.
3.Осигуряване на заетост на Работодател, с определен от него
наставник.
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Целеви групи :
- продължително безработни лица ;
- младежи;
- лица над 50-годишна възраст ;
- роми;
Осигурена субсидирана заетост за 6 месеца на 14 лица, от тях 6
на длъжност- Работник, товаро -разтоварна дейност; 7работник, растителна защита; 1 – работник,поддръжка спортни
съоръжения
4.

Насърчителни мерки по
Закона за насърчаване на
заетостта
- Чл. 36, ал 1 от ЗНЗ

Чл. 36,ал. 2

-

-

5.

Чл. 53

Проект“ От обучение
към заетост“

Стратегическа цел
(СЦ)
Приоритет
(П)

Индикатор

- Осигуряване на заетост на безработни младежи за срок до 12
месеца / субсидирана заетост – не повече от 6 месеца/
Целева група: Безработни лица до 29-годишна възраст,
насочени от Дирекция“ Бюро по труда“
Осигурена заетост на 1 лице на длъжност „ Технически
сътрудник“
-Осигуряване на заетост на безработни младежи за срок до 12
месеца / субсидирана заетост – не повече от 6 месеца/
Целеви групи:
- Безработни лица до 29-годишна възраст с трайни
увреждания,насочени от Дирекция“ Бюро по труда“.
- Младежи от социални заведения, завършили образованието
си.
Осигурена заетост на 1 лице на длъжност
„Технически сътрудник“
-Осигуряване на заетост на безработни лица с деца до деца до
3-годишна възраст за срок от 12 месеца / субсидирана заетостне повече от 6 месеца /
Целева група :
Безработни лица – самотни родители/ осиновители/ или майки
/ осиновителки/ с деца до 3-годишна възраст.
Осигурена заетост на 1 лице на длъжност
„Сътрудник, социални дейности“
Проектът е разработен от Асоциацията на Индустриалния
капитал в България. Проведено е обучение за професионална
квалификация „ Оператор на компютър и по специалност“
Текстообработване“.
Осигурена е 3 месечна субсидирана заетост на 1 лице.

Мярка

Източник на
информация

Брой

Община
Каспичан

Период
Базова
на
стойност
отчитане

Целева
стойност

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
СЦ-3
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Население (жители) с
подобрено третиране на
отпадъчните води

4 г.

0

3497
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СЦ-3

Население с подобрено
водоснабдяване

СЦ-3

Население с осигурен
широколентов достъп

Брой

Община
Каспичан

4 г.

0

7087

(%)

Община
Каспичан

4 г.

