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1. УВОД 

  

Настоящата програма е комплексна разработка по проблемите, свързани с 

опазване на околната среда и включва всички нейни компоненти, чието състояние 

обуславя отношението на обществото и компетентните органи към природата. 

Базирайки се на естествената връзка между елементите, съставящи околната 

среда - въздух, вода, почви, както и дейността на човека, влияеща върху тези 

елементи, - в разработката се визират и съпътстващите програми за управление 

на отпадъците и енергийната ефективност, оказващи влияние върху опазването и 

развитието на околната среда. Целта на програмата е да набележи в дългосрочен 

план основните тенденции за опазване на околната среда и в краткосрочен, за 

периода 2004 - 2006 г., изпълнението на част от набелязаните мерки, осигуряващи 

приемственост и последователност в постигането на визията на общината в 

областта на опазване и обогатяване на околната среда.  

 

2. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА 

 

 Географско положение и природно-ресурсен потенциал 

 

2.1. Географско положение и административни единици. 

Община Каспичан е разположена в Североизточна България, като формира част от 

източната периферия на Шуменска област. На север общината граничи с община 

Нови пазар, а на запад и юг с община Шумен. Източната граница на общината 

съвпада с областната граница с област Варна и респективно с общините Провадия 

и Ветрино. В тези си граници територията на община Каспичан възлиза на 274, 4 

км или на около 8 % от територията на Област Шумен. 

Община Каспичан се характеризира с изключително важно от стратегическа и 

стопанска гледна точка географско положение. То е важно условие, обусловило 

преминаването през територията на общината на едни от основните 

транспортни артерии и инфраструктури и системи от изключително регионално и 

национално значение. През територията й преминава трасето на автомагистрала 

"Хемус", ж.п. линията София -Варна, както и една от транспортите връзки с 

национално значение: път 1-7 Силистра - Шумен -Ямбол, осигуряващ регионалната 

свързаност между главните пътища 1-2 - "Русе -Варна", 1-4 - "София - Варна" и 1-6 

- "София - Бургас".  

Самият общински център, град Каспичан, е със сериозен локализационен потенциал, 

което се обуславя от факта, че се намира на едва 70 км от големият морски град и 

пристанищен център Варна и на 120 км средно от двете големи дунавски 

пристанища Русе и Силистра. Железопътната гара Каспичан е изключително 

важен комуникативен и транспортен възел както за Шуменска област, така и за 

целия Североизточен регион за планиране. 

Географското разположение, в комбинация с преобладаващият равнинен релеф в 

региона осигуряват сериозни възможности за развитието на общината не само 

като важен транспортен възел, но и е предпоставка за развитието на дейности, 

необходими при обслужването на интензивно развиващите се в икономическо 

отношение територии по Северното Черноморие. И докато възможностите по 

отношение на транспорта са в голяма степен реализирани и са намерили своя израз 

в големите транспортни артерии, пресичащи общината, то ролята на общината 

като икономически и ресурсен „хинтерланд" е все още само потенциална, но би 

могла да се развие при осъществяването на необходимата политика. 

Административните единици в Община Каспичан са: 



 3 
DESIGN BY VALO  2000 

 

 

 

2.2. Природно-ресурсен потенциал 

Територията на общината попада в Източната подобласт на физико-

географската област на Дунавската равнина. Преобладава хълмисто равнинен и 

платовиден релеф. Средната надморска височина на територията на общината е 

212 м, а на гр. Каспичан - 120 м. Средните стойности на разчленението на релефа 

са относителни ниски, което е типично за Дунавската равнина - средното 

вертикално разчленение е 85 м/км , а средното хоризонтално разчленение - под 

1м/км. В зависимост от особеностите на релефа територията на общината може 

да се подели на две части - южна (висока) част и северна (ниска) част. 

Южната част има платовиден релеф и включва северозападната част на 

Провадийското плато, по което минава източната граница на общината с 

общините Ветрино и Провадия (от Варненска област). На юг (извън територията 

на общината) р. Главница разделя Провадийското от Роякското плато. Между гр. 

Каспичан и с. Кюлевча е разположено Мадарското плато, което представлява най-

северозападното разклонение на Провадийското плато. 

На платото се намира най-високата точка на релефа в общината (431 м). Платата 

заемат по-голямата част от землищата на селата Марково, Косово и Могила, а 

също така и южната част от землището на с.Каспичан. Средните наклони на 

терена по най-високите части на платата са между 8 ° до 15 °. Те са силно 

разчленени от многобройни малки реки и сухи дерета. Склоновете на платата са 

стръмни и на повечето места завършват в горната си част с отвесни скални венци. 

Средните наклони на терените по склоновете на платата варират в широк 

диапазон - между 16 и 72 °. Подножията на платата представляват широка от 0,5 

до 3 км ивица, до която опират долините на реките Провадийска и Мадара. Поради 

наличието на карбонатни скали, изграждащи платата, повърхността им е силно 

окарстена. 

Северната част има равнинно-хълмист релеф. Тя заема северните и средните 

части на общината, като в обхвата й попада малко повече от половината й площ. В 

нея изцяло се включват землищата на с. Върбяне, с. Златна нива и гр. Плиска, а също 

така и по-ниските части от землищата на селата Кюлевча и Каспичан. 

