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ВЪВЕДЕНИЕ 

Този документ представя резултатите от извършената последваща оценка (ПО) на 

Общинския план за развитие (ОПР) на община Каспичан за периода 2007-2013 г., изготвена в 

изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР - чл.34 и 

чл.36) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР). 

Oбщинският план за развитие на община Каспичан за периода 2007–2013 г. е 

средносрочен планов документ, съобразен с националната политика за регионално развитие и 

бюджетните планове на Европейския съюз. Той е основополагащ, стратегически, динамичен 

документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано 

местно развитие в посочената територия. Документът очертава средносрочната перспектива за 

икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината. 

Последващата оценка на изпълнените общински планове за развитие е заключителния 

етап в комплексната система за оценяване реализацията на основните управленски документи, 

предхождан от предварителна и междинна оценки.  

Чрез последващите оценки на изпълнените общински планове за развитие се прави 

рекапитулация на цялостната реализация, качеството на получените резултати и нивото на 

постигнатите очаквани и неочаквани ефекти. 

Последващата оценка е предприето действие за анализ на провеждането и резултатите от 

определен брой инициативи, които се осъществяват в повече или по-малко, формализирана 

методологична и институционална рамка с оглед на отчитането и/или подобряването на 

определени публични дейности, по-специално посредством сравняване на резултатите с 

поставените цели и с използваните средства. 

Съизмеримостта на постигнатите резултати с първоначално формулираните цели води 

до търсене на обяснение за отклоненията, т.е. до изследване на причините за идентифицирани 

дефицити и извличане на поуки, които да бъдат полезни за следващия програмен период. 

Последващата оценка има за цел да установи как са използвани обществените ресурси, 

каква е ефикасността на извършените интервенции, в каква степен са потвърдени предвидените 

цели. 

Тя проучва факторите за регистрирания успех или неуспех на намеренията за промяна, 

прави обобщени изводи за устойчивостта на резултатите и осигурената продължителност на 

въздействията. В идеалния случай тази оценка следва да се изготви по време на подготовката за 

следващото програмиране, т.е. поне една година преди датата на приключване на Общинския 
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план за развитие. Последващата оценка е част от различните механизми за контрол на 

публичните действия. 

Настоящият документ е създаден във връзка с изпълнението на проект „Ефективно 

партньорство при разработване, изпълнение  и мониторинг на общински  политики в 

Каспичан”, финансиран по ОП „Административен капацитет” (ОПАК), приоритетна ос І 

„Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при 

разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, Договор № 

13-13-88 от 13.11.2013 г.  

Целта на настоящата последваща оценка е да осигури независима и актуална информация 

за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на община Каспичан 

през периода 2007-2013 г., да направи препоръки относно провеждането на политиката за 

регионално и местно развитие и за подобряване на управлението и координацията през новия 

програмен период.   

За постигането на тази цел са изпълнени следните задачи:  

• Изследване на първоначалните резултати от изпълнението и общото въздействие на 

ОПР; 

• Актуален преглед на изпълнението на плана за съответствие и приложимост на 

заложените цели и приоритети; 

• Изводи и препоръки за подобряване на политиката за регионално и местно развитие през 

новия програмен период. 

Основните критерии, които са използвани при изготвяне на последващата оценка на ОПР 

са: приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост. 

В изготвянето и обсъждането на проекта на Последваща оценка на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Каспичан за периода 2007-2013 г. взеха участие 

представители на Общинската администрация и различни заинтересовани страни. 

 

І. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА 

Последващата оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община 

Каспичан за периода 2007-2013 г. се фокусира върху аналитичния обзор и сравнителния анализ 

на резултатите и въздействието от прилагането на ОПР при отчитане на настъпилите социално-

икономически и политически промени на местно, регионално и национално ниво, в светлината 
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на промените в регионалната политика на ЕС и регистрираните резултати от прилагането на 

оперативните програми за България.  

Избраната методика е насочена към постигане на обективност на оценката относно 

изпълнението на ОПР, стратегията и мерките за координация на документа. Последващата 

оценка преминава през следните основни етапи: проучване, анализ и оценка, съгласуване и 

приключване.   

Методиката за осъществяване на последващата оценка се основава на структуриран и 

систематичен процес на събиране, анализиране и представяне на информацията и може да бъде 

обобщена по следния начин:   

1. Избор на логика на интервенцията. Избраната методика за оценка насочва вниманието 

върху изпълнението и подобряването на качеството на планирането. Фокусът върху 

изпълнението се постига чрез оценка на ефикасността и ефективността, докато фокусът върху 

подобряването на качеството и съотносимостта на планирането се постига чрез:  

• Актуален преглед на изпълнението на ОПР;  

• Изследване на промените в контекста на плана за развитие;  

• Извършване на необходимите промени, за да се оптимизира въздействието на ОПР.  

2. Разработване на оценителна методика. Методическият инструментариум на 

последващата оценка включва използването на определени критерии за оценка, които 

характеризират потенциала за реализация и качеството на резултатите при изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Каспичан 2007–2013 г.:  

• Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на политиката за 

регионално и местно развитие за текущия планов и програмен период;   

• Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на 

регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното развитие;  

• Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-икономическия 

профил на общината за наблюдавания период след 2007 г.;  

• Постигнати резултати, въздействие и изпълнение на целите и приоритетите на ОПР;  

• Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на 

общината;  

• Политическа и социална ангажираност, административен и институционален капацитет 

за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие;  

• Устойчивост на постигнатите желани ефекти – ще продължат ли те да съществуват и 
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отвъд времевия хоризонт на ОПР.  

Количествените индикатори за наблюдение на ОПР, определени в самия план за 

развитие, не осигуряват достатъчна база за изготвяне на обективна последваща оценка.  

В резултат, екипът предварително разработи критерии за оценка, които да допълват 

количествените параметри. Основната им цел е да определят качеството и степента на 

изпълнение на целите и приоритетите, да допринесат за поставянето на обективна оценка на 

развитието на общината и сравнение на постигнатите резултати и ефективно планиране на 

следващите действия.  

3. Набиране на данни – първични и вторични. Методите за набиране на информация за 

изпълнение на последващата оценка са:  

• Работни срещи и консултации с представители на община Каспичан;  

• Работа с документи и статистическа информация – подбор, съпоставяне, анализ, оценка 

и екстраполация, синтез.  

На този етап беше създадена организация за събиране на статистическа информация и 

проучване на основните планови и стратегически документи - Общински план за развитие 

(ОПР) на община Каспичан 2007-2013 г., Междинна оценка по изпълнението на Общински план 

за развитие (ОПР) на община Каспичан 2007-2013 г., Актуализиран документ за изпълнение на 

Областнатa стратегия за развитие на област Шумен 2011-2013 г., Актуализиран документ за 

изпълнение на Регионален план за развитие на Североизточен район 2011-2013 г.   

При изготвянето на доклада бе обработена и анализирана статистическа информация, 

публикувана официално от Националния статистически институт и Агенция по заетостта. 

Проследени са конкретните приноси на отделните оперативни програми за изпълнение на всеки 

от приоритетите на ОПР, като е направена количествена експертна оценка (в %) и са 

използвани данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на Европейския съюз - ИСУН. Анализиран е напредъкът по всички приоритети на 

ОПР, като избраният подход на качествено оценяване позволява да бъдат направени изводи и 

заключения в сравнителен план за степента на изпълнение на приоритетите на ОПР.  

Събрана бе базова информация и статистически данни за нуждите на анализа и оценката 

от Общинска администрация - Каспичан. За целите на проучването бяха използвани справки, 

въпросници и събирана информация в Интернет. Проведени бяха срещи и консултации със 

служители на Община Каспичан.   

4. Обработка и анализ на събраната информация. Използваните методи за анализ на 
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събраната информацията са: сравнителен анализ; причинно-следствен анализ; аналогия; 

екстраполация; критериална оценка; експертна оценка; синтез; индукция; дедукция; селекция.  

5. Приложение на оценителната методика – Този етап включва обобщаване, анализ и 

оценка на събраните данни, факти и информация. Последващата оценка обхваща времевия 

период 2007 - 2013 г., като анализите, констатациите и експертните преценки ще се отнасят до 

тенденции или ключови и характерни за периода факти и данни, без да се достига до детайли по 

години или по отделни компоненти на икономическите, социалните и екологичните сектори.  

Последващата оценка включва анализ и оценка и на изпълнението на целите и 

приоритетите, релевантността на ОПР и капацитета за координация на отговорните за неговото 

прилагане органи. Направени са съответните изводи, обобщения и препоръки за разработването 

и подобряване на работата по изпълнение на плановия документ за новия програмен период.  

6. Формулиране на изводи и препоръки. Изводите и препоръките по отношение на 

изпълнението на общинския план за развитие за изминалия програмен период и насоките за 

следващия ще са базирани на:  

• Експертност при разработването на последващата оценка;  

• Актуална, достоверна и пълна количествена и качествена информация;  

• Адекватни методи и за анализ;  

• Обективна система от критерии за оценка;  

• Ясно очертани и описани тенденции за развитие на общината;  

• Обективни критерии за оценка на изпълнението, на стратегията и на координацията.  

• Фактологически и методически обосновани оценки и препоръки за разработване на 

плановия документ на общината за следващия програмен период.  

Прилагането на описаната методология за оценка дава основание да бъдат посочени 

няколко съществени извода:   

• Новият ОПР на община Каспичан следва да бъде съобразен с новите стратегически 

насоки на ЕС в областта на регионалната политика за периода 2014-2020 г.;  

• Новата европейска стратегия на ЕС „Европа–2020” трябва да бъде отчетена при 

разработването на ОПР с оглед осигуряване на по-висока степен на кохезия на плановия 

документ с перспективната европейска политика.  