0

7087

По горепосочените индикатори се работи в перспектива с цел добра
организация и качествено-ефективни решения за постигането и последващо
отчитане на индикаторите.
ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И КУЛТУРА
Дейностите, осъществени през изминалата 2014 г., в изпълнение на културния
календар, са както следва:
Началото на културните прояви за 2014 година започнаха с пресъздаване на
сурвакарски обичаи. Читалищата съвместно с пенсионерските клубове отбелязаха
почти всички зимни празници от културния календар на българите.
Във връзка с 125 годишнината от рождението на Николай Райнов в читалището
на село Върбяне бе уреден кът с материали за автора.
На 06.01 бе отбелязан празника „Богоявление” с обичая „Водосвет” в кв.
Калугерица и с. Кюлевча.
На 06. 01. с витрини в библиотеките на читалищата в гр. Каспичан, с. Каспичан
и с. Марково бяха отбелязани 166 години от рождението на Христо Ботев.
Почти във всички населени места съвместно читалищата и пенсионерските
клубове отпразнуваха и празника „Бабинден”.
В края на месец януари в читалището на кв. Калугерица се проведе здравна
беседа на тема "Превенция и опазване на здравето по време на грипни вълни".
В началото на месец февруари децата от клуб „ Приятели на радио Китай” при
ЦРД не пропуснаха да отбележат настъпването на китайската Нова година.
На 10 февруари в читалището на кв. Калугерица се чества „ Ден на пчеларя” –
направена беше дегустация на мед и бяха представени производители на мед.
По стара традиция през февруари беше почетен празника Трифон Зарезан.
Читалищата организираха пресъздаване на обичая с празнично веселие. В гр.
Каспичан и с. Върбяне бе избран най-добрия винопроизводител на населеното място.
На 14.02 не беше пропуснат и Празника на влюбените, като кулминацията беше
в училищата от общината съвместно с читалищата и ЦРД – гр. Каспичан.
С тържества и поднасяне на цветя на 19 февруари беше отбелязана
годишнината от обесването на националния герой Васил Левски. С витрини, беседи и
рецитали годишнината беше отбелязана в читалищата в гр. Плиска, с. Златна нива,
кв. Калугерица с. Марково, с. Кюлевча, с. Каспичан и с. Върбяне.
В навечерието на 1 март в зала 105 на НЧ „Пробуда – 1928 самодейците от гр.
Каспичан отбелязаха празника на самодейността.
На 1 март - деня на самодееца празника отбелязаха и самодейците в гр. Плиска,
с. Кюлевча и с. Върбяне.
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В първия ден от месец март децата от детските градини и учениците от начален
етап, посрещнаха Баба Марта с различни тържества в училищата, читалищата и
Центъра за работа с деца. Бяха подредени изложби от ръчно изплетени и направени
от децата мартеници. Празника бе отбелязан и във всички читалища от общината.
Националният празник 3 март, беше честван с тържествена заря и музикална
програма на площада пред читалище „Пробуда - 1928”. В другите населени места от
общината празника бе отбелязан с изработване на витрини и тематични кътове в
библиотеките на читалищата и поднасяне на цветя на паметниците и паметните
плочи.
В детските градини и читалищата от общината бяха организирани тържества за
отбелязване на 8 март - международния ден на жената.
Изключително разнообразно бе честван празника в различните населени места.
От съвместни тържества на читалищата с пенсионерските клубове през седенки и
партита до изложби и поздрави в читалищата на община Каспичан.
На осми март в с. Кюлевча бе отделено внимание и на празника – Тодоровден.
На 10 март в читалището на кв. Калугерица се отбеляза „Ден на холокоста” –
където бе отчетена ролята на България за спасяването на българските евреи.
На 15 март в читалището на с. Върбяне бе изработен кът посветен на 35 години
от смъртта на Емилиян Станев.
Първа пролет беше посрещната по различен начин във всички населени места
на общината. С походи в гр. Каспичан, с. Кюлевча и с. Могила. В град Плиска
направиха изложба посветена на пролетния празник. Децата от ЦРД гр. Каспичан
организираха също изложба, която озаглавиха „ Пролетни фантазии ”.
На 25 март в храма на кв. Калугерица, а след това на празнична трапеза в
читалището жителите на кв. Калугерица отпразнуваха християнския празник
„Благовещение”.
Театралите от НЧ „Пробуда-1928” отбелязаха празничния ден 27.03 Международен ден на театъра с творческа среща.
От 01 - 07.04. бяха организирани прояви от читалищните библиотеки в
Общината по случай седмицата на детската книга.
От 01 - 07.04. в кв. Калугерица бе отбелязана и Седмицата на гората.
На 1 април в гр. Плиска и с. Кюлевча не беше забравен и Международния ден
на хумора.
На 4 април в с. Върбяне бе отбелязана поредната годишнина от рождението на
поета Веселин Ханчев.
В с. Каспичан тържествено бе отбелязан и Международния ден на ромите 08.04. с футболен турнир.
На 23.04. във връзка със Световния ден на книгата, децата от предучилищна
възраст и първи клас от гр. Каспичан и гр. Плиска се запознаха с библиотеките в
читалищата.
С празничен концерт на балетна школа „Грация” към Центъра за работа с деца
беше отбелязан и 29 април - Международният ден на балета.
По повод традиционните пролетни празници Лазаровден и Цветница в гр.
Плиска, с. Златна нива и кв. Калугерица бяха пресъздадени автентичните български
обичаи.
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В гр. Каспичан на Великден се повеселихме с „Великденско хоро” на площада
пред читалище „Пробуда-1928”. Празнуваха и във всички населени места в община
Каспичан. Навсякъде бяха направени изложби от козунаци и писани яйца.
На 22 април жителите на гр. Плиска отбелязаха в читалището Световния ден на
земята.
На 26 април се проведе първото мероприятие под надслов 50 години град
Каспичан – Среща с набор 1964 година.
На 27 април в
с. Марково отбелязаха 148 години от рождението на
П.П.Славейков.
На първи май в Голямата базилика в Плиска във връзка с 1150 години от
покръстването на България бе извършено масово покръстване на деца от Негово
Високопреосвещенство Варненския и Великопреславски митрополит Йоан.
На 2 май бе отбелязан Денят на гр. Плиска и Храмовия празник на църквата
„Св.Цар Борис I”с тържествен водосвет на Голямата базилика. Бяха обявени за
почетни граждани на гр. Плиска професор Божидар Димитров и посмъртно
професор Рашо Рашев и Негово Високопреосвещенство Варненския и
Великопреславски митрополит д-р Кирил. Беше проведена научна конференция с
присъствието на Президента на Република България Росен Плевнелиев
и
представители на църковната и научната общност на тема „Покръстването в контекста
на цивилизационния избор на Борис I-ви и насоки за развитие на гр. Плиска като
туристическо и културно средище”. Вечерта на 01.05. жителите на гр. Плиска се
забавляваха с концерта на всеизвестният певец на български народни песни Илия
Луков и празника завърши с тържествена заря.
През месец май пет селища от Общината отбелязаха своите празници: на 06.05.
празнуваха в с. Косово, на 9 май се отбеляза храмовия празник в с. Каспичан и събора
на селото, на 11 май - празникът на храма и кв. Калугерица, на 24 май празника на с.
Марково, а на 29 май празнуваха в с. Върбяне.
На 6 май в кв. Калугерица бе отбелязан Денят на земеделския производител.
Гергьовден бе отбелязан в с. Кюлевча и с. Каспичан.
На 6 май в с. Върбяне празнуваха Деня на храбростта и българската армия.
Учениците от общинските училища отбелязаха 9 май - Деня на Европа, с
различни програми и изложби, посветени на европейското членство на България.
На 10 май бе премиерата на пиесата „Службогонци” от Иван Вазов, поднесена
ни от Любителския театрален състав при НЧ „Пробуда” – 1928” – гр. Каспичан.
На 11.05. в повечето от библиотеките на читалищата в общината бе отбелязан
Денят на славянските просветители Св. Св.Кирил и Методий, който е и
професионален празник на библиотечно информационните работници.
На 23 май в навечерието на Деня на българската просвета и култура и на
славянската писменост в гр. Каспичан се проведе празничен парад в който взеха
участие ученици от СОУ „П. Волов”и деца от ОДЗ „Снежанка”. Организиран беше и
празничен коктейл за учителите и културните дейци от общината. В другите населени
места от общината празника също бе отбелязан в читалищата.
В края на месец май в детските градини от общината се проведоха тържествата
„Сбогом детска градина” на които 6-годишните деца получиха своето „Удостоверение
за завършена подготвителна група”.
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На първи юни - деня на детето община Каспичан направи подарък на всички
деца от общината, като осигури безплатно веселие и подаръци за децата от детските
градини. По този повод всички деца от детските градини в общината бяха поканени и
им беше осигурен безплатен транспорт до гр. Каспичан където в НЧ „Пробуда – 1928”
ги очакваше празнично шоу. Различни празненства бяха подготвени за децата в гр.
Плиска, с. Върбяне, с. Златна нива и с. Каспичан.
Денят на Ботев и падналите за свободата на България - 2 юни, беше честван
пред паметника - мемориал „Майка България” в гр. Каспичан. На 2 юни във всички
населени места също бе почетен Деня на Ботев с витрини и поднасяне на цветя.
На 5 юни в с. Кюлевча се организира почистване на селото по случай Деня за
опазване на околната среда.
На 7 юни на старините край гр. Плиска при засилен обществен интерес се
проведе третото издание на Националния събор „Дни на предците”, който се
провежда под патронажа на вицепрезидента на България госпожа Маргарита
Попова. Събитието включва изяви на клубове за исторически възстановки, конни
клубове, реконструктори, археолози, фолклорни изпълнители, майстори на старинни
занаяти. Целта е всички те да покажат исторически периоди от бита, културата и
традициите на нашите предци.
На 9 юни с концертна програма в село Златна нива се отбеляза Празника на
село Златна нива (Свети дух).
На 12 юни в с. Върбяне бе отбелязана 110 годишнината от рождението на
Атанас Далчев.
На 14 юни се проведе поредното издание на регионалния фолклорен фестивал
„Кирека пее и танцува”, в който взеха участие над 400 изпълнители от 22 населени
места. Този фестивал даде възможност на самодейците от общинските читалища да
покажат пред по - широка публика своята художествена продукция.
На 24 юни жителите на с. Кюлевча заедно отпразнуваха Еньовден.
На 25 юни в НЧ „Освобождение – 1904 с беседа бе отбелязана 105 годишнината
от рождението на писателя Димитър Димов.
На 29 юни НЧ „Освобождение – 1904 и ККП в кв. Калугерица празнуваха
Петровден.
На 30 юни в зала 105 на НЧ „Пробуда – 1928” гр. Каспичан бе открита изложба
на Ина Май Джар – „Космическа полиграфия, картини от глаголицата”.
През този и следващите два летни месеца в повечето читалища от общината се
разкриха „Летни занимални”, където желаещите деца под различни форми се
забавляваха в читалищата. В зрителната зала на НЧ „Пробуда – 1928” гр. Каспичан
съвместно с ОДЗ „Снежанка” се прожектираха безплатни детски филми.
На 27 юли църквата в гр. Каспичан отбеляза своя храмов празник - Свети
Панталеймон.
Центърът за работа с деца в гр. Каспичан през лятото сформира групи по
интереси с деца от СОУ „ П. Волов”.
На 29.07. мюсюлманите от селищата в община Каспичан отпразнуваха своя
традиционен мюсюлмански празник „Рамазан Байрям”.
На 29 юли се отбеляза храмовия празник Свети пророк Илия в с. Кюлевча, а на
02.08. жителите на с. Кюлевча отпразнуваха и празника на своето село.
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На 15 август в храма на кв. Калугерица съвместно с ККП бе почетен
християнския празник Успение на пресвета Богородица.
През месец август в читалището на гр. Плиска се проведоха компютърни
курсове за възрастни хора.
На първи септември в НЧ „Освобождение – 1904” в кв. Калугерица във връзка с
Международния ден на мира бе изработено табло.
На 5 и 6 септември се проведе четвъртото издание на Национален конкурс
Майстори на шеговития къс разказ " Зевзек - 2014"
Денят на Съединението - 6 септември, се отбелязва в читалищата на Общината
с подреждане на временни витрини, изложби и кътове посветени на празника. В
общинския център Денят на Съединението отпразнувахме като каспичанци