Преобладават наклони на терените от 0 до 3 °, които слабо се увеличават (до 5-8 °) 

по склоновете на долините на р. Провадийска и р. Мадара. Река Провадийска е 

главна отводнителна артерия и местен ерозионен базис за всички реки в общината. 

Тя води началото си от южните склонове на Самуиловските височини (на 2 км 

северно от с. Добри Войниково, община Хитрино) и тече в посока от северозапад 

към югоизток. В същото направление по долината на реката е построен участъкът 

на ж.п. линията Русе-Варна от гара Хитрино през Каспичан за Провадия и Синдел. 

Населени места население 

Община Каспичан 9654 

с. Върбяне 321 

с. Златна нива 634 

гр. Каспичан 3549 

с. Каспичан 1580 

с. Косово 374 

с. Кюлевча 587 

с. Марково 935 

с. Могила 484 

гр. Плиска 1190 
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Реката е образувала три речни тераси - една заливна и две надзаливни. Най-голяма 

площ заема ниската заливна тераса с височина 2-3 метра. Над нея са разположени 

две надзаливни тераси с височина съответно 7-10 и 30-35 м. На територията на 

общината в река Провадийска се вливат десният й приток р. Мадара (извираща от 

Шуменското плато) и левият й приток Крива река (извираща от северните 

склонове на Самуиловските височини). 

В геоложко отношение територията на общината попада в обхвата на 

Мизийската плоча, върху която е формирана Дунавската равнина. В района на 

Провадийското плато земната кора е изградена от структурата на 

Провадийската синклинала. Източно от меридиана на с. Марково на повърхността 

се разкриват палеогенски седименти с разнообразен скален състав от ядрото на 

синклиналата. Периферията на синклиналата е изградена от горнокредни скали 

(предимно варовици, пясъчници, мергели и конгломерати), като най-високите й 

части са изградени от напукани и окарстени варовици. В северната и средната 

част на общината кредните седименти са покрити от кватернерни отложения. Те 

са представени от слабо споени льосови и льосовидни отложения и алувиални 

наноси (глини, пясъци и чакъли) на река Провадийска и нейните притоци. Също с 

кватернерна възраст са делувиалните и пролувиалните материали, припокриващи 

по-старите скални формации по склоновете на Провадийското плато. По 

отношение на сеизмичната опасност територията на общината попада между 

двете главни земетръсни огнища в Северна България - Стражица и Шабла. Според 

сеизмичното райониране на страната от 1997 г. територията на общината се 

включва в сеизмоопасната зона от 7"а степен. Това трябва да се има предвид при 

проектирането и строителството на различни сгради и съоръжения в общината. 

Община Каспичан разполага с ограничени промишлени запаси от полезни изкопаеми. 

Стопанско значение имат преди всичко добиваните кварцови пясъци, които се 

използват като суровина за керамичното производство, инертните материали, 

които се добиват в кариерата при с. Златна нива и мергелните глини, които се 

добиват в землището на с. Каспичан. 

 

2.3. Климат 

 Климатът на територията на общината е умерено-континентален с относително 

студена зима и горещо лято. Средната годишна температура в по-ниската северна 

и средна част на общината е около 11 °С, а в по-високата южна част - под 10 °С. 

Средномесечната температура на най-студения месец е -1,1 °С, а на най-топлия 

месец е 22,0 °С. Абсолютната максимална температура на въздуха е регистрирана 

през август (41 °С), а абсолютната минимална температура - през януари (-27 °С). 

Средната годишна сума на валежите е 580 л/см2, като между отделни години 

съществуват значителни вариации в годишните суми на валежите (от 350 до 840 

л/см2), което влияе върху подхранването и режима на реките в общината. 

Количеството на валежите слабо се увеличава от север на юг към Провадийското 

плато, поради орографския ефект върху валежите, предизвикан от нарастването 

на надморската височина и преобладаващия въздушен пренос от север. В режима на 

валежите се регистрира максимум през юни и минимум през септември. 

2.4. Агроклиматичнични ресурси 

Агроклиматичничните ресурси на територията на общината са подходящи за 

отглеждането на разнообразни земеделски култури - зърнени, технически, овощни и 

фуражни култури и лозя. Продължителността на вегетационния период (със 

средноденонощна температура >5 °С) е около 250 дни, а периодът с активна 

вегетация (със средноденонощна температура >10 °С) - около 190 дни. Топлинните 

условия са много подходящи за отглежданите в общината земеделски култури. 
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Средната температурна сума за вегетационния период е около 3900-4000 °С, а за 

периода с активна вегетация - около 3300-3500 °С при което са налице условия за 

узряване на пролетни култури с дълъг вегетационен период, както и на лозята, но за 

най-късните хибриди царевица топлинните условия не са много подходящи. Късните 

пролетни слани обикновено са през първата половина на април, но през отделни 

години се образуват слани и през втората половина на май, когато земеделските 

култури са в критична репродуктивна фаза. Есенните слани са характерни за 

октомври, но в редки случаи са регистрирани слани и през втората половина на 

септември, което създава рискове най-вече за реколтата от грозде. 