• Необходимо е структурата и съдържанието на плана да бъдат оптимизирани и 

актуализирани в съответствие с конкретните операции и схеми по оперативните програми за 

България, съфинансирани от фондовете на ЕС през периода 2014-2020 г и разработваната 
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национална концепция за програмиране на развитието през настоящия програмен период.  

• Преглед на индикаторите за мониторинг и оценка на изпълнението на ОПР и тяхното 

допълване и прецизиране. Препоръчително е индикаторите за оценка да имат количествена 

характеристика и да се определят формите за тяхното предварително събиране, с цел тяхното 

обезпечаване с данни в етап на оценка и планиране на последващи действия.  

• Усъвършенстване на организацията и подобряване на комуникацията, както между 

ангажираните с изпълнението и наблюдението на ОПР длъжностни лица, така и повишаване на 

прозрачността и информираността на обществеността за изпълнението на ОПР. Възможните 

решения тук са създаване на предпоставки за ранна диагностика на несъответствия и 

съществени пропуски в процеса по изпълнение на планираното планово развитие.  

• Повишаване на съществуващия административен капацитет в областта на изготвянето, 

изпълнението, отчитането, наблюдението и вътрешната оценка на стратегически планови 

документи, както и тяхното актуализиране в съответствие с динамично променящата се 

заобикаляща среда.  

Източници на информация - ОПР се реализира главно чрез ефективната реализация на 

проекти и програми за местно развитие в рамките на общината, изпълнявани от публични и 

частни организации. Важно е да бъдат отчитани постигнатите резултати по проекти, получили 

безвъзмездно финансиране по ОП, както и такива с междурегионален характер.  

Информационното осигуряване на последващата оценка се базира на следните по-

важни  източници:  

• Официални страници на УО на оперативните програми;  

• Регионална статистика на Евростат;  

• Данни, анализи и публикации на НСИ и АЗ;  

• ИСУН - Информационна система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България;  

• Официалната страница на Европейския съюз;   

• Официални справки от община Каспичан. 

 

За събиране на информация бяха разработени и представени за попълване анкети към 

общинска администрация Каспичан, структурите на гражданското общество и представители на 

бизнеса на територията на общината. Бяха проведени консултации с представители на 

администрацията на община Каспичан.    
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Обследваните и анализирани в процеса на изготвяне на последващата оценка са следните 

документи:  

• ОПР на община Каспичан за периода 2007 – 2013 г.;  

• ОСР на област Шумен за периода 2007 – 2013 г.;  

• Регионален план за развитие на СИРП за периода 2007 – 2013 г.;  

• Междинна оценка по изпълнение на ОПР на община Каспичан за 2007 – 2013 г.;  

• Актуализиран документ за изпълнение на ОСР на област Шумен за 2011 – 2013 г.;  

• Актуализиран документ за изпълнение на РПР на СИРП за периода 2011 – 2013 г.;  

• Официални справки и доклади за изпълнение на проекти, програми и политики на 

територията на община Каспичан;  

• Бюджети на община Каспичан;  

• Планове на капиталовите разходи по Капиталова програма на Община Каспичан за 

2007-2013 г.;  

• Секторни стратегии и програми на общината;  

• Годишни справки и доклади за изпълнението на ОПР;  

• Актуални стратегически документи от по-високи нива;  

• Стратегия „Европа 2020”;  

• Методически указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за 

регионално и местно развитие;  

• Концепция за програмиране на развитието на Р България, приета от Съвета за развитие 

към МС, 8 юли 2010 г.  

 

ІІ. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОБЩОТО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ   

Като цяло, идеята на Последващата оценка за изпълнението на Плана за развитие е да 

обобщи с изводи,  какви са постиженията, на основата на придобитите ползи (резултати) от 

предприетите действия и получените ефекти (въздействия) от реализираните цели, довели до 

промяна в живота на местната общност.  

В стратегическата част на Общинския план за развитие на община Каспичан 2007-

2013 г. са включени: визия, 4 приоритета, 13 стратегически цели и 50 мерки.  

Визията е обобщена представа/желание на една общност за стандарта на живот и 

качествата на средата, която тази общност изгражда, поддържа и обитава. Визията на община 
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Каспичан е добре формулирана и актуална и звучи така: „Социално ориентирана и 

икономически просперираща община с устойчиво развиващи се екологични 

промишленост и селско стопанство. Център на културно-историческият туризъм в 

региона.” 

Визията в общия си вид съответства на дългосрочните перспективи за развитие, 

заложени в Областната стратегия за развитие на област Шумен и Плана за развитие на СИР.  

Приоритетите на ОПР – Каспичан като цяло са съгласувани и уместни по отношение на 

плановите и стратегически документи от по-високо ниво. Приоритетите съчетават местния 

потенциал с целите и насоките за развитие на регионално, национално и европейско ниво и 

звучат така: 

Приоритет I: Подобряване качеството на живот, чрез повишаване степента на 

креативност и адаптивност на населението на Община Каспичан  

Приоритет IІ: Изграждане на нова и рехабилитация на изградената техническа и 

социална инфраструктура на територията на общината;  

Приоритет ІІI: Подобряване на параметрите на околната среда, запазване на 

екологичното равновесие и повишаване екокултурата на населението 

Приоритет IV: Създаване на устойчив икономически растеж, повишаване на 

конкурентността на икономиката в общината  

В ОПР на община Каспичан са заложени 13 стратегически цели разделени в 3 групи: 

Стратегически цели за „Човешки ресурси”: 

1. Повишаване образователното и квалификационното ниво на населението. 

2. Повишаване заетостта и доходите на населението. 

3. Разширение на обхвата на социалните услуги. 

4. Интегриране на хората в неравностойно положение. 

5. Повишаване на културното потребление чрез разнообразяването и 

обогатяването му.  

6. Подобряване здравния статус на населението. 

 

Стратегически цели за „Инфраструктура”: 

7. Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура във всички 

населени места на територията на Община Каспичан. 

8. Подобряване качеството на околната среда. 

 

Стратегически цели за „Стопанско развитие”: 

9. Стимулиране на инвестиционната активност и насърчаване на 

предприемачеството 
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10. Възраждане на Община Каспичан, като Център на културно-историческият 

туризъм 

11. Приоритетно развитие на екологично чисти селско стопанство, аквакултури, 

промишленост 

12. Подпомагане развитието на малки и средни предприятия   

13. Маркетингова реклама на възможностите за бизнес и инвестиции в общината 

 

В своята съвкупност така формулираните приоритети и стратегически цели, и тяхната 

успешна реализация допринасят за изпълнение на визията и постигане целите на регионално, 

национално и европейско ниво. 

Изводът, който се налага от направения сравнителен анализ е, че в Общинския план за 

развитие на община Каспичан 2007-2013 г. липсват ясно дефинирани обща и стратегически 

цели, а формулираните като стратегически са всъщност специфични цели. Препоръката ни е 

Стратегическата част на новия Общински план за развитие да се съобрази с указанията на 

МРРБ и да се дефинират и разграничат ясно стратегически цели, приоритетите и специфични 

цели за развите на общината. 

В ОПР са заложени 50 мерки, голяма част от тях са релевантни и адекватни на 

съществуващата социално-икономическа ситуация и нуждите на целевата територия и 

населението на Каспичан. Мерките са съобразени с формулираните приоритети и цели за 

развитие на общината. Предлагаме в ОПР за периода 2014-2020 г. мерките да се съобразят с 

новите стратегически цели, приоритети и специфични цели на плана и най-вече с финансовите 

възможности и капацитет на Общината. Необходимо е мерките да бъдат реалистични, за да 

бъде новия план точен, ясен и изпълним.  

Индикативната финансова таблица към ОПР не е съгласувана с Оперативните програми 

и ПРСР като конкретни източници на средства и дейностите, които те финансират. 

Подробна аналитична информация се съдържа в междинната оценка на дейностите, 

ресурсите и очакваните въздействия на ОПР за периода от началото на неговото действие до 

2011 г. Анализът проследява изпълнението на четирите приоритета, като оценката е направена 

на база Справки от Община Каспичан за изпълнените през периода 2007-2011 г. проекти, 

Отчети и Доклади на Кмета за реализацията на ОПР през последните години, въпросник, 

попълнен от общината и информация от ИСУН. 

За плановия период 2007-2013 г. във финансовата таблица към ОПР на община 

Каспичан са предвидени инвестиции на обща стойност 104 020 000 евро. Тази програма се 

оказва амбициозна и нереалистична за възможностите на Общината като административен 
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капацитет, човешки и технически ресурси, собствен бюджет и потенциал за привличане на 

външни инвестиции и средства от европейски и други фондове и програми.  

Реалните резултати от изпълнението на ОПР са представени в следващата таблица:  

  

Таблица 1: Справка за изпълнените проекти от Община Каспичан през периода 2007-2013 г. 

 
Проект 

№ на договора 

Описание на  

дейностите по проект: 

Стойност на 

проекта в 

лева 

Източник на 

финансиране 

Период на 

изпълнение 

“РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

НА ПЪТ  IV - 20058  

“КАСПИЧАН –

МАРКОВО“ И  IV - 

20059 “ПЛИСКА – 

ВЪРБЯНЕ“ 

Дейност 1:Сформиране на екип и 

установяване на правила за работа; 

Дейност 2:Провеждане на 

процедурите за избор на 

изпълнители; 

Дейност 3: Строително-монтажни 

работи (СМР); 

Дейност 4: Осъществяване на 

контрол върху СМР; 

Дейност 5: Управление на проекта и 

осигуряване на отчетност; 

Дейност 6: Дейности за 

информация, публичност и 

визуализация; 

Дейност 7: Одит на проекта. 