поднесоха цветя на паметника мемориал „Майка България”, заедно с артистите
Никола Анастасов, Мария Статулова, Любен Чаталов и Илия Раев.
На 14 септември в църковния храм на кв. Калугерица заедно с ККП се почете
християнския празник Кръстовден.
С тържества на 15 септември беше открита новата учебна година в гр. Каспичан,
гр. Плиска , с. Каспичан и с. Марково.
На 19 септември в НЧ „Освобождение – 1904” в кв. Калугерица беше
отбелязана 110 годишнината от основаването на читалището.
На 19 и 20 септември беше кулминацията на тържествата посветени на
Каспичан – 50 години град. Програмата включваше – Научна конференция на тема
„Обществено-икономическото значение на обособилият се административен център
Каспичан в контекста на богатото културно-историческо наследство в региона”с
ръководител професор Игнатовски. Във фоайето на читалището бе изградена
изложба от макети на старата железопътна гара Каспичан. Вечерта на 19 септември за
младежите от града гостуваха познатите на младото поколение певци Ангел и
Мойсей.
На 20 септември програмата започна с откриване на изложба- живопис в
художествената сбирка „Стоян Венев”, програмата продължи с тържествена сесия, на
която бяха обявени за почетни граждани на гр. Каспичан г-н Иван Йовчев и г-н Енчо
Енчев, бяха почетени с грамоти и сребърни значки изявени личности от гр. Каспичан
работили за развитието и просперитета на града. Сключени бяха договори за
сътрудничество между общините Каспичан и Болград, Украйна и Споразумение за
регионално сътрудничество между с. Каспичан, с. Невша и с. Криничное Болградски
район, Одеска област. Тържествата приключиха на площад „Възраждане” с концерта
на фолклорната певица Славка Калчева и тържествена заря.
На 22.09. с временни витрини, викторини и изложби в читалищата на общината
и в училищата бе отбелязан Денят на българската независимост.
На 24 септември в с. Върбяне бе чествана 90 – годишнината от основаването на
НЧ „Васил Левски – 1924”
На 26 септември мюсюлманите от селищата в община Каспичан отпразнуваха
своя традиционен мюсюлмански празник „Курбан Байрям”.
Международния ден на туризма – 27 септември бе отбелязан с поход от
жителите на с. Кюлевча.
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На 1 октомври Денят на музиката и откриването на новия творчески сезон в НЧ
„Пробуда – 1928” гр. Каспичан и НЧ „Просвета – 1911 гр. Плиска беше отбелязан със
среща и коктейл на самодейците от читалищата.
1 октомври е ден и на възрастните хора. Читалищата в с. Могила, гр. Плиска и
кв. Калугерица и с. Кюлевча съвместно с клубовете на пенсионера отбелязаха
празника.
На 16.10. читалището във с. Върбяне изработи кът посветен на 100 години от
смъртта на поета Пейо К. Яворов. На 24 октомври в същото читалище бе оформен кът
посветен на 85 годишнината от рождението на писателя Йордан Радичков.
На 27 октомври в с. Кюлевча се проведе Ден на плодородието в който участие
взеха самодейци от различни населени места на община Каспичан.
Денят на народните будители - 1 ноември в гр. Каспичан отбелязахме малко порано – на 30ти октомври, защото учениците излязоха в есенна ваканция от 31ви
октомври до 2ри ноември. Тържеството включваше рецитал и концерт на площада.
Поднесени бяха цветя на паметника - мемориал „Майка България”. В НЧ „Христо
Ботев - 1896”- с. Каспичан и НЧ „Освобождение – 1904” кв. Калугерица бе направена
презентация. В библиотеката на НЧ „Просвета – 1874” с. Могила и в читалището в с.
Златна нива бе изграден кът с подходяща литература. В читалището на с. Марково бе
изградена витрина посветена на празника.
На 8 ноември в НЧ „Христо Ботев – 1896” се отбеляза Международния ден за
борбата срещу расизма, ксенофобията и антисемитизма.
На 9 ноември в с. Кюлевча се проведе третото издание на фестивала на
„Суджука и младото вино”. Водещ на фестивала тази година беше Краси Радков.
На 21.11. в клуба на пенсионера в кв. Калугерица се проведе среща със
семейства от кв. Калугерица и бе отбелязан денят на християнското семейство. Денят
беше честван и в читалищата на с. Върбяне и гр. Плиска.
На 01.12. в читалищата в гр. Каспичан и с. Каспичан бяха изработени витрини
посветени на 1 декември - Световен ден за борбата срещу СПИН.
На 3 декември празнуваха хората с увреждания от община Каспичан.
На 6 декември в с. Кюлевча се отбеляза Никулден и се запалиха празничните
светлини в селото.
На 20 декември жителите на с. Кюлевча заедно посрещнаха Игнажден.
В края на месец декември в детските градини, училищата, читалищата и ЦРД се
подготвиха с коледни украси, изработиха си сурвакници, проведоха се коледни
изложби. Малки и големи коледари гостуваха на Кмета на Общината. В различните
населени места от общината коледарски групи обикаляха къщите пресъздавайки
българските коледни традиции. Всички читалища организираха коледни и
новогодишни тържества и концерти. В гр. Каспичан коледния концерт се проведе на
22 декември, в който участие взеха самодейците от НЧ „Пробуда – 1928”.
Няма предоставена информация за дейностите на клубовете в общината (клуб на
инвалида, клубове на пенсионера и т.н.), но всички работят активно и според
възможностите си.
Необходимо е по-тясно сътрудничество от гледна точка на информираност от страна
на клубовете към общината.
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Социалната политика на Община Каспичан се реализира съобразно Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги, като следва визията и на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги. Изпълнението на дейностите за
постигане на стратегическите цели заложени в описаните стратегически документи,
създават условия за развитие на ефективна система от социални услуги, които са
достъпни, качествени и адекватни на потребностите на общността.
На територията на Община Каспичан през отчетния период функционират
следните социални услуги:
 социални услуги в общността за деца:
- Център за настаняване от семеен тип за деца /ЦНСТ/ - социалната услуга
включва предоставяне на жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на
деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняването са
изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при
близки и роднини, приемно семейство или осиновяване. В ЦНСТ функционира среда
и отношения близки до семейната, при които децата получават необходимата им
индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване.
В началото на отчетния период услугата функционира с утвърден капацитет 12 места.
В изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги е изпратено
мотивирано предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане за увеличаване капацитета на услугата. Със Заповед № РД 01226/17.02.2014г. Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане
разрешава увеличаване на капацитета на ЦНСТ от 12 на 15 места;
- Реализират се дейности по предоставяне на социални услуги за деца от Семейно
– консултативен център –Нови пазар, Център за обществена подкрепа – Нови пазар,
НПО „Хаячи”. Съвместно се осъществява активна мобилна работа в рисковите
общности. Осигурява се възможност да бъде предоставян пакет от гарантирани услуги
за семейства в риск, който е от особена важност в процеса на превенция –
психологическа подкрепа, придружаване, закупуване на най-необходимите
консумативи за детето, помощ при подготовка на документи и пр.
Мобилната работа в общността, съвместно с партньорите от СКЦ и здравните
медиатори, допринесе много в работата по превенция на изоставянето и оказване на
добра грижа за децата. На терен е оказана подкрепа предимно на многодетни
семейства, самотни родители, бременни жени. Семействата в риск получават
необходимите консултации, информация за правото им на подпомагане,
придружаване до институция.
 социални услуги в общността за възрастни и стари хора:
- Домашен социален патронаж - комплекс от социални услуги, предоставяни в
домовете на възрастни хора и хората с увреждания. Капацитета на услугата е 180
места. През 2014г приключи проект „Помощ в дома”, чрез който ДСП - Каспичан
разшири дейността си, като към него се създаде Звено за почасови услуги в домашна
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среда за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора със затруднения при
самообслужването. По проекта бяха обхванати 72 потребители и назначени 25 лични
асистента, дом. помощници и социални асистенти. След приключване на проектните
дейности е осигурена устойчивост, като към структурата на ДСП са включени двама
социални асистента. През отчетния период с финансиране от Фонд „Социална
закрила”, Домашен социален патронаж предоставя социалната услуга в общността
„Обществена трапезария”, която основна цел е 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 обхванати от услугата е 40;
- Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/ с. Кюлевча –създават се
условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с
предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационни
потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и
личните контакти. За задоволяване потребностите на големият брой нуждаещи се
лица значително надхвърлящи утвърдения капацитет е разширена материалната база
с още 50 кв. метра, чрез изграждане на дървена сглобяема къща. Тя дава възможност
за обособяване на кабинети за провеждане на дейности по интереси. ДЦВХУ
обслужва потребители от седем населени места и предоставя социалната услуга на
територията на три общини /Каспичан, Шумен, Нови пазар/.
В ДЦВХУ от около 4 години е утвърдена тенденция за трайно надхвърляне заетостта
на капацитета и една много добра среднодневна посещаемост. Въпреки
необходимостта и предприетите нормативно установени действия за увеличаване на
капацитета от 30 на 40 лица, все още няма изразена готовност от страна на Агенция за
социално подпомагане за реализиране на тези мерки. С увеличаване на капацитета на
социалната услуга, ще бъдат обхванати по – голям брой лица от целевите групи
приоритетно изведени в Стратегията за развитие на социалните услуги.
- Център за социална рехабилитация и интеграция - разкрит по Схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Живот в общността”. От месец
септември 2013 година стартира реалната дейност по предоставяне на социалната
услугата с целева група по Схемата – лица над 18 годишна възраст с физически
увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост, чакащи настаняване в
специализирана институция. След приключване на проектните дейности, считано от
01.11.2014г., ЦСРИ функционира като делегирана държавна дейност с целева група
съобразно Методиката за предоставяне на социалната услуга с капацитет 30.
Предвижда се през 2015г. да се търсят възможности за разширяване на материалната
база, като бъде обособено помещение за Лечебна физкултура за деца. При доказано
надвишаване на среднодневната посещаемост на услугата, ще бъдат предприети
необходимите действия за увеличаване на капацитета от 30 на 40 места.
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- Социални услуги предоставяни в домашна среда
През отчетния период е разширен обхвата на услугите предоставяни в домашна среда
на хора с различни видове увреждания, по следните проекти:
o
Проект „Подкрепа за достоен живот” по оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси” – дейност „Личен асистент”. Периодът, през който се
осъществява проекта е 08.11.2010г. до 31.12.2014 г. От стартирането му до настоящия
момент са обслужени 78 потребители, назначените лични асистенти от началото на
проекта са 74.
o
Проект „Помощ в дома” по оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси” . Създадено е Звено за почасови услуги към Домашен социален патронаж
Каспичан. Предоставят се услуги в семейна среда за хора, които са в частична или
пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. По
Проекта бяха наети 25 безработни лица, като лични асистенти, социални асистенти и
домашни помощниции обхванатите потребители са 67 . В момента проекта е в фаза
на устойчивост. Две лица са наети към ДСП като социални асистенти, които през
2014 са обслъжвали 20 потребителя.