Влагоосигуреността на земеделските култури на територията на общината не е 

добра - между 315 и 330 л/см2 валежи падат през вегетационния период, но поради 

високите летни температури и изпарението, те не са достатъчни за по-голямата 

част от отглежданите земеделски култури. Есенно-зимните запаси от влага в 

почвата се изчерпват още през юни и балансът на атмосферното овлажнение за 

периода с максимално водопотребление на земеделските култури (У1-УШ) е 

отрицателен - от минус 200 до минус 250 л/см2. Това означава, че напояването е 

задължително мероприятие, осигуряващо по-високи добиви от отглежданите 

култури. 

 

2.5. Води 

Речната мрежа в общината е формирана от р. Провадийска и нейните притоци. 

Водосборният басейн на р. Провадийска е ограничен на север от поречието на р. 

Русенски Лом, а на юг - от поречието на р. Голяма Камчия. Площта на цялата 

водосборна област на р. Провадийска е 2132 км , а цялата дължина на реката е 119 

км. Средният наклон на реката е твърде малък - 3,6 ‰, а гъстотата на речната 

мрежа е 0,5 км/км2. Река Провадийска има осем  притока, от които най-голям  е 

Крива река,  вливаща се  в р.Провадийска източно от гр. Каспичан. Цялата дължина 

на Крива река е 48 км, а площта на водосборния й басейн е 218 км2. Поречието на р. 

Провадийска принадлежи към Черноморската водосборна област, като 

интегрираното управление на водните ресурси се администрира от Басейновата 

дирекция във Варна и РИОСВ-Шумен. 

Средногодишният отток на р. Провадийска преди вливането на р. Мадара в нея е 

0,410 м /сек (което прави около 13 млн.м /год), като средният минимален годишен 

отток е 0,108 м /сек, а средният максимален годишен отток - 0,997 м /сек. 

Средногодишният отток на Крива река при устието й в р. Провадийска е 0,274 м 

/сек (около 8,6 млн.м /год), а на р. Мадара при устието й в р. Провадийска е 0,217 м 

/сек (около 8 млн.м /год). Отточните модули, даващи представа за интензивността 

на оттокообразуването средно върху водосборните площи, се изменят по следния 

начин: на р. Провадийска преди устието на р. Мадара в нея - 1,11 л/сек/км, на р. 

Мадара при устието й в р. Провадийска - 1,24 л/сек/км , а на Крива река при 

устието й в р. Провадийска - 1,26 л/сек/км . 

Средногодишният обем на оттока на р. Провадийска, представен в отточен слой (в 

мм) е под 50 мм, което е една твърде ниска стойност от гледна точка на 

възможностите за използване на ресурсите от повърхностни води в общината. 

Този извод се налага особено при сравнение с данните за средногодишния отточен 

слой за другите големи реки в Шуменска област (например, за р. Голяма Камчия при 

гр. Велики Преслав — 205 мм, а за р. Врана при с. Кочово - 125 мм). Пълноводната 

фаза има продължителност 5 месеца (от февруари до юни включително), като 

максималният отток се регистрира през май, когато се оттичат 13,2 % от 

годишния отток. Това е свързано с месечния максимум на валежите през същия 

месец и с преобладаващото дъждовно подхранване. Маловодието обхваща 
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останалите месеци, като най-ниски са стойностите на оттока през септември (4,7 

% от годишния отток). Посочените данни дават основание да се направи изводът, 

че община Каспичан разполага с ограничени ресурси от повърхностни води, което 

налага тяхното опазване и пестеливо използване. 

Подземните води в общината са представени от грунтови води в речните тераси и 

пукнатинно-карстови води в района на Провадийското плато. Водоносните 

хоризонти на грунтовите води се подхранват главно от валежни води, а по време на 

пълноводието - и от речните води, поради хидравличната връзка между тях. 

Средната дебелина на водоносните пластове с грунтови води по терасите на р. 

Провадийска е 3-5 м, но в отделни участъци варира в широки граници. Дренирането 

на грунтовите води е почти изключително от р. Провадийска и притоците й при 

ниски водни строежи и от изградените вододобивни съоръжения (предимно 

шахтови и сондажни кладенци в цялото поречие). Пукнатинно-карстовите води са 

характерни за южната част от територията на общината, където образуването 

им е свързано с инфилтрирането на валежните води в дълбоко напуканите 

окарстени варовици, изграждащи Провадийското плато. 

Подземните води в общината като цяло се характеризират с благоприятни 

хидрохимични показатели, което ги прави годни за битово и промишлено 

водоснабдяване и за напояване. По химичен състав грунтовите води в терасите на 

р. Провадийска и притоците й са предимно хидрокарбонатно-калциеви, 

хидрокарбонатно-калциево-магнезиеви до хидрокарбонатно-магнезиево-калциеви, а 

минерализацията им варира в широки граници (от 0,3 г/л до 1,1 г/л). Подземните 

води, които са разположени под льосовата покривка, имат повишено съдържание 

на сулфатни и натриеви йони, което придава слабо горчив вкус на водите. 

Пукнатинно-карстовите подземни води по химичен състав са предимно 

хидрокарбонатно-калциево-магнизие ви, като средната им минерализация е около 6-

8 г/л, но в дълбочина се повишава над 1 г/л. 

Потреблението на питейни води в общината възлиза годишно на около 980 хил.м . 