616 450,82 ОПРР 

2007-2013 

2008-2010 

“ ИЗРАБОТВАНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА 

ЗАКРИВАНЕ И 

РЕКУЛТИВАЦИЯ НА 

ОБЩИНСКОТО ДЕПО 

ЗА БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ В С. 

КАСПИЧАН” 

Предпроектни проучвания; 

изпълнение на идейно и работно 

проектиране; подготовка на 

комплексен доклад за оценка на 

съответствието на работен проект за 

закриване и рекултивация на депо за 

ТБО – гр. Каспичан; подготовка на 

финансови и икономически анализи, 

анализ „разходи-ползи” и формуляр 

за кандидатстване. 

123 040,00 ОПОС 2008-2011 
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“ТЕХНИЧЕСКИ 

ДЕЙНОСТИ ЗА 

КОМПЛЕКСНО 

ВОДНО РЕШЕНИЕ ЗА 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И 

ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ВОДОПРОВОДНА И 

КАНАЛИЗАЦИОННА 

ИНФРАСТРУКТУРА И 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА 

СТАНЦИЯ ЗА 

ОТПАДНИ ВОДИ ГР. 

КАСПИЧАН “ 

Прединвестиционни, предпроектни 

проучвания за площадка за ГПСОВ 

– гр. Каспичан. Обследване на 

канализация и водопровод в гр. 

Каспичан; работни проекти за 

реконструкция и изграждане на 

канализация, довеждащ колектор и 

водопровод за гр. Каспичан; идейни 

и работни проекти за ГПСОВ – гр. 

Каспичан; комплексен доклад за 

съответствие на работен проект за 

реконструкция и изграждане на 

канализация, довеждащ колектор и 

водопровод за гр. Каспичан; 

комплексен доклад за съответствие 

на работен проект за изграждане на 

ГПСОВ – гр. Каспичан; подготовка 

на комплект документи за 

кандидатстване за финансиране на 

подготвеният инвестиционен 

проект, в т.ч. – анализ „разходи-

ползи”, формуляр за 

кандидатстване. 

364 448,00 ОПОС 2008-2012 

“ИЗГРАЖДАНЕ НА 

МОДЕРНА И 

РЕНТАБИЛНА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА    

ИНФРАСТРУКТУРА 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА КАСПИЧАН 

“ 

Подмяна на подови настилки, 

облицовки, ремонт на санитарни 

възли; ремонт и обновяване на 

ел.инсталации; цялостна промяна на 

фасадна дограма; саниране на 

сградите; цялостен ремонт на 

покривната конструкция; 

оборудване и др. 

3 422 427,42 ОПРР 

2007-2013 

2008 - 2011 

"РЕМОНТ НА 

СТАДИОН 

"ЛОКОМОТИВ" 

Настилка от базалтови плочи; 

Хидроизолация с воалит; 

Боядисване фасади; 

Изграждане конструкция от 

поликарбон. 

191 053,68 ПРОЕКТ 

"КРАСИВА 

БЪЛГАРИЯ" 

2009 

 „Изграждане на 

съоръжения срещу 

наводнения на р.Крива 

река в границите на 

гр.Плиска, община 

Каспичан”  

Дейност 1: Организация и 

управление; 

Дейност 2: Подготовка на тръжна 

документация и провеждане на 

процедура за избор на изпълнители; 

Дейност 3: Извършване на СМР; 

Дейност 4: Осъществяване на 

строителен надзор, авторски надзор; 

Дейност 5: Визуализация и 

публичност; 

Дейност 6: Одит на проекта. 

945 895,14 ОПРР 2007-

2013 

2010 - 2013 

„ПОДКРЕПА ЗА 

ДОСТОЕН ЖИВОТ”  

Назначени лични асистенти на два 

етапа. Удължен. 

1 140 056,00 

 

ОПРЧР 2010 - 2014 

"НОВ ИЗБОР - 

РАЗВИТИЕ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ" 

Работили общо 76 лица РЗ НА ЛИЦЕ 

240,00 ЛВ 

ОПРЧР 2010-2011 
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„СЪЗДАВАНЕ НА 

ОБЩИНСКО 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 

И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ”  

Поддръжка и почистване на 

зелените площи, косене на тревните 

терени, озеленяване, залесяване и 

водонапояване, почистване на 

нерегламентирани локални 

сметища, снегопочистване и други 

176 598,63 ОПРЧР 2012 - 2013 

"НОВ ИЗБОР - 

РАЗВИТИЕ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ" 

Назначени лица 121 за 12 месеца за 

посочения период 

РЗ НА ЛИЦЕ 

380,00 ЛВ 

ОПРЧР 2012 - 2013 

„ОРГАНИЗАЦИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

ИНФОРМАЦИОННА 

КАМПАНИЯ ЗА 

ЕТНИЧЕСКА 

ТОЛЕРАНТНОСТ”  

Обучение на педагози  157 905,00 ОПРЧР 2012 – 2014 

„ПОМОЩ В ДОМА” 63 потребители в 8 населени места 

на община Каспичан 

Договори с 10 лични асистента, 10 

соц.работника и 5 домашни 

помощници 

199 168,75 ОПРЧР 2012 - 2014 

"КОРЕНИТЕ НА 

БЪЛГАРИЯ" 

Община Каспичан е партньор по 

проекта с Община Шумен и 

Преслав с 85% съфинансиране от 

БФП и с по 5% от трите общини  

Дейност 1 Управление на проекта 

Дейност 2 Подготовка и провеждане 

на тръжни процедури по ЗОП 

Дейност 3 Изпълнение на дейност 

изработване на рекламна стратегия, 

туристически пакети и продуктово 

позициониране 

Дейност 4 Изпълнение на дейности 

в областта на маркетинга и 

рекламата по проекта изработване и 

разпространение на 

информационни, маркетингови и 

рекламни материали, реклама в 

медиите, предоставяне на 

консултации 

Дейност 5 Изпълнение на дейности 

по участие на туристически борси и 

изложения. 

Дейност 6 Изпълнение на услуга по 

реализация на мониторинг на 

ефективността на маркетинговите 

дейности 

Дейност 7 Изпълнение на дейности 

по организиране и провеждане на 

събития, посещения и форуми 

Дейност 8 Изпълнение на дейности 

по осигуряване публичност на 

проекта 

Дейност 9 Изпълнение на услугата – 

одит на проекта 

499 883,00 ОПРР 2012 - 2014 
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„ПОДКРЕПА ЗА 

ЗАЕТОСТ”  

Назначени 30 лица РЗ НА ЛИЦЕ 

380,00 ЛВ 

ОПРЧР 2012 - 2013 

“НОВО НАЧАЛО“ Обучение на стажанти РЗ НА ЛИЦЕ 

400,00 ЛВ 

ОПРЧР 2012 - 2013 

„ПОДКРЕПА ЗА 

ЗАЕТОСТ 2013” 

Назначени 20 човека за девет месеца  РЗ НА ЛИЦЕ 

380,00 ЛВ. 

ОПРЧР 2013 - 2014 

“ЦСРИ“ /ЦЕНТЪР ЗА 

СОЦИАЛНА 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 

ИНТЕГРАЦИЯ/ 

 127 467,72  

ОПРЧР 

 

2013 - 2014 

“ВЪВЕЖДАНЕ НА 

СЪВРЕМЕННИ 

ФОРМИ ЗА 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

МЕСТНОТО 

ПРИРОДНО, 

КУЛТУРНО И 

ИСТОРИЧЕСКО 

НАСЛЕДСТВО В 

ОБЩИНА 

КАСПИЧАН” 

/КИОСКИ/ 

Поставяне на информационни 

терминали - киоски пред читалището 

в село Кюлевча, във фоайето на 

хотел "Кирека" и във фоайето на 

НИАР ПЛИСКА 

58 595,57 ОПРСР/МИГ 2013 - 2014 

"ОБНОВЯВАНЕ НА 

ПАРК В 

ГР.КАСПИЧАН, 

ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ДЕТСКА 

ПЛОЩАДКА В 

С.МАРКОВО И 

ПОСТАВЯНЕ НА 

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА 

СПОРТ И ОТДИХ В 

С.МОГИЛА-

ОБЩИНА 

КАСПИЧАН" 

Обновяване на парк в гр.Каспичан; 

Изграждане на детска площадка в 

с.Марково; 

Поставяне на съоръжения за спорт и 

отдих в с.Могила-община Каспичан. 