ОКОЛНА СРЕДА
1. Извършено е планово пробовзeмане и изследване на отпадъчните води от
пунктове № 2 и № 3 – на изход съществуващи канализационни колектори от
„Регионална лаборатория - Шумен“ към Изпълнителна агенция по околна среда.
Резултатите от изпитването не показват отклонения от препоръчителните стойности.
2. Извършен е контролен технически преглед на язовирите Калугерица,
Кюлевча, Косово и Марково, не са констатирани нарушения.
3. Сключен е договор за извършване на входящ контрол и обработка на
строителни отпадъци, извозвани от територията на Община Каспичан на площадка с
местоположение, гр.Шумен, кв. Мътница, собственост на «Пътища» АД.
4. Участие в инициативата «Да изчистим България за един ден» проведена на 26
април 2014 г. Количествата събрани битови отпадъци по време на кампанията
предадени на регионалното депо за неопасни отпадъци в кв.Дивдядово са 9 640 кг.
Използвани са ваучери за гориво, предоставени от Предприятие за управление на
дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и е извършено извозване на
строителни отпадъци от територията на Община Каспичан в количество 9 800 кг.
5. Извършено почистване на нерегламентирани сметища на територията на с.
Златна нива и гр. Плиска.
6. Проведена е кампания за предаване на излязло от употреба електрическо и
електронно оборудване /ИУЕЕО/, количество – 24 кг.
7. Издадени разрешителни за отсичане/окастряне на дървета на територията на
населените места в общината – 26 броя.
8. Извършено залесяване на 55 броя дървесни и храстови видове /западна туя,
сребрист смърч и платан/чинар/ на озеленени площи на територията на Община
Каспичан.
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9. През отчетния период за издадени 4 броя позволителни за събиране на
билки, съгласно Закона за лечебните растения.
10. Изработен План за действие за 2014 г. към Програмата за управление на
дейностите с отпадъците на територията на Община Каспичан за периода 2009–2013 г.
11. Издадени удостоверения за насочване на строителни отпадъци – 5 бр.
12. Съгласно Заповед № РД-25-633/05.11.2014 г. е извършен оглед на състоянието
на река Каменица, река Мадарска и река Провадийска (в точките на заустване)
попадащи на територията на Община Каспичан. При огледа е констатирано
следното:
- Необходимост от отсичане и почистване на дървесна и храстова растителност,
намираща се в коригирания участък на река Мадарска;
- Коригирания участък на река Каменица, от вливането на река Мадарска до около
200м северно от мост на ж.п. линия София-Варна, е почистен от дървесна и храстова
растителност;
- Корекция на река Провадийска - извършено е почистване с багер на наносите в
точките на заустване в реката на канализационните колектори от канализационната
система на гр.Каспичан. Реката е обрасла с растителност /папур/ и частично затлачена
от натрупани наносни отложения.
Управителят на «Напоителни системи» ЕАД, клон Шумен, с писмо изх.№ ИКК
3013/20.11.2014 г., е уведомен за състоянието на реките и направените констатации.
13. На 19.10.2014 г. в гр. Каспичан се проведе и бе спечелен първият екологичен
референдум в България!
До референдума се стигна, след като инвеститор предвиждаше да изгради
инсинератор в индустриалната зона, в близост и до жилищните сгради в
североизточната част на града. Жителите на гр. Каспичан се обявиха против проекта
за изграждане на инсинератор, предприеха съответните протестни и съдебни
действия, след което се проведе референдум. В тази връзка от страна на общината бе
проведен Референдум "Да се забрани ли изграждането и експлоатацията на
инсталации за изгаряне на отпадъци на територията на град Каспичан?". Резултатите
от допитването показаха, че в него са участвали повече от половината от имащите
легитимно право на глас. От далите мнението си 97.93% са отговорили с "да" на
въпроса. Само 22-ма са отбелязалите отговор "не". По процедура резултатът от
референдума бе публично оповестен от общинския съвет, а решението от
допитването влезе в сила веднага.
УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Отдадените жилища под наем през 2014 г. са 8 броя, като от същите са събрани 1
589.72 лева приходи, внесени в бюджета на общината. Не са извършвани основни
ремонти на общинските жилища, целият жилищен фонд на общината е амортизиран
и остарял, жилищата се нуждаят от основни ремонти, освежаване, саниране и др.
Имоти, общинска собственост, управлявани от Кмета на общината:
Основно дейността се изразява в отдаване под наем или предоставяне за ползване на
помещения, вещи, терени в регулация, язовири, земеделска земя, пасища, мери и др.
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Приходите в разбивка са следните:
От наеми имущество
От земеделска земя:
– продажба
– наем и аренда
От концесия