Водоснабдяването в общината се осъществява от водоснабдителна система 

"Каспичан", ―ВиК‖ ООД гр.Шумен, като доставяната вода е предимно от местни 

водоизточници чрез 6 бр. сондажни и шахтови кладенци и 10 бр. каптажи с общ 

дебит около 45 л/сек. Поради доброто качество на използваните подземни води, 

няма изградена пречиствателна станция за питейни води. В същото време обаче, 

над 50 % от подаваната питейна вода се губи в  амортизираната водоснабдителна 

мрежа. Поради лошото състояние на съоръженията в напоителна система 

"Виница", на много места се използват питейни води за напояване, което е 

недопустимо с оглед ограничените водни ресурси на общината. От друга страна, 

малка част от промишлените предприятия използват собствени водоизточници, 

като се допуска използване на питейни води за промишлени цели. 

Количествените и качествените характеристики на подземните води на 

територията на общината позволяват над 70 % от водоснабдяването в общината 

да бъде осигурено от подземни води. Възможностите за рационално използване на 

водните ресурси в общината са свързани с необходимостта от: 

• реконструкция и модернизация на водоснабдителните мрежи в населените 

места 

и на съществуващите водовземни съоръжения; 

• по-пълното използване на проектния капацитет на тези съоръжения (в 

момента 

не  повече от  1/3  от изградените тръбни кладенци работят с проектния си 

капацитет); 

• изграждане на нови вододобивни съоръжения при доказана необходимост; 
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• почистване на речните легла; 

• разработване   и   реализация   на   нова   водостопанска   схема   за   

интегрирано управление на водните ресурси в общината, което ще реши водните 

проблеми на някои населени места с недостиг на питейни води и води за напояване. 

Основните фактори за почвеното разнообразие на територията на общината са 

вида на почвообразуващите материали, надморската височина, разчленението на 

релефа, хидроклиматичните условия, типа и разпространението на растителната 

покривка, а също така и антропогенната дейност. В почвено-географско 

отношение почвите в община Каспичан спадат към Северо българската 

лестостепна област. От зоналните почвени типове преобладават черноземите 

(карбонатни, типични и излужени) и сивите горски почви, а от азоналните почви - 

алувиалните, алувиално-ливадните и делувиалните почви и рендзините (хумусно-

карбонатните почви). 

 

2.6. Почви 

В зависимост от генезиса и географското разпространение на почвите, 

територията на общината условно може да се подели на два района - северен и 

южен. 

• Северният район обхваща ниската равнинно-хълмиста част от 

територията на общината. Преобладаващият почвен тип тук са карбонатните 

черноземи. Те се отличават със средно мощен хумусен хоризонт (55-65 ст) и мощен 

профил (80-100 ст). По механичен състав са тежко песъкливо-глинести, със 

съдържание на физична  глина  между  50  и  55  %.  Съдържанието  на хумус  е 2,2-

2,5  %,  а почвената  им реакция  е  алкална (рН=8,3).  Част от  площите  с  

карбонатни 

черноземи са засегнати от ерозия. По долното течение на р. Провадийска (след 

гр.Каспичан)   реката   е   образувала   обширно   поле,   в   което   преобладават 

алувиални и алувиално-ливадни песъкливи и песъкливо-глинести почви. Тези почви  са  

наситени  с  карбонати  от стичащи  се  по  северните  склонове  на Провадийското 

плато води.  

•    Южният район обхваща платата в южната част на общината и прилежащите 

им подножия. В землищата на селата Могила, Марково и Косово в условията на 

пресечен релеф са формирани сиви горски, средно и тежко песъкливо-глинести 

почви. На запад от тези землища, в района на Мадарското плато и неговите 

подкожни   части,   почвената   покривка   е   разнообразна.   Представена   е   от 

ерозирани  черноземи,  ерозирани сиви  горски  почви  и  плитки рендзини.  В 

обезлесените  терени  с  по-големи  наклони,  поради  интензивните  ерозионни 

процеси почвената покрива е представена във вид на фрагментарни почвени ареали 

с плитки каменисти (скелетни) почви, като на места тя напълно отсъства и на 

повърхността се разкриват почвообразуващи материали и голи скали. Най-

благоприятни за развитие на ефективно земеделско производство в общината са 

алувиално-ливадните  и  черноземните  почви.  Те се  отличават с  най-добри  водно-

физични характеристики, тъй като при години с валежи около нормата зимните 

валежи осигуряват пролетен воден запас в почвения профил, който почти достига 

пределната полска влагоемкост. Продуктивната влага от този пролетен воден 

запас (усвоимата от растенията почвена влага) в излужените и карбонатните 

черноземи възлиза средно на 1727л /ха, в алувиално-ливадните почви - 1694 л /ха, а в 

типичните черноземи - 1506 л /ха. За посочените почвени типове тази продуктивна 

влага от пролетния воден запас създава условия за отглеждане на житните 

култури без напояване. Разликата между добива при тях, получен при поливни и 

неполивни условия е от порядъка на 90 кг/дка, което при съществуващите цени на 
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водите за напояване не носи допълнително печалба. За повечето от останалите 

земеделски култури обаче, напояването, дори в години с валежи около нормата, 

гарантира значително увеличение на добивите. 