41 667,00 ОПРСР/МИГ 2012 - 2014 
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"ЕФЕКТИВНО 

ПАРТНЬОРСТВО 

ПРИ 

РАЗРАБОТВАНЕ, 

ИЗПЪЛНЕНИЕ И 

МОНИТОРИНГ НА 

ОБЩИНСКИ 

ПОЛИТИКИ В 

КАСПИЧАН" 

Дейност 1: Организация и 

управление на проекта  

Дейност 2: Провеждане на процедури 

за избор на изпълнители  

Дейност 3: Обществено 

консултиране на общинските 

политики – Дискусионен форум 

„Бъдеще за Каспичан”  

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 

Дейност 9: Разработване на 

Програми за енергийна ефективност, 

насърчаване използването на ВЕИ и 

биогорива  

Дейност 10: Обучителен семинар  

Дейност 11:  Информация и 

публичност 

57 197,88 ОПАК 2013 - 2014 

"ОБЩИНА 

КАСПИЧАН - 

ЕФЕКТИВНА И 

КОМПЕТЕНТНА 

ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ" 

Дейност № 2:  "Обучения по 

ключови компетентности"; 

Дейност № 3: „Обучения по 

английски език”   

Дейност № 4: "Обучение на 

служители по информационни 

технологии", 

89 544,27 ОПАК 2013 - 2014 

"ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

НА ДЕТСКА 

ПЛОЩАДКА, 

ЗАЦВЕТЯВАНЕ И 

ЗАЛЕСЯВАНЕ В 

СЕЛО КЮЛЕВЧА, 

ОБЩИНА 

КАСПИЧАН" 

Възстановяване на детска площадка, 

зацветяване и залесяване в село 

Кюлевча, община Каспичан 

8745,50 МОСВ 

"Нац.кампания 

"За чиста 

околна среда 

2013" на тема 

"Обичам 

природата - и 

аз участвам" 

2013 

"ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ДЕТСКА 

ПЛОЩАДКА, 

ЗАЦВЕТЯВАНЕ И 

ЗАЛЕСЯВАНЕ В 

СЕЛО ВЪРБЯНЕ, 

ОБЩИНА 

КАСПИЧАН" 

Изграждане на детска площадка, 

зацветяване и залесяване в село 

Върбяне, община Каспичан 

9451,80 МОСВ 

"Нац.кампания 

"За чиста 

околна среда 

2013" на тема 

"Обичам 

природата - и 

аз участвам" 

2013 
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От Таблица 1 се вижда, че за отчетния период Община Каспичан е приключила успешно 

6 инвестиционни проекта за 5 663 315,06 лева и 12 неинвестиционни проекта на обща стойност 

2 566 281,12 лева. 

Обобщената справка за общинските проекти показва, че за периода 2007-2013 г. 

Община Каспичан е изпълнила общо 18  проекта на обща стойност 8 229 596,18 лева.  

Изводът, който се налага от анализа на Таблица 1 е, че финансовото изпълнение на ОПР 

на база усвоени средства и инвестиции в целевата територия (без частните), е около 4 %.  

Община Каспичан се справя с техническото изпълнение на ОПР и на етапа на 

последваща оценка отчитаме относително добра обща реализация на база заложени и 

изпълнени проекти разпределени по отделните мерки.  Не са отчетени проектите и дейностите, 

финансирани ежегодно със собствени средства на Община Каспичан и субсидии от Държавния 

бюджет. Реалното финансово и  техническо изпълнение на плана е по-голямо, но не може да 

бъде измерено точно.  

Въпреки ниското процентно изпълнение (резултат от нереалистичната техническа и 

финансова програма, спрямо която отчитаме напредъка), броят на изпълнените проекти и 

инвестираните средства в целевата територия са основание да се даде една добра оценка за 

реализацията на Общинския план за развитие на Каспичан за периода 2007-2013 г.  

Община Каспичан е работила предимно самостоятелно за изпълнение на заложените 

цели и приоритети на ОПР. Като цяло местния бизнес и неправителствен сектор не са били 

много активни, както за партньорства, така и за самостоятелно разработване на проекти и 

участие в процесите по усвояване на средства от европейските фондове. Те почти нямат принос 

за реализацията на ОПР през последните години, с изключение на някой частни инвестиции в 

селското стопанство и промишлеността. 

За изпълнението на мерките на Програмата за развитие на селските райони с 

бенефициенти земеделски производители, фирми, НПО и частни лица за периода 2007-2013 г. 

по информация от ДФ „Земеделие” за периода 2007-2013 г. за изпълнението на 10 проекта са 

изплатени средства на обща стойност 1 346 344,36 лева.  

- По мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” са финансирани 6 проекта 

на стойност 267 703,36 лева.  

- По мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” са финансирани 4 проекта 

и са изплатени суми за 1 078 641 лева.  

Проверка в ИСУН показва, че през последните години за Каспичан има регистрирани 14 
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проекта, като 12 са реализирани от Община Каспичан, а 1 е в партньорство с Агенция за 

социално подпомагане и 1 в партньорство с Община Шумен. Това са проекти, финансирани от 

фондовете на ЕС, чрез българските оперативни програми. Общата им стойност е 6 611 016 лева. 

В системата не са отчетени проектите, финансирани от ПРСР. 

Местният бизнес има регистрирани 3 проекта в ИСУН – един приключен на „Рока 

България” АД, и два в процес на изпълнение на „Херти”АД и „БАКХУС-4” ООД. Проектите на 

местните фирми са на обща стойност – 2 674 185 лева. Най-мащабната инвестиция е на „Херти” 

АД, финансирана по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” – 

2 450 242 лева за намаляване на енергоемкостта в промишлената система на предприятието. 

Проектът на „Рока България”АД е за внедряване на системи за управление на качеството и 

също е финансиран по ОПРКБИ, а инвестициите на „БАКХУС-4” ООД са финансирани по 

ОПРЧР и са за здравословни и безопасни условия на труд.  

За оценка на общото въздействие и ефекта от реализацията на Общинския план за 

развитие е проведено и анкетно проучване сред 18 граждани на община Каспичан.  

Анкетата показва следните обобщени резултати:  

Според 40% от анкетираните проектната активност на Община Каспичан за устойчиво 

местно развитие на територията е нормална, 25% я смятат за силна, 10% за слаба, а 25% не 

могат да преценят. 

За 40% от анкетираните проектната активност на образователните, социалните, 

културните, църковните, спортните, бизнес и неправителствени организации в Община 

Каспичан е нормална. Според 40% тя е слаба, 10% я считат за силна, а други 10% смятат, че 

тези организации не са били активни в разработването и изпълнението на проекти. 

90% от анкетираните желаят да получават информация за Общинския план за развитие 

на община Каспичан, а 10% не желаят да получават такава информация. 

Според 45% от участниците в анкетното проучване членството на България в ЕС и 

достъпа до финансови средства от европейските фондове са повлияли положително и във 

висока степен върху развитието на община Каспичан. Според 30% влиянието е със средна 

степен, 10% считат, че има слабо влияние, 5%, че няма влияние, а 10% не могат да преценят. 

На въпроса в каква степен е информиран анкетирания за целите, мерките и дейностите за 

развитие на общината, 50% отговарят, че са слабо информирани. Около 30% не са 

информирани,  10% са добре информирани, 5% са отлично информирани, а други 5% не могат 

да преценят. 

На въпроса дали анкетирания счита, че прилагането на Общинския план за развитие 

(ОПР) на община Каспичан влияе позитивно върху развитието на общината, 65% отговарят, че 

влияе, но не в толкова голяма степен, за 25% определено влияе, а 10% отговарят, че ОПР не 

оказва влияние върху целевата територия и нейното население. 

На въпроса как се развива общината от 2007 г. до момента, 35% от попълнилите анкетата 

отговарят, че общината се развива към по-добро, 30% смятат, че се развива към по-лошо, а 35% 

не могат да преценят. 

Постигнатият напредък на общината в следните области се оценява от анкетираните по 

следния начин ( Легенда: 5 – най-висок напредък, 1 – най-нисък напредък): 
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- Социално развитие – 3.2 от 5; 

- Икономическо развитие – 2.9 от 5; 

- Градско развитие – 2.8 от 5; 

- Екологично развитие – 2.3 от 5; 

- Инфраструктурно развитие – 2.1 от 5; 

Според 40% от анкетираните ОПР оказва средна степен на въздействие върху 

населението на община Каспичан, за 30% влиянието е в ниска степен, 20% смятат, че е без 

влияние, 5% считат, че влияе във висока степен, а 5% не могат да преценят. 

Според 50% от анкетираните ОПР оказва средна степен на въздейстивие върху 

територията на община Каспичан и нейното развитие. Други 45 % смятат, че влиянието е в 

ниска степен, а 5% считат, че е без влияние. 

Оценките на анкетираните за провежданата политика за регионално и местно развитие 

на Община Каспичан са следните: 

- Отлична – 5%; 

- Добра – 20%; 

- Средна –75%; 

80% от участниците в анкетното проучване са граждани на общината, 10% са от бизнес 

организации и други 10% са от спортни сдружения и клубове. 

 

ИЗВОДИ:  

Визията на ОПР на община Каспичан 2007-2013 г. звучи актуално и отговаря на 

приоритетите на НСРР, Плана за развитие на СИР и визията на ОСР – Шумен. 

В общия си вид стратегията за развитие на общината с акценти върху 

икономиката, инфраструктурата и човешките ресурси е уместна по отношение на 

основните нужди и проблеми на целевия район и не следва да се променя.  

За плановия период 2007-2013 г. във финансова таблица на ОПР на община 

Каспичан са заложени средства по съответните мерки на обща стойност 203445436,60 лева, 

а в края на периода е отчетено общо изпълнение на 18 общински проекта на обща 

стойност 8229596,18 лева. От Програмата за развитие на селските райони за проекти на 

територията на община Каспичан са изплатени средства на обща стойност 1346344,36 

лева.   

Според гражданите през периода 2007-2013 г. община Каспичан се развива към по-

добро. Изпълнението на Общинския план за развитие е допринесло за подобряване 

живота на хората и на социално-икономическата ситуация в района като цяло. 
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Изводът, който се налага от всички изброени факти е, че в края на 2013 г. 

финансовото изпълнение на ОПР на база изпълнени проекти, усвоени средства и 

инвестиции в целевата територия, включително трите проекта на местни фирми е за 

около 11 280 496 лева или 5,5% спрямо заложеното в плана. Този процент е условен и не 

отчита всички частни инвестиции в общината и проектите и дейностите, финансирани 

ежегодно със собствени бюдежтни средства на Община Каспичан и субсидии от 

Държавния бюджет. Реалното финансово изпълнение на плана е по-голямо, но не може да 

бъде измерено точно. Това е сравнително добро изпълнение предвид амбициозния и 

нереалистичен план на Общината. 