–42 789лева
–24 993лева
- 160 442лева
–12 383 лева

По смисъла на Закона за общинската собственост публичната собственост са всички
зелени площи, улици, площади, паркове и градини. Тяхното управление включва
основно почистване, озеленяване, сметосъбиране, сметоизвозване, както и
предоставяне правото за извършване на търговска и друга дейност върху такива
площи.
Дейността се осъществява по реда на чл. 13, ал. 2 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като отдаването
под наем на общински терени за поставяне на павилиони за търговски дейност се
извършва по схема, одобрена от гл.архитект на общината.
През 2014 г., съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси
и цени за услуги, са събрани такси за ползване на пазари, тържища, тротоари и др. в
размер на 1 564.00 лева.
През 2014 г. общинските пасища и мери са отдадени за общо и индивидуално
ползване съгласно решение № 629 от протокол № 39 / 27.03.2014 година на Общински
съвет-Каспичан. Сключени са 32 броя договори за 6 547.300 декара. Получени са
приходи в размер на 13 094.00 лева.
През 2014 г. са проведени 7 тръжни процедури за отдаване под наем на общински
имоти, в резултат на което са сключени 6 договора за наем на помещения и 1 договор
за терен.
Към края на 2014 г. община Каспичан е страна по договори за наем на земеделски
земи, както следва:
18 договора за аренда за площ от 2 253.521 дка
64 договора за наем за площ от 2 984.312 дка
Получени са приходи в размер на 113 934.91 лева
През 2014 г. Община Каспичан не е раздавала маломерни имоти от общинския
поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или
конкурс.
През 2014 г. са проведени 3 тръжни процедури за продажба на земеделска земя по
реда на чл.35, ал. 1 от Закона за общинската собственост.
Реализирани приходи в размер на 10 618.05 лв.
По видове проведените процедури са разпределени, както следва:
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-

Продажба на имоти на търг - 3 броя
Ликвидиране на съсобственост, чрез продажба на общинска част от имота - 3
броя, реализирани приходи в размер на 947.86 лева
Учредяване право на ползване за пчелини - реализирани сделки 2 броя и
приходи в размер на 205.00 лв.
Учредяване право на пристрояване към съществуваща сграда 1 сделка, приходи
в размер на 76.00 лв.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТИ И УСВОЕНИ СРЕДСТВА ОТ ПРОГРАМИ НА ЕФ
През отчетния период 2014 г., новият програмен период не бе стартирал и няма
отворени мерки за общински допустими проектни предложения.
Община Каспичан довърши и реализира започнатите, през предходния период 20072013 г., неприключени проекти и използва възможността за финансиране чрез прием
по СНЦ МИГ „Нови Пазар – Каспичан”.
По ПРСР/313:
Проект „Въвеждане на съвременни форми за представяне на местното културно и
историческо наследство в община Каспичан”, мярка 313, входиран чрез СНЦ МИГ
„Нови Пазар – Каспичан”, ДБФП №: 56/3/3130248 от 01.10.2013 г.
Проектът цели повишаване привлекателността и качеството на туристическите
услуги чрез въвеждане на съвременни и модерни технологии, които по достъпен и
интуитивен начин да предоставят информация за историческите, културните и
природните забележителности в обособени туристически обекта на територията на
Община Каспичан и създаването на рекламен цветен каталог със снимки формат А4.
Насочен към всички възможни потребители, в неговото съдържание е заложена
специфична културна, историческа, туристическа и др. информация. В новия век на
бързоразвиващи се технологии, община Каспичан се включи с поставяне на 3 броя
киоски – във фоайето до входа на сградата на музея в НИАР Плиска; – във фоайето на
хотелски комплекс КИРЕКА; – в читалище „Каменен стълб” в Кюлевча. Свързани със
софтуер към общината, киоск терминалите подават интересна информация, която
периодично ще бъде актуализирана и допълвана. Проектът е отчетен към ДФЗ и
средствата по него са възстановени, включително и средствата за ДДС.
Описание на дейностите:
 Изработка, доставка и монтаж на 3 броя информационни терминали – дейността
включва: изработката на терминалите, трaнспортирането им до определените за
монтаж места, обучение и указание за работа с хардуера;
 Изработка и инсталиране на специализиран софтуер за информационни
терминали;
 Изработка и доставка на цветен каталог със снимки формат А4 – каталозите
съдържат снимки и текст, представляващи исторически, културни, природни и др.
забележителности на територията на Община Каспичан и
 Изработка и доставка на информационни табели.
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Проведени са обществени поръчки след което избраните изпълнители „КИОСК
БЪЛГАРИЯ” ООД – Шумен и ЕТ „Поли-Д-Павлинка Дякова” – Шумен работиха
усилено, съгласно изискванията на община Каспичан и създадоха качествен продукт,
който се надяваме да покрие целите за които е създаден.
Детайлна информация за проекта:
Подаден 2012 г.
Сключен договор
м.Х.2013 г.