 

2.7. Въздух 

Основни източници на замърсяване са предприятията и домакинствата в 

общината. Стартиралото газифициране на град Каспичан подпомага за 

намаляване на емисии 

 

Емисии  на вредни вещества в атмосферата по Община Каспичан   

В Област Шумен    

           

                    (Тонове) 

 Серни   Азотни  Неметални  Метан  Въглероден Въглероден 

двуокис 

Двуазотен 

окис Кадмий Живак 

  оксиди оксиди летливи    оксид двуоксид оксид   

    органични        

        съединения             

           

           

Област 

Шумен 1096.5968 336.4435 551.9560 6745.6311 1238.1287 246301.5394 12.0665 0.0099 0,0032 

 Каспичан 118,4601 48,1942 59,5847 37 61,5002 19835,6100 1,3577 0,0005 0,0002 

           

 

 

2.8. Отпадъци 

 

2.8.1. Съществуващо положение в общината 

 

През 2004 год. между Община Каспичан и фирма ―ВАП‖ООД гр.Шумен се сключи Договор 

за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет ―Сметосъбиране, сметоизвозване, 

транспортиране и депониране на твърди битови отпадъци в гр.Каспичан, вкл. 

кв.Калугерица и в с.Каспичан и поддържане на градското сметище‖. Договора е сключен за 

срок до 31.12.2011 година. За останалите населени места през м.юни 2008 год. се сключи 

договор за сметосъбиране с фирма „Гранд комерс – ВН‖ЕООД гр.Варна. Договора е 

сключен също до 31.12.2011 год. 

На територията на общината са разположени 408 броя контейнера тип „Бобър‖, с 

помощта на които се извършва организирано изхвърляне на битовите отпадъци.  

В град Каспичан има въведена система за разделно събиране на отпадъци, включваща 

отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло. Отпадъците се събират от фирма 

„Булекопак‖ АД гр.София. 

Има изработен технически проект за рекултивацията на общинското депо за ТБО и в 

момента тече процедура по одобряването му. 

 

След преминаването на организирано сметоизвозване на всички населени места, 

използването на нерегламентираните селски сметища е преустановено и са предприети 

действия за информиране на населението за забраната за изхвърлянето на отпадъци на 

старите сметища. От началото на месец август 2008 година ТБО на населението се 

транспортират до регионалното сметище в град Шумен. 

 

2.8.2. Стари замърсяване. 
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На територията на общината има 8 нерегламентирани селски сметища за битови 

отпадъци - с.Каспичан в местността Махлябаа, с.Марково в местността Боболица, 

с.Могила в местността Малчо куру, с.Върбяне в местността Саламан, гр.Плиска в 

местността Саламана, с.Златна нива в местността Долен екинлик, с.Кюлевча в 

местността Кор.баир, с.Косово Бордо мочура. 

На територията на с.Каспичан съществува депо за производствени отпадъци на фирма 

―Рока България‖ АД гр.Каспичан. Поради изчерпване на капацитета, изхвърлянето на 

отпадъци е преустановено. Следва рекултивация на терена, към момента има проектна 

готовност и се търси финансиране 

  

2.8.3. Битови отпадъци 

Битовите отпадъци (БО) се формират от жизнената дейност на населението. 

Количеството и съставът им зависят от мястото на генериране, от стандарта на 

живот и културата на обществото, степента на благоустроеност на населеното място, 

начина на отопление и много други фактори. 

През последните години на отчетения период се наблюдава принципна тенденция към 

запазване на количествата отпадъци, което може да се дължи от една страна на 

увеличеното потребление във връзка със стабилизиращата се  икономическа ситуация в 

страната, така и на повишения контрол от страна на общинската администрация върху 

информацията и отчетността за битовите отпадъци и дейностите, свързани с тяхното 

управление, а от друга с въвеждането на разделното сметосъбиране и намаляването на 

броя на населението на общината. 

 

Количество отпадъци, генерирани в община Каспичан за периода 2001 – 2008 г. 

Таблица1 

 

Година БО 

в тонове  

2001 6991 т. 

2002 6805 т. 

2003 7050 т. 

2004 6985 т. 

в кубични метри  

2005 9880 м
3 

2006 7720 м
3 

2007 10996 м
3 

2008 11040 м
3
 

 

 

2.8.4. Морфологичен анализ 

Определянето на различните съставки на отпадъци в количествено съотношение е 

необходимо планиране на системата за разделно събиране и оползотворяване на 

отпадъците. Морфологичния състав показва съдържанието на отделните компоненти на 

отпадъците по техния вид, изразени в проценти от общото тегло, обема или други мерни 

единици (кг/ж.ден, кг/ж. год. и др.). 

 

 

Таблица 2 

 

 Фракция Усреднени 

резултати 

до 3000 

Зона 

от 3000 до 

25000  

над 

25000 
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еднофамилно 

застрояване 

Зона с 

многоетажно 

застрояване 

1 Хартиени изделия 7.66 7.66 - - 

2 Пластмасови изделия и 

пластмасови опаковки 

6.52 6.52 - - 

3 Стъкло 1.3 1.3 - - 

4 Смесени материали 1.05 1.05 - - 

5 Биоразградими отпадъци 48.26 48.26 - - 

6 Разни 8.76 8.76 - - 

7 Метали 0.48 0.48 - - 

8 Инертни 2.16 2.16 - - 

9 Опасни - - - - 

10 Други - - - - 

11 Фини елементи (<20 мм.) 23.78 23.78 - - 

12 ОБЩО 100 100 - - 

13 Средна норма на 

натрупване на отпадъци 

кг./жител/ год. 