 

ІІІ. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
 

      След направения подробен анализ на реализираните проекти по изпълнението на 

ОПР на Община Каспичан за периода 2007-2013 г. бяха изведени следните конкретни 

данни за постигнатия напредък по приоритети, както следва:  

Изпълнение на Приоритет I: Подобряване качеството на живот, чрез повишаване 

степента на креативност и адаптивност на населението на Община Каспичан 

От Доклад за изпълнение на ОПР на Кмета на Община Каспичан, Справка и Въпросник, 

попълнени от Общинската администрация става ясно, че в изпълнение на този приоритет са 

реализирани следните по-важни дейности: 

В изпълнение на този приоритет в периода 2009-2010 г. Община Каспичан изпълнява 

проект  “Изграждане на модерна и рентабилна образователна инфраструктура на територията 

на Община Каспичан“ по приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“,операция 1.1 ”Социална инфраструктура“ по ОП “Регионално развитие“ на стойност 

3 422 427,42 лева.  

Подменено е кухненското оборудване, съоръженията на детските площадки, закупено е 

компютърно оборудване включващо Телевизор, DVD и цифрови фотоапарати, климатични 

системи, видеонаблюдение. Всички училища имат нови компютърни системи и са обособени 

компютърни кабинети.  СОУ “П. Волов” и ОУ “Хр. Ботев” са оборудвани с мултимедийни 

проектори, телевизори , DVD, цифрови камери , които позволяват провеждане на интерактивно 

обучение и повишаване интереса на учениците към учебния процес. Има монтирано ново 

спортно оборудване и видеонаблюдение. Ремонтът е извършен в СОУ ”П. Волов” гр. 
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Каспичан, ОУ ”Христо Ботев” с. Каспичан, ОДЗ ”Снежанка” гр. Каспичан, ЦДГ ”Радост” с. 

Каспичан, ЦДГ ”Детелина” гр. Плиска, ЦДГ ”Червена шапчица” с. Златна нива, ЦДГ ”Ален 

мак” с. Марково. 

В  детските градини е извършен ремонт и са  въведени мерки за енергийна ефективност 

(топлоизолация и подмяна на дограма). В училищата СОУ “П. Волов”, ОУ “Хр.Ботев” също са 

реализирани мерки за енергийна ефективност (топлоизолация и подмяна дограма).  

В ОУ “П. Славейков” с.Марково и НУ “В.Левски” с. Косово е подменена дограмата. ОУ 

“П. Хилендарски” Плиска е направен ремонт на физкултурният салон. 

Със средства от МОСВ и ПУДООС в рамките на Национална кампания „За чиста околна 

среда – 2012 г.” на тема „Обичам природата - и аз участвам” са ремонтирани три детски 

площадки в гр.Каспичан, с.Кюлевча и с.Върбяне на обща стойност – 27 555 лева. 

Подобрената образователна инфраструктура е допринесла за повишаване на училищната 

посещаемост в Каспичан. Към 2013 г. тя е 97 %, отпадналите от училище деца  за последните 3 

години са 3 %. Основните причини за отпадане на децата от училище са ранните бракове, 

особено при ромската общност, незаинтересованост на родителите, лошо икономическо 

състояние на семействата и др. 

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. 

С получените по програмата средства – 300 000 лева са санирани сградата на ОУ „П. 

Славейков” с. Марково, обособени са помещения във вътрешен санитарен възел и са 

обзаведени две класни стаи. В ОУ „Св. П. Хилендарски” -  гр. Плиска е изградена отоплителна 

инсталация, подмени се  дограмата и е обособен вътрешен санитарен възел. 

За решаване на тези проблеми е реализиран проект „С грижа за интеграцията на 

учениците от етническите малцинства“ на стойност 157 905 лева, финансиран по ОПРЧР. 

В изпълнение на Приоритет І ежегодно се организират различни извънкласни форми на 

обучение в Центъра за работа с деца (ЦРД) - град Каспичан и в някои по-малки населени места, 

както следва: 

 град Каспичан – “Балет”, “Акордеон”, “Живопис”, “Математика за всеки”, “Екология”, 

“Информационни технологии”, “Съхрани българското”, “Хореография” 

 град Плиска – “Художествено слово”, “Труд и техника” и “Информационни технологии” 

 с. Каспичан – кръжок “Природа и фантазия” 
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 с. Марково – Вокална група и Лека атлетика 

Освен ЦРД в град Каспичан действа и “Клуб на приятелите на Радио Китай” и Клуб по 

ракетомоделиране “Моделист”, Хандбален клуб и др. Извънкласните дейности се финансират 

от МОН и Общинския бюджет. 

В изпълнение на Приоритет І, Община Каспичан е реализирала редица социални проекти 

и дейности, свързани с насърчаване на заетостта и създаване на работни места. 

През 2010 г. е изпълнен проект “Нов избор - развитие и реализация” по схема ”Развитие” 

на стойност – 218 880 лева, с който са наети на работа общо 76 лица. 

През 2010-2011 г. по “Регионална програма за заетост” са назначени 10 лица на 

длъжност Работник-озеленяване. Проектът е на стойност – 14 400 лева. 

През 2011 г. по “Регионална програма за заетост” на Агенция по заетостта са назначени 

на работа 10 лица на длъжност – Сметосъбирачи. Стойността на проекта е 20 550 лева. 

През 2013 г. се реализира проект “Нов избор-развитие и реализация”, по схема 

”Развитие” на стойност – 551 760 лева.  

През 2012-2013 г. е реализиран проект “Създаване на общинско социално предприятие 

„Благоустрояване и озеленяване” на стойност – 176 598,63 лева, финансиран по ОПРЧР, по 

който са създадени 12 нови работни места. 

От 2010 до 2013 г. се изпълнява проект “Подкрепа за достоен живот” по схема 

”Алтернативи” на  ОПРЧР на стойност – 147 805,95 лева, по който работят 29 лични асистенти 

и предоставят услуги на 32 лица с увреждания. 

През 2013 г. се изпълнява и проект „Подкрепа за заетост”, финансиран по ОПРЧР на 

стойнст – 136 800 лева, който осигурява заетост на 30 лица. 

През 2013 г. започва изпълнението на проект за услугата „Център за социална 

рехабилитация и интеграция” /ЦСРИ/ по ОП „Развитие на човешките ресурси”, Договарящ 

орган – Агенция за социално подпомагане, Схема „Живот в общността”, който предстои да 

приключи през 2014 г. Община Каспичан е идентифицирана за разкриване на ЦСРИ в резултат 

от изпълнение на дейностите по операция „Развитие на системата за планиране и предоставяне 

на социални услуги на регионално равнище”. Проектът е на стойност 127 467 лева. 

Създаването на Център за социална рехабилитация и интеграция ще даде възможнот да 

се приложат интегрирани мерки, осигуряващи едновременно достъп до образователни 

социални и здравни услуги за представители на уязвими групи в неравностойно положение.  

Така ще бъде допълнена концепцията за развитие на социалните услуги на общинско ниво и ще 
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се гарантира социалното включване на живеещите на територията лица над 18 – годишна 

възраст с психични разстройства, умствена изостаналост и физически увреждания. 

Като цяло социалните услуги на територията на Община Каспичан са много добре 

развити. На етапа на Последваща оценка на ОПР са разкрити и функционират следните видове 

социални услуги: 

 Домашен социален патронаж с капацитет 180 лица – представляващ комплекс от 

социални услуги, предоставяни в семейна среда за възрастни хора и възрастни хора с 

увреждания, изразяващи се в доставяне на храна, поддържане на личната хигиена,битови 

услуги, съдействие при изготвяне на документи за явяване на ТЕЛК, съдействие при 

снабдяване с технически- помощни средства и др. 

 В изпълнение на държавната политика по деинституционализация със Заповед №РД 01-

86/23.01.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане е 

закрит ДДЛРГ „Слънце”. На негово място е създаден Център за настаняване от семеен 

тип „Слънце” – социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за 

деца, съобразно утвърдена методика. Разкрита е като делегирана държавна дейност със 

Заповед №РД 01-66/18.01.2012г на Изпълнителния директор на Агенцията за социално 

подпомагане. Капацитета на услугата е 12 деца, която 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. 

 На територията на община Каспичан развива дейност „Асоциация SOS – жени и деца 

преживели насилие”, която работи в следните направления: услуги в подкрепа на детето, 

услуги в подкрепа на семейството, работа в общността.  

 През 2012 г. е подписано споразумение за сътрудничество със Семейно–консултативен 

център /СКЦ/ – Нови пазар за предоставяне на социални услуги в сферата на 

превенцията на изоставяне на малки деца в специализирани институции. 

 В СОУ “П. Волов” функционира ученически стол. 

 Дневен център за възрастни хора с увреждания / ДЦВХУ/ в с. Кюлевча е с капацитет 30 

лица – Предоставя комплекс от социални услуги на лица над 18 годишна възраст с 



 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективно партньорство при разработване, изпълнение  и мониторинг на 

общински  политики в Каспичан”,, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен 

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № 13-13-88 от 13.11.2013 г.  

 

24 

увреждания на опорно-двигателния апарат - медицинска и социална рехабилитация, 

трудотерапия и кинезитерапия, предлага дейности за преодоляване на социалната 

изолация. 