Реализиран 2014 г.
Срок на изпълнение:
12 месеца

Стойност на проекта:
ЕЗФРСР:
НБ:

58 595,57 лв.
46 876,46 лв.
11 719,11 лв

По ПРСР/322:
Проект „Обновяване на парк в гр. Каспичан, изграждане на детска площадка в с.
Марково и поставяне на съоръжения за спорт и отдих в с. Могила”, мярка 322,
входиран чрез СНЦ МИГ „Нови Пазар – Каспичан”, ДБФП №: 56/3/3220249 от
23.09.2013 г.
Проектът е насочен за възстановяване и подобряване на визията на парка до стадион
„Локомотив” в град Каспичан, направата на детска площадка в село Марково и кът за
спорт и отдих в село Могила, с цел повишаване качеството на живот на жителите в
обособените населени места и подобряване на инфраструктурата.
Описание на дейностите:
 Рехабилитация на обществени зелени площи - парк до стадион "Локомотив" в гр.
Каспичан, включващи:
 почистване на парка и рекултивация на 12.2 дка площи (в т.ч. извозване на
отпадъци);
 оформяне на 660 кв.м. алеи с настилка пакелаж
 озеленяване с различни видове растителност – дървета, храсти, почвопокривни
и др.
 доставка на кинетична атракция с конструкции от кинетични стоманени
въжета, разположени в различни по състав конфигурации с вятърни чанове,
соларни лампи и др.
 Озеленяване на обект в село Марково с подходяща растителност.
 Доставка и монтаж на паркови съоръжения за всички обекти на инвестицията –
пейки и кошчета, детски пързалки, катерушки, различни люлки за игра и тенис
маса, разположени в различни обекти
 Доставка и монтаж на информационни табели
Изпълнители по ЗОП: ЕООД„Вариант Петров”гр. Каспичан; „ПАРКОИЗГРАЖДАНЕ
- ШУМЕН” ЕООД; „ЕЛИТ – ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ” ООД - ВАРНА
Детайлна информация за проекта:
Сключен договор
м.ІХ.2013 г.
Реализиран
2014 г.
По ПРСР/323:
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Подаден бе проект „От славно минало към достойно бъдеще” по прием през м.ІІІ.
2014 г. на СНЦ МИГ „Нови Пазар – Каспичан” и последващ ДБФП №: 56/3/3231428 от
05.08.2014 г.
Описание на дейностите:
 Създаване на етнографска сбирка с характерни за района носии, чрез закупуване
на носи на 125 бр. носии за 8 колектива на осем читалища на територията на
Община Каспичан
 Създаване на историческа сбирка, пресъздаваща живота на прабългарите, чрез
закупуване и доставка на юрта - предвижда се да бъде закупена и доставена юрта с
непромокаемо покритие от плъст изработен от естествена вълна с непромокаема
мембрана
 Създаване на историческа сбирка, пресъздаваща живота на прабългарите, чрез
закупуване на оборудване за юрта
Дейностите са приоритетни за общината и чрез изпълнението им ще се съхранят
местните бит, традиции и култура. Ще се спомогне за развитието на нови инициативи
като културен и познавателен туризъм, които ще спомогнат за утвърждаването на
общината като една добра дестинация наситена с исторически факти и събития.
През м.11.2014 г. са проведени процедури по ЗОП и са избрани изпълнителите
„МЕЛИ-М”– Пловдив; „Его Експерт” Варна – юрта; „АВИТОХОЛ” Варна – оборудване
юрта. Реализацията на проекта ще продължи и през следващата година.
По ПРСР/321:
Проект „Реконструкция на спортна площадка, находяща се в гр. Плиска и
Рехабилитация на начално училище в с. Косово и превръщането му в читалище и
библиотека”. Проектът е подаден през 2012 г. Сключен е ДБФП № 56/3/3210250 от
26.06.2014 г.
Частта за спортната площадка е отхвърлена поради недопустимост по мярката. За нея
ще се работи в новия период 14-20. Подадено е обосновано и предварително
съгласувано с ДФЗ искане на анекс за отпадане на тази част като ангажимент за
изпълнение от общината.
Предстои провеждане на обществени поръчки и договори с изпълнители, както и
реализация през следващата – 2015 година.
По ОПАК:
Проект „Община Каспичан - ефективна и компетентна общинска администрация" и
продължение на проекта с втори "Община Каспичан - квалифицирани служители и
качествено обслужване", който ще продължи и през следващата 2015 г.
Описание на дейностите:
Дейност 1: Организация и управление. Дейност 2: Обучения, проведени в Института
по публична информация. Дейност 3: Обучения по ключови компетентности.
Дейност 4: Обучения по Английски език. Дейност 5: Дейности по информация и
публичност
Обща стойност на проекта 93 121,04 лв.
По ПУДООС:
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Община Каспичан кандидатства с 4 идентични проекта по ПУДООС по националната
„За чиста околна среда 2014” под мото „Обичам природата – и аз участвам” 2014 г.
Като община, финансирана в предходните две години, шансовете на общината бяха
минимални, в резултат на което проектите бяха отхвърлени. Кампанията се
организира всяка поредна година и това е добър повод да бъдем амбицирани през
следващата, при допустимост, да реализираме проекти по тази програма.
По ОПАК:
Проект: Ефективно партньорство при разработване, изпълнение и мониторинг на
общински политики в Каспичан BG051PO002-1.3.07-0087-C0001, с обща стойност на
проекта 56 433 лв. Подаден през 2013 г. Реализиран и отчетен през 2014 г.
Цел - подобряване процеса на разработване, изпълнение и мониторинг на
общинските политики и ефективността на администрацията, чрез прилагане
принципа на партньорство и координация.
Описание на дейностите:
Дейност 1: Организация и управление на проекта „Организация и управление” е
основна дейност, която ще осигури ефективно и качествено изпълнение на проекта.
Дейност 2: Провеждане на процедури за избор на изпълнители Община Каспичан ще
избере външен експерт за подготовка на тръжните документи и договори с
изпълнители за предвидените за външно възлагане дейности в настоящото проектно
предложение.
Дейност 4: Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол
и последваща оценка при изпълнението на общински политики
Дейност 5: Разработване на социално-икономически и SWOT анализ
Дейност 6: Разработване на Концепция за пространствено развитие на община
Каспичан 2014 - 2020 г.
Дейност 7: Последваща оценка за изпълнението на Общински план за развитие на
община Каспичан 2007-2013 г.
Дейност 8: Разработване на Стратегия за развитие на туризма в община Каспичан до
2020 година Община Каспичан има изключително висок, но не добре използван
потенциал за развитие на туризъм - богато културно-историческо наследство и
редица природни забележителности: първата българска столица Плиска, част от
НИАР „Мадара”, скални образувания в с. Кюлевча, условия за селски туризъм, лов,
риболов, скално катерене и др.
Дейност 9: Разработване на Програми за енергийна ефективност, насърчаване
използването на ВЕИ и биогорива
Дейност 10: Обучителен семинар Обучителният семинар цели запознаване на
служителите на Общинска администрация – Каспичан с новите документи и
механизмите за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики.
Дейност 11: Информация и публичност Дейностите за информация и публичност се
реализират през целия период на изпълнение на проекта от 1–вия до 9–тия месец.
Това са дейности за популяризиране на проекта, на неговите цели и резултати.
По ОПРЧР:
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Проект „Организация и реализация на информационна кампания за етническа
толерантност" BG051PO001-4.1.05-0050 * BG051PO001-5.1.04-0109-C0001 на стойност
157 905,00 лв. Подаден през 2012 г., отчетен през ІІ.2014 г. Този проект беше
осъществен в три общински училища ОУ „Христо Ботев” село Каспичан, ОУ „Пайсии
Хиляндарски” град Плиска, ОУ „Петко Славейков” село Марково. По проекта бяха
създадени клубове по интереси, беше доставено оборудване и носии.
По ОПОС:
Проект „Закриване и рекултивация на общинското депо за битови отпадъци в с.
Каспичан, Община Каспичан”
Основната цел на проекта е окончателна рекултивация на Общинското депо за ТБО в
с.Каспичан.
Конкретните дейности, по отношение на мониторинга и след експлоатационните
грижи са:
• почистване на замърсената с отпадъци площ в размер на 14.587 дка,
• оформяне на ново тяло на депото с наклон на откосите не по-голям от 1:2,5 и 3D
повърхност 11,8 дка
• газ-дренажна система –газ-дренажни лъчове и газов кладенец
• повърхностно запечатване –изолационен пласт от глина 50см
• рекултивационен пласт –хумусни земни маси 50см
• повърхностно отводняване на площадката-бетонови отводняващи канавки
• биологична рекултивация с грижи за растителността първа година
• мониторингови пунктове – изграждане на пиезометри, визирни стълбове и репери
• биологична рекултивация - грижи за растителността втора година
• биологична рекултивация - грижи за растителността трета година
След закриване на депото се предвижда наблюдение състоянието на повърхностните
води – чрез вземане проби от канавките и на подземните води, чрез изградените три
броя пиезометри – на всеки шест месеца. Отделянето на газ ще се наблюдава чрез
вертикалния газоотвеждащ кладенец, също на шест месеца.
Предвижда се да се следи състоянието на повърхността на депото – хоризонтални и
вертикални деформации, с честота веднъж годишно с документиране на резултатите
от геодезическото заснемане.
Продължителността на следексплоатационния мониторинг е не по-кратък от 30
години
Начало на проекта:
31.03.2014 г.
Край на проекта:
31.05.2017 г.