252.52 252.52 - - 

 

 

2.8.5. Начини за обезвреждане 

В момента единственият метод за обезвреждане на битовите отпадъци в Община 

Каспичан е депонирането. До сега единствено депото на общинския център се 

характеризираше с организирана система за сметосъбиране и сметоизвозване, като в него 

се натрупваха ежегодно основната част от събраните отпадъци на територията на 

общината. 

 

2.8.6. Производствени отпадъци. 

Наблюдението на производствените отпадъци до сега се извършва по специфична 

номенклатура на Националния статистически институт за производствените отпадъци, 

несъдържащи вредни замърсители, включваща 82 отпадъка. 

За периода 2001-2004 г. образуваните производствени отпадъци в общината са 1408 тона, 

като наблюдаваните колебания в количествата образувани отпадъци през последните 

години се дължат в основна степен на различния обем на производството. След 2005 г. 

генерирането на отпадъците се измерва в кубични метри. Данните за отчетените 

количества са представени в табл. 3 

 

 

 

 

 

 

Количество производствени отпадъци, генерирани в община Каспичан за периода 2001 – 

2008 г. 

Таблица 3 

 

Година ПО 

в тонове  

2001 341 т. 

2002 298 т. 
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2003 348 т. 

2004 421 т. 

в кубични метри  

2005 8893 м
3 

2006 2948 м
3 

2007 3097 м
3 

2008 2919 м
3
 

 

 

 

Преобладаващият метод за обезвреждането на производствени отпадъци е 

депонирането. По – голяма част от общото количество производствени отпадъци се 

депонираха съвместно с битовите отпадъци. 

По-голяма част от отпадъците от хранително - вкусовата промишленост се 

оползотворяват в селското стопанство - като храна в животновъдството и за 

наторяване.  

Предоставената от предприятията информация показва, че се предават за рециклиране и 

повторна употреба предимно хартиени и стъклени отпадъци. В зависимост от 

организацията на дейността в конкретната производствена единица, събраните 

отпадъчни материали се предават на определени за целта пунктове или на лицензирани 

фирми, търгуващи с отпадъци за рециклиране, които ги транспортират до 

преработващите предприятия. 

Производствените отпадъци, съдържащи естествени и изкуствени влакна и текстилните 

отпадъци масово се депонират на градски депа. Депонирането също така е основен метод 

за обезвреждане на каучуковите и строителните отпадъци. 

 

2.8.7. Съществуващи практики за третиране и транспортиране на отпадъците. 

 

Система за събиране и транспортиране на ТБО.  

През 2004 г. е сключен договор между Община Каспичан и фирма ―ВАП‖ООД гр.Шумен с 

предмет ―Сметосъбиране, сметоизвозване, транспортиране и депониране на твърди 

битови отпадъци в гр.Каспичан, вкл. кв.Калугерица и в с.Каспичан и поддържане на 

градското сметище‖. За останалите населени места през м.юни 2008 год. се сключи 

договор за сметосъбиране с фирма „Гранд комерс – ВН‖ ЕООД гр.Варна. Двата договора 

са със срок до 31.12.2011 год. 

На 25.07.2008 г. бе сключен договор с община Шумен с предмет на дейност „Приемане на 

ТБО за обезвреждане на регионалното депо за неопасни отпадъци в кв. Дивдядово‖. 

С тези три акта община Каспичан премина изцяло на организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване на всички населени места. На територията на общината са разположени 

408 броя контейнера тип „Бобър‖, с помощта на които се извършва организирано 

изхвърляне на битовите отпадъци. 

 

 

2.9. Защитени територии. 

 

Провадийско-Роякско плато НАТУРА 2000 код ВС0002038 ОВМ код ВС038 

Предназначение 

Защитената зона се създава с цел: 

> Опазване  и  поддържане  на  местообитанията  на  описаните  по-долу застрашени   видове   
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птици   съгласно  чл.   6,   ал.1,   т.З  от  Закона  за биологичното   разнообразие,   по  време   

на   гнездене   и   миграция   за постигане на техния благоприятен природозащитен статус; 

> Опазване  и  поддържане  на  местообитанията  на  описаните по-долу мигриращи   видове   

птици   съгласно   чл.   6,   ал.1,   т.4   от  Закона   за биологичното разнообразие,  по време 

на миграция за постигане на техния благоприятен природозащитен статус; 

> Осигуряване на безопасни въздушни коридори и места за пренощуване за   безпрепятствено   

предвижване   на   мигриращи   грабливи   птици, щъркели, пеликани и жерави, съгласно чл. 

6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното  разнообразие,   по  време  на  ежегодните  им  

есенни  и пролетни прелети за постигане на техния благоприятен природозащитен статус; 

> Повишаване естествеността на горските местообитания; 

> Запазване естествеността на природните местообитания. 

> Осигуряване на защита на уязвимите места от ключово значение за видовете, обект на 

опазване; 

> Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в района, като предпоставка     за     

стабилността     на     екосистемите,     осигуряващи благоприятния    природозащитен    

статус    и    жизнеспособността    на популациите на видовете, обект на опазване; 

> Природосъобразно   ползване   на   природните   ресурси   и   устойчиво развитие на 

общностите, гарантиращо благоприятния природозащитен статус на видовете, обект на 

опазване. 