За изпълнението на Приоритет І допринасят и проектите в сферата на културата. На 

територията на Община Каспичан има девет читалища, от които функционират осем. За 

съжаление инвестиционния проект за ремонт на 5 от читалищните сгради, който Община 

Каспичан е подала за финансиране по ОПРР е бил прекратен. 

В сферата на културата Община Каспичан е партньор на Община Шумен в проект 

„Корените на България” на стойност - 410 110,38 лева, финансиран по ОПРР, който е свързан с 

развитието на туристическия продукт и маркетинг на НИАР „Плиска”. За реставрация, 

въстановяване и социализация на първата българска столица е реализиран проект на 

Министрество на културата за 1 268 978 лева.  

В средищната библиотека на НЧ ”Пробуда-1928” е реализиран проект за „Виртуална 

библиотека” с основна цел създаване на електронен цифров библиотечен фонд, който да бъде 

достъпен през Интернет и да се отговори на съвременните изисквания на читателите и 

потребителите на библиотечни единици. Като продължение на „Виртуална библиотека” е и 

проектът „Глоб@лни библиотеки” към Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”, в който са вложени и 

6000 лева собствени средства. Проектът създаде цифров библиотечен фонд в още 3 читалища на 

общината.  

Културният живот на община Каспичан е богат и разнообразен. Ежегодно се провеждат 

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. 

За подобряване на спортната инфраструктура, като част от мерките по Приоритет І на 

ОПР е реализиран проект: “Ремонт на стадион” Локомотив” за 191 053,68 лева, финансиран от 

„Красива България” и 50% собствен финансов принос. През 2008 г. е възстановена дейността на 
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футболен клуб “Локомотив”, който достойно се представя в  “А”окръжна футболна група.  

Към СОУ “П.Волов” гр.Каспичан е учреден отбор по хандбал „Локомотив” – момчета до 

11 години, който участва в турнири и състезания на регионално и национално ниво. 

Гордост за Каспичан е дейността на клуба по ракетомоделизъм – “Моделист”. През май 

2010 г. Каспичан за пореден път е домакин и на кръг от Световната купа по ракетомоделизъм. В 

състезанието са участвали представители на България, Русия, Румъния, Македония и Словакия. 

През 2013 г. Община Каспичан е домакин и на Европейското първенство по ракетомоделизъм. 

ИЗВОД: В Стратегическата част на ОПР и индикативната финансова таблица към 

него в Приоритет І са заложени 22 мерки, за изпълнението на които са предвидени 

инвестиции на обща стойност 43 035 000 лева. Напредъкът в изпълнението на Приоритет І 

е много добър. Техническото му изпълнение е 73% - от 22 мерки само 6 не са реализирани. 

На етапа на ПО на ОПР по приоритета са отчетени 12 общински проекта за 5 719 616,76 

лева. Финансовото изпълнение на приоритета е 13%.  

Изпълнение на Приоритет IІ: Изграждане на нова и рехабилитация на изградената 

техническа и социална инфраструктура на територията на общината 

В изпълнение на този приоритет са реализирани следните по-важни дейности: 

В периода 2008-2012 г. е изпълнен проект “Технически дейности за комплексно водно 

решение за реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и 

ПСОВ гр. Каспичан” на стойност - 364 448 лева, финансиран по ОПОС. Изготвени са 

технически проекти за пречиствателна станция за отпадни води и подмяна на водопровод – 

27,130 км и канализация – 13.5 км в гр. Каспичан и кв.Калугерица. Подменени са водопроводи в 

гр.Каспичан – ул.”Васил Левски”, “Вапцаров”, “П.Волов” и гр.Плиска, ул.”Успенски”. 

Със собствени средства на общината поетапно са подменяни 90% от старите осветителни 

тела с енергоспестяващи лампи, изграждани са нови и са реконструирани съществуващи 

тротоари в гр.Каспичан. 

През 2010 г. е завършен проект “Рехабилитация на път IV-20058” Каспичан-Марково”  

IV-20059” Плиска-Върбяне” на стойност 616 450,82 лева, финансиран по ОПРР. 

В изпълнение на Приоритет ІІ са изградени І и ІІ етап от газифицирането на град 

Каспичан. Захранени са Общинска администрация, СОУ “П.Волов”, ОДЗ “Снежанка”, ДДЛРГ 

“Слънце”, ДСП и ЦРД.  

Започнато е изграждане на нов православен храм “Св.Пантелеймон” в град Каспичан. 

Цифровизиран е кадастралният регулационен план на град Каспичан. 
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ИЗВОД: В Стратегическата част на ОПР и индикативната финансова таблица 

към него в Приоритет ІІ са заложени 11 мерки, за изпълнението на които са предвидени 

инвестиции на обща стойност 82 170 000 лева. На етапа на ПО на ОПР по приоритета са 

отчетени 2 общински проекта, финансирани по Оперативни програми за 980 899 лева. 

Останалите дейности са финансирани със собствени бюджетни средства или субсидии 

от Държавния бюджет. Напредъкът в изпълнението на Приоритет ІІ е среден. 

Финансовото изпълнение със средства от ЕС е едва 1,2% от очакваните инвестиции, 

реалното финансово изпълнение е около 3%. Техническото му изпълнение е 36% - от 11 

мерки, 4 не са реализирани, а 5 са частично реализирани. 

Изпълнение на Приоритет ІІI. Подобряване на параметрите на околната среда, 

запазване на екологичното равновесие и повишаване екокултурата на населението 

В изпълнение на този приоритет са реализирани следните по-важни проекти и дейности: 

Приключен проект “Изработване на техническа документация за закриване и 

рекултивация на общинското депо за битови отпадъци в с.Каспичан”, на стойност 123 040, 

финансиран по ОПОС. 

Организирано сметосъбиране и извозване на ТБО има във всички населени места на 

общината. Към настоящия момент изградена система за разделно събиране на отпадъци няма 

само в село Косово. 

По проект на Община Каспичан одобрен от ПУДООС на жителите на гр.Каспичан са 

раздадени 250 компостера. 

Ежегодно се провеждат кампании по почистване на населените места, както и акции по 

залесяване на зелените площи. 

Изпълнен е и проект “Изграждане на съоръжение срещу наводнение на река Крива река в 

границите на гр. Плиска” на стойност 1 052 505 лева, финансиран от ОПРР. 

ИЗВОД: В Стратегическата част на ОПР и индикативната финансова таблица 

към него в Приоритет ІІІ са заложени 5 мерки, за изпълнението на които са предвидени 

инвестиции на обща стойност 7 316 000 лева. На етапа на ПО на ОПР по приоритета са 

отчетени 2 общински проекта, финансирани по Оперативни програми за 1 175 545 лева. 

Останалите дейности са финансирани със собствени бюджетни средства или субсидии 

от Държавния бюджет. Напредъкът в изпълнението на Приоритет ІІІ е добър. 

Финансовото изпълнение е 16% от очакваните инвестиции от ЕС и около 20% реално 

изпълнение. Техническото му изпълнение е 60% - от 5 мерки, 1 не е реализирана и 1 е 
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изпълнена частично. 

Изпълнение на Приоритет IV. Създаване на устойчив икономически растеж, 

повишаване на конкурентността на икономиката в общината  

По приоритет IV  са реализирани следните значими проекти на местни фирми:  

Проект на „Рока България”АД за внедряване на системи за управление на качеството на 

стойност 165 692 лева, финансиран по ОПРКБИ. 

„Херти”АД реализира проект за намаляване на енергоемкостта в промишлената система 

на предприятието, на стойност 2 450 242 лева, финансиран по ОПРКБИ. 

 „БАКХУС-4” ООД има упешно приключен проект за здравословни и безопасни условия 

на труд по ОПРЧР на стойност - 58 251 лева.  

Създадени са нови лозови масиви, овошни градини с череши и орехи, финансирани по 

ПРСР.    

Със средства по ПРСР и частни инвестиции са създадени няколко нови места за 

настаняване. През периода 2007-2010 г. са категоризирани 12 места за настаняване, от които 10  

къщи и 2  хотела, с обща леглова база от 182 легла. Шест от къщите за гости са в китното село 

Кюлевча - Къщи за гости „Рай”, „Драгиеви”, „При бай Руси”, „Дияна”, "Авитохол", „Чифлик 

Елена” – с обща леглова база 68;  две в Плиска – Къща за гости „При Пената”, стаи за гости към 

комплекс „Хановете” – общо 31 легла; една в кв. Калугерица – “Бон-Бон” – 6 легла. 

На входа на НИАР “Плиска” е изграден информационен център, който обслужва 

посетителите на резервата. Изградено е място за пикник в местността “Кирека”. Поставени са 

маси, пейки, огнища, кошчета за отпадъци. 

ИЗВОД: В Стратегическата част на ОПР и индикативната финансова таблица 

към него в Приоритет ІV са заложени 12 мерки, за изпълнението на които са предвидени 

инвестиции на обща стойност 73 240 200 лева. На етапа на ПО на ОПР по приоритета са 

отчетени 3 проекта на фирми, финансирани по Оперативни програми и регистрирани в 

ИСУН на обща стойност 2 674 185  лева. За останалите дейности, финансирани по ПРСР 

и частни инвестиции няма информация на етапа на ПО. Напредъкът в изпълнението на 

Приоритет ІІІ е добър. Финансовото му изпълнение на база наличната информация е 4% 

от очакваните инвестиции от ЕС, но реалното изпълнение на база изпълнени дейности 

вероятно е между 10 и 15%. Техническото му изпълнение е 42% - от 12 мерки, 5 не са 

реализирани. 
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ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ: 

Анализът на етапа на ПО на ОПР показва сравнително добри резултати и напредък 

в изпълнението на Общинския план за развитие на община Каспичан за периода 2007 -

2013 г. На база заложени и изпълнени дейности процентното техническо изпълнение на 

ОПР е около 35%, общото финансово изпълнение е около 5 %. От 50 мерки, 16 не са 

реализирани, а 6 са реализирани частично. От заложените в Индикативната финансова 

таблица на ОПР 203 445 436,60 лева са реализирани проекти за 10 755 583 лева, без да са 

отчетени всички частни инвестиции и проектите по ПРСР. Обобщена справка за 

общинските проекти показва, че за периода 2007-2012 г. Община Каспичан е реализирала 

19 успешни проекта на обща стойност 7 819 398,35 лева. Причината за недостатъчно 

високата реализация на финансовите показатели на ОПР е в прекалено амбициозния и 

нереалистичен модел на плана, разработен през 2005 г., който не е съобразен с капацитета 

на общината и възможностите за финансиране на проекти. 