Кохезионен фонд
Нац. финансиране
Обща стойност

275 748.24 лв. Бенефициент: ПУДООС
48 661.45 лв. Изпълнител:
„ПМД – Кладенец – Павел
324 409.69 лв. Драганов” гр.Нови пазар

АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ПО ЗАЛОЖЕНИТЕ ИНДИКАТОРИ
ГЛАВНА ЦЕЛ: Устойчиво местно развитие с високи равнища на заетост,
подобрено качество на живот и преодоляване на бедността, основани на
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потенциала и ресурсите на общината за постигане на общ икономически
напредък.
Възможностите за логистика и предимствата на гео-стратегическото положение
на община Каспичан, която е в близост до главни пътни и железопътни артерии, е
предпоставка да се работи активно и целенасочено за привличане на инвестиции,
развиване на предприемачеството, оползотворяване на местния капитал и отваряне
на пазара за стоки и услуги.
Осъществяването на главната цел следва да стане в условията на тясно
взаимодействие и партньорство между местните власти, бизнеса и НПО. В тази
посока не се работи достатъчно активно.
Необходимо е да се използват и всички възможности за съвместни проекти и
дейности, включително в условията на междуобщинско и трансгранично
сътрудничество. За съжаление община Каспичан попада основно в обхвата на ОПРСР.
Тази програма е една от последно стартиралите за изминалия програмен период
2007-2013 г. Към годината на отчетност – 2014, програмата все още не е одобрена от ЕК
и процесът продължава и през 2015 г., като се очаква през м. октомври да бъдат
готови първите възможни схеми за кандидатстване. Тази загуба, от почти две години,
несъмнено се отразява на възможностите за стартово изпълнение на приоритетите на
ОПР.
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 на
състоянието на техническата и социална инфраструктура, съхраняване и
опазване на природното богатство и културно-историческото наследство.
Във връзка с първата стратегическата цел, Община Каспичан, благодарение на
предходния програмен период 2007-2013 г. е стартирала проект, който бе реализиран
през 2014 г. на тема „Въвеждане на съвременни форми за представяне на местното,
културно и историческо наследство в община Каспичан”. Целта на проекта е да се
привлече вниманието на туристите към исторически, туристически и културни
обекти, каквито има в изобилие на територията на общината: Плиска - първата
българска столица оживяваща чрез възстановките и пренасянето във времето под
свода на колоните и арките на Голямата Базилика; Мадарския конник - разположен
на мадарското плато, чиято по-голямата част се намира на общинска територия
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Каспичан; къщите за гости предлагащи типичните за региона на с.Кюлевча обичаи и
традиции; къщи за гости в с.Могила, където времето е спряло сред тишина и
спокойствие и се чува само ромоленето на десетки извори и лечебни чешми, кв.
Калугерица (и много други обекти. Надяваме се реализацията на проекта до доведе
до по-ефективно използване на ресурсите и да привлече вниманието не само на
туристи, но и на инвеститори.
Община Каспичан има потенциал и възможности да работи за намаляването на
безработицата и повишаването на доходите, като активно се стреми да използва
предоставените възможности по националните и европейски програми. Не на
последно място залагаме и на факта, че общината има структурирана индустриална
зона, където се предоставят терени за потенциални инвеститори.
Разшири се дейността на фирма „Рока България” АД, „Крис ОЙЛ 97”. През
2014 официално беше открит завод за горешто поцинковане (ЗГП).Продаден беше
терен в промишлената зоно и вече има изготвен проект за изграждане на завод за
сушени плодове и зеленчуци.Разширява се материално - техническата и леглова база
на туристическите обекти.
Върху втората цел се работи като се предоставя възможност на всеки ученик от
населените места да ползва организиран транспорт, за да може да се образова, да
посещава училище и свободните форми на обучение като спорт – хандбал, волейбол,
футбол, тенис на маса и др.
ЦСРИ и ДЦВХУ също предоставят възможности на хората от третата възраст
или такива с увреждания да се социализират, да бъдат ползотворни, да открият
смисъл и мотивация да поддържат едно добро ниво на социални взаимоотношения.
По третата цел се работи в перспектива, като поради липса на налични
свободни бюджетни средства, се залага на финансиране по европейски и национални
програми. Определено в тази област има какво да се желае и да се направи в бъдеще.
ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ И ОТЧЕТНИ СТОЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТИ,
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ
Стратегическа цел
(СЦ)
Приоритет
(П)

Индикатор

Период
Източник на
Мярка
на
информация
отчитане

Базова
стойност

ОТЧЕТЕНИ
СТОЙНОСТИ

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
П-2

П-2
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Наети на работа безработни
лица след курсове за
квалификация
Осигурени работни места за
лица в неравностойно
положение

Брой

АЗ

1 г.