Видове, обект на опазване 

Видове по чл. 6, ал.1, т.З, определени в приложение 2 на Закона за биологичното 

разнообразие: 

Розов пеликан, Малка бяла чапла, Черен щъркел, Бял щъркел, Блестящ ибис, Осояд , Черна 

каня Червена каня , Египетски лешояд , Орел змияр, Тръстиков блатар, Полски блатар, Степен 

блатар, Ливаден блатар, Късопръст ястреб, Белоопашат мишелов, Малък креслив орел/, 

Голям креслив орел, Царски орел , Скален орел , Малък орел Орел рибар Вечерна ветрушка 

Малък сокол, Сокол скитник , Ливаден дърдавец, Сив жерав , Турилик , Бухал , Козодой , 

Земеродно рибарче, Синявица , Сив кълвач , Черен кълвач , Сирийски пъстър кълвач , Среден 

пъстър кълвач, Дебелоклюна чучулига, Горска чучулига , Полска бъбрица, Черногърбо 

каменарче, Ястребогушо коприварче, Червеногърба сврачка , Черночела сврачка , Градинска 

овесарка . 

Видове по чл.6, ал.1, т.4: 

> Малък ястреб /, Обикновен мишелов, Степен орел, Черношипа ветрушка, Орко, Гургулица  

 

2.10. Шум 

 

Няма информация за наднормено излъчване на шум в околната среда, застрашаващи 

здравето на жителите. 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННИ ОСОБЕННОСТИ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН 

 

Управленски 
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Един от специалистите в структурата на отдел "ТСУ" е "Околна среда», който се 

занимава със проблемите и въпросите по озеленването и опазването на околната 

среда. 

Услуги, предоставяни от общината и на територията на общината, свързани с 

опазване на околната среда - обхват на дейност и статут на фирмите, 

осъществяващи съответната дейност. 

Община Каспичан, чрез работници по програми или наети фирми предлага определен 

набор от услуги, свързани пряко с опазването на околната среда. Такива са 

дейностите по третиране (почистване на открити площи, ликвидиране на 

формирани микросметища, събиране, транспорт и депониране) на отпадъците, 

водоснабдяване, отвеждане и третиране на отпадъчни канализационни води, 

обработване на земи и почви, рекреативни мероприятия, залесителни и 

рекултивационни дейности, ветеринарни и медицински услуги, разработване на 

екологични планове, програми и документи и др. 

 

Икономически 

3.1. Място на местната икономика в икономиката на областта 

Според „Индекс за човешко развитие", община Каспичан се намира на 54 място 

(от 262 общини) по брутен вътрешен продукт в страната. Индексът на 

общината е 0.687. По общ обем на нетните приходи тя се намира на трето място 

след общините Шумен (80.2 %) и Нови Пазар (7 %) с 5.7 % от тези в областта. 

Характерно е, че като се изключи община Шумен, по този показател тя се 

конкурира единствено с Нови Пазар и през годините те сменят местата си. По 

нетни приходи на едно наето лице през последните години тя е на второ място 

след община Шумен. Две от предприятията на територията на общината - "Рока 

България" АД и "Херти" ООД заемат водещи позиции, не само в областта, но и в 

страната. По нетни приходи от продажби на предприятията от сферата на 

селското, ловно, горско и рибно стопанство община Каспичан се намира на пето 

място (3.8 %), след общините Шумен (67.7 %), Велики Преслав (9.7 %), Нови Пазар 

(6.5 %) и Хитрино (5.8 %). Водещо място (след община Шумен) с 13.5 % общината 

заема при нетните приходи от продажби в преработващата промишленост. По 

нетни приходи в сферата на строителството и в сферата на търговията, 

ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството тя заема четвърто 

място след общините Шумен (96.4 %), Нови Пазар (2.1 %) и Велики Преслав (0.8 

%). С 3.6 % община Каспичан заема трето място след общините Шумен (82.3 %) и 

Нови Пазар (4.3 %) по нетни приходи в сферата на хотелиерството и 

ресторантьорството. Делът й при нетните приходи от продажби в сферата на 

транспорта, складирането и съобщенията е (1.4 %), което отново й отрежда 

трето място след общините Шумен (91.5 %) и Нови Пазар (3.6 %). По отношение 

на нетните приходи от продажби при операции с недвижимо имущество, 

наемодателна дейност и бизнес услуги, тя заема шесто място, а по нетни приходи 

от сферата на хуманното здравеопазване и социални дейности, тя заема последно 

място едва с 0.6 %. 

Анализът на статистическите данни показва, че по отношение на повечето 

отрасли и икономически дейности община Каспичан се включва в групата общини 

с най-голям икономически принос за нейното развитие. 

 

3.2. Състояние и структура на местната икономика 

По размера на произведения брутен вътрешен продукт община Каспичан се 

нарежда на 54-то място сред останалите общини в страната, а по брой на 

населението обаче община Каспичан се нарежда на 165-то място. Този факт 



 14 
DESIGN BY VALO  2000 

говори индиректно за по-високата производителност на труда в общината в 

сравнение със средната за страната и сравнително по-благоприятната 

икономическа ситуация. Местната икономика в община Каспичан може да бъде 

характеризирана като моноструктурна, поради високата концентрация в 

преработващата промишленост. Поради това тя има ниска адаптивност и може 

да се окаже силно засегната от процеса на икономическо преструктуриране. 

Наложителна е висока активност на публичните власти за привличане на 

инвестиции за развитие на нови икономически дейности, постигане на устойчива 

заетост и диверсификация на местните икономики. 