Обобщено можем да посочим Приоритет I и Приоритет III като най-успешни за 

Община Каспичан за периода 2007-2013 г. 

 

 

 

 

ІV.  ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА 

ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ 

Стратегията за реализация на ОПР отразява логиката на интервенциите за постигане на 

конкретни резултати, ефект и въздействие от прилагането на общинския план за развитие. 

Ефектът от прилагането на плана се проявява в крайните видими и измерими резултати, 

продуктите и въздействието на съответните дейности и проекти върху целевата територия и 

нейното население. Наблюдението и оценката на изпълнението на плана следва да проследяват 

не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия 

прогрес върху територията на общината /настъпващи промени в състоянието на средата в 

резултат от предприети интервенции/. Това изисква набор от специфични индикатори и 

възможност за алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана.  

Тази част на последващата оценка за изпълнение на ОПР – Каспичан се изготвя на база 
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заложените в него 49 броя индикатори (показатели и измерители) за мониторинг и преглед на 

тяхната актуалност, съгласуваност и отношение към напредъка в изпълнението на плана.  

ИНДИКАТОРИ 

1. Брой учебни заведения с подобрена материална база - 7 броя /2 училища и 5 детски 

градини/ 

2. Брой ремонтирани учебни заведения - 9 броя /4 училища и 5 детски градини/ 

3. Брой въведени форми на извънкласно обучение - така формулиран индикаторът е 

трудно да бъде измерен 

4. Изграден квалификационен център – НЕ 

5. Процент повишена посещаемост – ДА (97% посещаемост) 

6. Брой мултиетнически училища – 6 броя (във всички училища има деца от различни 

етноси) 

7. Брой обособени професионални паралелки - Обособяване на професионални 

паралелки е  извършено  в СОУ “П. Волов гр.Каспичан 

8. Брой новосъздадени или възстановени трайни насаждения – не може да се измери, 

няма данни за брой, има частни инвестиции в лозя и овошки, но няма точна информация 

на етапа на ПО 

9. Брой приемни семейства – има приемни семейства, но няма точна информация за 

техния брой 

10. Създаден един фонд  за подпомагане на хора в неравностойно положение – НЕ 

11. Един Дом за стари хора – Изграден Дневен център в с.Кюлевча 

12. Брой проведени мероприятия и семинари – общо 2 - с Дирекция ”Бюро по труда” 

проведена ромска трудова борса и бизнес  среща с работодатели за популяризиране 

услугите на EURES 

13. Брой преустроени общ. сгради и частни домове, съобразно нуждите на хората с 

увреждания – 2 броя 

14. Брой организирани участия на местни ансамбли и състави – ДА (много са и няма 

точна информация на етапа на ПО) 

15. Брой читалища с подобрена база – 0 (проектът е прекратен) 

16. Закупени инструменти и реквизит – няма информация 

17. Музейни сбирки, реставрирани и нови паметници, чешми – извършена една 

реставрация, изграден нов паметник в град Каспичан 
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18. Брой етнопразници и състави – няколко 

19. Брой интернет центрове в читалищата и проведени курсове – няма информация 

20. Брой нови и реконструирани спортни бази – Ремонтиран стадиона в гр.Каспичан 

21. Брой нови и реконструирани здравни заведения - Няма 

22. Брой организирани спортни празници – ДА, поне един всяка година 

23. Километра изградена канализация – 6 км. 

24. Километри изградена водопроводна мрежа – 0.998 км. новоизграден водопровод 

25. Изградена ПСОВ – НЕ ( Изготвен Технически проект за ПСОВ за гр.Каспичан) 

26. Километра изградена газификация – Изграден газопровод в гр.Каспичан – 4.662 км. 

27. Километри  изградена инфраструктура в индурстриалните зони – Няма 

28. Брой подновени осветителни тела - 1691 броя подменени осветителни тела. 

29. Километри асфалтова настилка на улична и пешеходна инфраструктура – 0.390 км 

30. Километри асфалтова настилка на междуселищна пътна мрежа – 5.67 км 

31. Брой санирани обществени сгради – 12 броя 

32. Брой устройствени планове на населените места – НЕ (Цифров кадастър на гр. 

Каспичан) 

33. Брой нови религиозни храмове – ДА (Започнато изграждане на един нов храм) 

34. Брой премахнати сметища – За 2012 год. е премахнато 1 /едно/ нерегламентирано 

сметище, намиращо се в с.Могила 

35. Рекултивирано сметище – НЕ 

36. Брой населени места с разделно сметосъбиране – 8 населени места (Процента 

население обхванато от системата за разделно събиране – 96,37 %) 

37. Брой стопанства въвели оползотворяване на селскостопанските отпадъци, чрез 

преработването им в биотор – Въведено домашно компостиране в гр.Каспичан 

38. Квадратни метри и брой засадени дървета и храсти - През 2012 год. на територията 

на Община Каспичан са извършени мероприятия по залесяване на широколистни и 

иглолистни дървета, общия брой на засадените дървета е 173, разпределени по населени 

места, както следва: гр.Каспичан – 90 бр.; с.Марково – 5 бр.; с.Кюлевча – 17 бр.; 

с.Златна нива – 21 бр.; гр.Плиска – 14 бр.; с.Каспичан – 5 бр.; с.Могила – 5 бр.; с.Косово 

– 5 бр. и с.Върбяне – 11 бр. 

39. Брой нови фирми – „Цинкови покрития” АД реализира дейност на територията на град 

Каспичан  
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40. Изграден къмпинг – НЕ 

41. Изградени два информационни туристически центъра – НЕ 

42. Изграден музей на открито в НИАР “Плиска”– един. 

43. Брой места за пикник и бой екопътеки – ДА, но няма точна информация за броя им 

44. Брой ново разкрити селски къщи, предлагащи туристически услуги – 10 броя 

45. Повишена производителност и нови насаждения – не може да се измери 

46. Изграден покрит пазар за селскостопански стоки – НЕ 

47. Проведени срещи и публични обсъждания с бизнеса – НЕ 

48. Проведени курсове за квалификация и преквалификация, стажантски програми –  

ДА (ОП “Развитие на човешките ресурси”, схема “ Развитие”, НП “Старт в кариерата”) 

49. Издадени каталози и брошури, рекламни материали - ДА 

ИЗВОДИ:  

 Мониторингът на изпълнението на ОПР на база индикатори показва слабо и 

колебливо подобряване на социално-икономическото развитие на община Каспичан - 

частично обновяване на инфраструктурите, газификация, насърчаване на заетостта,  

развитие на туризма, грижа за опазването на околната среда и други положителни 

въздействия. Най-видимият ефект от прилагането на плана остават инвестициите в 

инфраструктурата – ремонт на пътища, улици, обновено улично осветление, ремонти на 

обществени сгради, училища, детски градини и др. 

 В ОПР на община Каспичан са заложени 49 индикатора за мониторинг и оценка на 

изпълнението. Част от тях са измерими, добре формулирани и могат да се заложат за 

измерване изпълнението на ОПР за новия програмен период 2014-2020 г. Неизмеримите 

индикатори и тези, които несъответстват на плана следва да отпаднат или да се 

редактират и заменят с други. Необходимо е да се добавят и нови индикатори, свързани с 

броя на населението, безработицата и икономиката, за да се оцени и измери въздействието 

на пълния обем приоритети, цели и мерки върху целевата територия.  

 

V. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА 

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 Г. 

В Община Каспичан е създадена сравнително добра организация за прилагане и 

изпълнение на ОПР от гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен 
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мониторинг и контрол. Не е спазено изискването за ежегодно отчитане изпълнението на ОПР 

пред Общинския съвет, съгласно чл. 23, ал.4 от Закона за регионалното развитие и чл. 91, ал.4 

от Правилника за прилагане на ЗРР. Изготвен е само един отчет през 2011 г. за напредъка в 

изпълнението на Общинския план.  

Създаден е добър механизъм за избор на приоритетни проекти и дейности, съгласно 

годишните индикативни програми на Оперативните програми, реалните нужди на общината  и 

приоритетите и мерките, заложени в ОПР. 

Проектиране и планиране се извършва ежегодно, като изборът е свързан: 

 С изискванията на действащи нормативни документи, които задължават Общините да 

извършват определен вид дейности или изградят определен вид обекти; 

 С необходимостта, продиктувана от потребностите на Общината да създава благоприятни 

условия за живот и да бъде притегателен център за населението, най-вече за младите хора; 

 С финансовите възможности  на Общината, при изисквания за съфинансиране; 

 С проектната готовност на Общината  при откриване на мерките по съответните програми; 

 С постоянно следене на всички програми, приложими за Общината като бенефициент. 