0

15

Брой

АЗ

1 г.

0

10
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Стопански единици
(предприятия) в община
Каспичан
Нетни приходи от
продажби на
предприятията
Произведена продукция в
нефинансовите
предприятия на общината

Брой

НСИ

1 г.

187

199

Хил.лв.

НСИ

1 г.

106 791

112 848

Хил.лв.

НСИ

1 г.

101 271

102 990

П-1

Леглова база в места за
настаняване и/или средства
за подслон

Брой

Община
Каспичан

1 г.

141

161

П-1

Реализирани нощувки в
местата за подслон и
настаняване

Брой

Община
Каспичан

1 г.

334

4 496

П-1

Туристи, посетили община
Каспичан

Брой

КИЦ

1 г.

152

1 644

П-1

Обработваеми земеделски
земи

Дка.

ОСЗ

1 г.

154 998

168 330

П-1

Размер поливни площи

Дка.

ОСЗ и ДФЗ

1 г.

12 000

19 000

П-1

Залесени горски територии

Дка

ДГС

1 г.

53 069

60 500

П-1

Животновъдни обекти

Брой

БАБХ, ОСЗ

1 г.

1 034

1 254

П-4

Културни събития

Брой

Община
Каспичан

1 г.

0

6

П-4

Предоставяни социални
услуги

Брой

Община
Каспичан

1 г.

6

10

П-1

П-1

П-1

На основание гореизложеното, редно е да се отбележи, че актуалните данни с които
разполага НСИ по основните икономически показатели, са към 2013 г.
Предприятията следва да отчетат дейността си за 2014 г. в срок до 30.04.2015 г., след
което следва период на обработка на данните и същите могат да бъдат официално
оповестени от НСИ най-рано през м.ноември 2015 г. и предоставени за ползване найрано през м.декември 2015 г.
Във връзка с предоставената информация за актуалност от НСИ и поставените
срокове до 30.03.2014 г. за изготвяне на годишен доклад за изпълнението на ОПР няма
възможност да се предоставят други актуални данни за изпълнението по заложените
индикатори.
В табличен вид е представена информацията за базовата и целева стойност по
индикаторите за резултат, чиито период на отчитане е 4 годишен. В тази връзка по
всеки един индикатор се работи в перспектива, за да има реализация в бъдещ период.
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Стратегическа цел
(СЦ)
Приоритет
(П)

Индикатор

Източник на
Мярка
информация

Период
на
отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
П-1

Договори за реализиране
на ПЧП

Брой

Община
Каспичан

4 г.

0

3

П-1

Реализирани проекти за
междуобщинско
сътрудничество

Брой

Община
Каспичан

4 г.

0

2

П-1

Съвместни проекти
реализирани в
партньорство с НПО

Брой

Община
Каспичан

4 г.

0

3

П-3

Ремонтирани пътища

Км.

Община
Каспичан

4 г.

0

12

П-3

Подобрена улична мрежа
в лошо състояние

Км.

Община
Каспичан

4 г.

0

3.5

П-3

Изградена нова
канализационна мрежа

Км.

Община
Каспичан

4 г.

0

15

П-3

Изградени нови ПСОВ

Брой

Община
Каспичан

4 г.

0

1

П-3

Обновени водопроводни
мрежи

Км.

Община
Каспичан

4 г.

0

40

П-3

Отпадни води, подложени
на пречистване

%

Община
Каспичан

4 г.

0

38

П-3

Премахнати
нерегламентираните
сметища

Брой

Община
Каспичан

4 г.

5

8

П-4

Създадените "онлайн"
административни услуги

Брой

Община
Каспичан

4 г.

0

2

П-4

Общински служители
преминали курсове и
обучения

Брой

Община
Каспичан

4 г.

0

112

П-4

Новосъздадени или
благоустроени зелени
площи

Брой

Община
Каспичан

4 г.

0

1

П-4

Подобрен общински
сграден фонд

Брой
сгради

Община
Каспичан

4 г.

0

4

П-4

Подобрено състояние на
релизиозни храмове

Брой
обекти

Община
Каспичан

4 г.

0

3

Брой

Община
Каспичан

4 г.

0

1

Брой

Община
Каспичан

4 г.

0

0

П-3, П-4

П-3, П-4
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Новосъздадени или
обновени детски
площадки
Новосъздадени или
обновени спортни
площадки
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Стриктно се спазват действията, предприети с цел осигуряване на ефективност
и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и
анализ на данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план
за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези
проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на общинския план за развитие;
г) мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за
развитие със секторните политики, планове и програми на територията на
общината;
д) мерките за прилагане принципа на партньорство;
е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ
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 налага 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.





Забележки и констатации за отстраняване:
През 2014 все още няма яснота за ОП за новия програмен период
Не е създадена препоръчителната мониторингова експертна група за наблюдение
и оценка на изпълнението, с участие на всички заинтересовани лица.
Не са изготвени анкети и/или друг начин за получаване на информация от страна
на бизнеса за инвестиционните намерения, препоръки и др. свързани с
реализацията на ОПР.
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Основни задачи на плана за развитие на община Каспичан в периода 2014-2020 г.,
остават непроменени и са както следва:











Да се 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.
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 отчитането на реализацията на ОПР са използвани следните методи:
-

-

-

-

-

Наблюдение 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 др.
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 изготвени изводи и формулировки в
плана.
Работа в екип – разпределение на задачите по експерти и съгласуване
действията на Общинската администрация на Каспичан.
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 цветни таблици.
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Основните източници на данни и информация са:
1. Базови данни от Общински план за развитие на община Каспичан 2014-2020;
2. Официални статистически данни от Териториално статистическо бюро – Шумен,
Регионална Дирекция Бюро по труда, Разплащателна агенция на ДФЗ – Шумен,
РИОСВ, РЗИ – Шумен и др. институции;
3. Официални справки и информация от Общинска администрация Каспичан;
4. 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.
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СПИСЪК С АБРЕВИАТУРИ

ОПР – Общински план за развитие
ОП – Оперативна програма
ОПАК – Оперативна програма „ Административен капацитет”
ЗРР – Закон за регионалното развитие
ППЗРР – Правилник за прилагане закона за регионално развитие
ЕС
- Европейски съюз
НСИ – Национален статистически институт
АЗ
– Агенция по заетостта
БТ
– Бюро по труда
ДБТ – Дирекция Бюро по труда
ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип
ДЦВХУ –Дневен център завъзрастни хора с увреждания
ЦСРИ – Център за социална рехабилитация и интеграция

09.03.2015 г.
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