С приемането на общинския план за развитие на община Каспичан са набелязани целите 

и задачите, които трябва да се реализират за плановия период 2007-2013 г. Във връзка с това, 

Общинската администрация следи за всички възможни европейски и български програми и 

донорски организации, които биха могли да финансират отделни обекти, дейности и проекти, 

което да доведе до постигане целите на ОПР. През последните години са използвани много 

възможности за кандидатстване с проекти, привличане и усвояване на средства от европейски 

фондове и програми на българските министерства.  

Като слабост на етапа на ПО отчитаме факта, че Община Каспичан не е изготвяла нарочна 

ежегодна програма за реализация на заложените приоритети и мерки в ОПР с конкретни 

проекти и дейности, срокове и отговорници. Ролята на подобна програма изпълнява 

индикативната финансова таблица към ОПР, която служи за основа при планирането на 

дейностите и проектите и отчитане изпълнението на плана. 

Местниият бизнес съдейства за изпълнението на ОПР и участва активно с проекти за 

привличане на инвестиции в целевата територия, като кандидатства самостоятелно по 

Оперативни програми, по които е бенефициент. В бъдеще бизнесът трябва да се търси като 

партньор на Общината за съвместни проекти и дейности, ПЧП, аутсорсинг или смесено 

финансиране. 
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Неправителствените организации не се използват пълноценно като партньори за 

изпълнението на плана и не се насърчават да изготвят проекти и да кандидатстват за 

финансиране по оперативните програми, по които са бенефициенти, за да допринасят за 

постигане на общите цели и приоритети.  

Община Каспичан следва да работи за по-активно търсене и привличане на бизнеса и НПО 

като партньори и информиране за възможностите им самите те да усвояват средства от 

европейските фондове и програми. 

 

ИЗВОДИ:  

 В Община Каспичан е създадена относително добра организация за прилагане и 

изпълнение на ОПР от гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен 

мониторинг и контрол. Това се доказва от постигнатите резултати и напредък в 

изпълнението на заложените приоритети. Общината е натрупала известен опит в 

разработването и изпълнението на проекти, но все още няма нужния административен и 

финансов капацитет за усвояване на средства от европейските фондове.  

 Не е изготвянa ежегодна програма за реализация на заложените приоритети и 

мерки в плана с конкретни проекти и дейности, срокове и отговорници.  

 Местниият бизнес съдейства за изпълнението на ОПР и участва активно с проекти 

за привличане на инвестиции в целевата територия. НПО и бизнеса не се търсят като 

партньори и източници на информация, а техните проекти и дейности също допринасят 

за постигане целите на ОПР. 

 

ПРЕПОРЪКИ 

Последните тенденции в развитието на Каспичан показват (макар все още слабо и 

колебливо) подобрение на социално-икономическото развитие на общината, което се нуждае от 

стимули за преодоляване на проблема с безработицата, ускоряване на икономическия растеж и 

устойчивост на развитието. Потребностите от “коригиращи” и подкрепящи публични намеси в 

развитието на общината 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 развитие 2007-2013 г. 
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На тази основа, стратегията за развитие на общината следва да бъде агресивна по 

отношение на желания териториален баланс в развитието на общината и стимулиране на 

икономиката, подкрепяща по отношение протичането на демографските процеси и 

стабилизираща по отношение изграждането и обновяването на инфраструктурите.  

В резултат на проведената последваща оценка за изпълнение на ОПР – Капичан имаме 

следните препоръки: 

1. Препоръките от Последващата оценка да послужат като база за актуализация на 

разработения вече Общински план за развитие за новия програмен период 2014-2020 г. 

2. В новия ОПР водещо изпълнение сред предвидените приоритети да намери потигането 

на устойчив икономически растеж и създаването на работни места, за да се задържат 

младите хора и да се преодолеят демографската криза и високата безработица.  

3. Индикативната финансова таблица в ОПР 2014-2020 г. да се съгласува с окончателния 

вариант на новите Оперативни програми и ПРСР като конкретни източници на средства 

и с дейностите, които те финансират, както и с обема на общинския бюджет и 

капацитета за съфинансиране на проекти.  

4. В ОПР 2014-2020 г. да се актуализирват периодично съществуващите и да се добавят 

нови индикатори за мониторинг и оценка на изпълнението, които да измерват точно 

тенденциите в социално-икономическото развитие на общината. 

5. Да се ревизира наличния проектен ресурс на Общината – готови технически/работни 

инвестиционни проекти и проектни предложения, за които е отказано финансиране през 

периода 2007-2013 г. и да се включат в ОПР 2014-2020 г. Да се търсят нови възможности 

за кандидатстване и финансиране на готовите проекти на общината. 

6. Да се популяризира ОПР сред гражданите и да се стимулират бизнеса и НПО да участват 

активно в различни дейности и проекти, за да се повиши общия напредък по изпълнение 

на заложените цели и приоритети. 

7. Да се засили контрола по изпълнението на ОПР от страна на Кмета на общината. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Последните тенденции в развитието на Каспичан показват (макар слабо и колебливо) 

подобрение на социално-икономическото развитие на общината, което се нуждае от стимули за 

ускоряване на растежа и устойчивостта. Потребностите от “коригиращи” и подкрепящи 

публични намеси в развитието на общината са се увеличили през последните години. 
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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 развитие 2007-2013 г. 

На тази основа, стратегията за развитие на общината за следващия програмен период 

следва да бъде агресивна по отношение на желания териториален баланс в развитието на 

общината и протичането на демографските процеси, подкрепяща по отношение на 

необходимите предпоставки за развитие на икономиката и стабилизираща по отношение 

изграждането и обновяването на инфраструктурите.  

Предвидените средства за осигуряване на публичност и прозрачност в процеса на 

планиране на ОПР 2007-2013 г. са по-скоро от общ принципен характер, доколкото се 

установява липса на конкретни целенасочени действия в тази посока в периода на реализиране 

на мерките за въздействие на плановия документ.  

Предприетите от страна на Община Каспичан инициативи тук могат да бъдат: 

• Консултации с всички заинтересовани страни за координация и мобилизация на местните 

ресурси с цел успешно прилагане на политиката за местно интегрирано развитие;  

• Диалог и съобразяване с мнението на гражданите;  

• Обсъждането на влиянието на реалните общински политики върху ежедневието на 

хората;  

• Достъп до гражданите, чрез предпочитани от тях информационни канали.  

Препоръчително е да се разпише цялостна процедура, конкретизираща системата за 

координация на ОПР, съвместните действия с представителите на заинтересованите страни, 

включително за осигуряване на информация и публичност.  

Необходимо е информацията за изпълнението на ОПР да е директна, доколкото 

принципът на прозрачност и публичност е задължително условие за всеки проект, изпълняван 

със средства по ОП, и доколкото Програмата за управление на община Каспичан е предвидено 

да се отчита ежегодно.  

Нужно е също така да се предвиди разработването на механизми за събиране на актуална 

информация от заинтересованите страни за техния принос в изпълнение на ОПР.  

Въпреки, че в повечето апликационни форми за финансиране от различни източници се 

търси корелация на целите и съотносимостта на конкретния общински проект към 

стратегически документи на различни нива, и в частност към ОПР, тази информация не се 

акумулира. Макар и да съществуват отделни съвместни срещи, към момента не е създаден и не 
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действа механизъм за периодични прояви с участието на всички партньори за взаимна оценка 

на действията и разглеждане на възможностите за подобряване на координацията.  

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

АЗ – Агенция по заетостта 

АДИРПРСИР – Актуализиран документ за изпълнение на Регионален план за развитие на 

Североизточен район 2010-2013 

ВЕИ – Възобновяеми енергийни източници 

ГПСОВ - Градски пречиствателни станции за отпадъчни води 

ДМА – Дълготрайни материални активи 

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда” 

ДГС – Държавно горско стопанство 

ДЛС – Държавно ловно стопанство 

ЕИСУРР – Единна информационна система за управление на регионалното развитие 

ЕО – Екологична оценка 

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 

МРР – Министерство на регионалното развитие  

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

МСП – Малки и средни предприятия 

НИРД – Научно-изследователска и развойна дейност 

НПО – Неправителствени организации 

НПРР – Национален план за регионално развитие 

НСИ – Национален статистически институт 

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България 

НСРР – Национална стратегическа референтна рамка 

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” 

ОПОС – Оперативна програма „Околна среда” 

ОСР – Областна стратегия за равитие 

ОСП – Обща селскостопанска политика 

ОПР – Общински планове за развитие 

ОПРКБИ – Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” 

ОПРР – Оперативна програма „Регионално развитие” 

ОПРСР – Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

ОСЗ – Общинска служба по земеделие 

ОУ – Основно училище 



 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективно партньорство при разработване, изпълнение  и мониторинг на 

общински  политики в Каспичан”,, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен 

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Договор № 13-13-88 от 13.11.2013 г.  
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ОУП – Общ/и устройствен/и план/ове 

ПО – Последваща оценка 

ППЗРР – Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие 

ПРСР – Програма за развитие на селските райони 

ПСОВ - Пречиствателни станции за отпадъчни води 

ПЧИ – Преки чужди инвестиции 

ПЧП – Публично-частни партньорства 

РИОСВ -Регионална инспекция по околната среда и водите 

РСЗ – Регионална служба по заетостта 

СИР – Североизточен район 

СИФ – Социално-инвестиционен фонд 

СОУ – Средно общообразователно училище 

СЦ – Стратегическа цел 

СпЦ – Специфична цел 

ТБО – Твърди битови отпадъци  

ТГС – Трансгранично сътрудничество  

ТИЦ – Туристически информационен център 

ТСБ – Териториално статистическо бюро 

УО – Управляващ орган 

ЦДГ – Целодневна детска градина 

 