Характерните особености, определящи социално-икономическия облик и 

развитието на община Каспичан са: 

 Силна концентрация на предприятия в преработвателната 

промишленост 

 Ниски доходи на населението; 

 Висока безработица, 

 Сериозни структурни проблеми пред местната икономика 

Местната икономика в община Каспичан се отличава със сериозни структурни 

проблеми. Броят на работодателите е ограничен, което обуславя недостатъчно 

предлагане на работни места на пазара на труда. Преодоляването на тези 

негативни тенденции изисква комплексен подход и ангажиране капацитета на 

отговорните държавни институции чрез разработване на конкретни програми и 

мерки. Изхождайки от един от основните принципи на регионалното и местно 

развитие, изразяващ се в намаляване на регионалните различия, трябва да се 

отбележи, че е необходимо създаването на предпоставки за стимулирането на 

икономиката в общината и увеличаване на темпа на нарастване на БВП. 

Делът на стопанските сектори в местната икономика, според формирания нетен 

приход от продажби е както следва: 

 

 Промишленост - 80,4 %  

 Търговия и услуги - 12,3 % 

 Селско и горско стопанство - 7,3 % 

 

Поради това структурата на местната икономика може да бъде определена 

като промишлено-аграрна. При по-детайлен анализ на секторната структура на 

местната 

икономика става ясно, че водещи са отраслите на преработвателната 

промишленост , следвана от селското, горското и ловното стопанство и 

търговията. 

Индиректен измерител на икономическото състояние на общината е 

информацията за брой на наетите лица, нетните приходи от продажби и 

дълготрайните материални активи на предприятията в нефинансовия сектор. 

Основният методологичен недостатък на горепосочените статистически 

показатели се изразява в разликата между местонамирането на дейността и 

месторегистрацията на стопанските субекти, което може да доведе до 

изкривяване на информацията в териториален разрез. За преодоляването на този 

сериозен недостатък информацията за функциониращите на територията на 

общината стопански субекти бе калибрирана с помощта на местните партньори, 

и посредством проведеното анкетно проучване. В динамика се наблюдава 

незначително увеличаване на нетните приходи от продажби, но темпът на 

нарастване не е достатъчно висок и не може да се говори за догонващо развитие 

и изравняване със средните нива за страната. 
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 Финанси 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7, чл. 12 във връзка с 

чл.27   от ЗОБ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2009 год., ПМС 27 / 09.02.2009 г. и на 

Наредбата на Общински съвет е разработен бюджета на община Каспичан за 2009 год. по 

пълна бюджетна класификация в съответствие с приходните и разходните параграфи, 

дейностите, групите и функциите на държавния бюджет, определени с Единната бюджетна 

класификация (ЕБК) за 2009 г. 

На основание § 31 (2) реализираните в края на 2008 год. икономии от средства за 

финансиране на делегираните от държавата дейности, остават като преходен остатък по 

бюджета на общината във функция “Образование” и функция “Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи” и се използваха за финансиране на същите дейности. В бюджета са 

заложени следните средства по дейности: 

 

№ Дейност Остатъ

к 

Забележка 

1 1282 “ОМП” 10 979  

2 1284 “Стих.бедствия” 12 125  

3 1311 “ЦДГ радини” 12 818  

4 1318 “Подг.6г.деца” 12 166 От тях 1245.00 лв. закуски 

5 1322 “Общообр.училища” 53 899 Остатък у-ща - 36340,  

закуски-13,  стипендии-1018 

лв. 

6 1337”Извънуч.д/сти” 198  

7 1541”Дом за възрастни хора” 16 925  

8 1546 “Дом за деца” 22 378  

 Всичко: 141 488  

 

 

При съставяне на бюджет 2009 год. са спазени предоставените от Министерството на 

финансите разчетни натурални и стойностни показатели на основата, на които са 

определени разходите за делегираните от държавата дейности  в съответствие със 

стандартите, утвърдени с РМС № 29/23.01.2009 г., Приложение № 6 към т.13 за община 

Каспичан. 

I.ПРИХОДИ: 

По приходната част се запази  структура на общинските бюджети като се деференцират на: 

 Обща допълваща субсидия в размер на 2 908 140 лв, като 90% се разпределя по 

функции, дейности и параграфи, а 10 % - 290814 лв. се заделя в § 9700” Резерв за 

непредвидени и неотложни разходи”. 

Съгласно разпоредбите на чл.12, от ЗДБюджет за 2009 г.”Годишният размер на 

държавния трансфер за общините се разпределя по тримесичия както следва”: 

- първо тримесечие –       30 на сто; 

- второ тримесечие –       25 на сто; 

- трето тримесечие –       20 на сто; 

- четвърто тримесечие – 25 на сто;  

 обща изравнителна субсидия в размер на 541 400 лв. в т.ч. 17 800 лв. за зимно 

поддържане. От тях 10 на сто резерв за разходи, финансирани с обща изравнителна субсидия – 

в местни дейности – 54 040 лв.  
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-10 на сто резерв за текущи разходи, финансирани с трансфера за зимно поддържане и 

снегопочистване – в Дейност 832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на 

пътища”; 

 Целева субсидия за капиталови разходи е в размер на 208 800 лв. като в 

капиталовата програма се има в предвид обекти, заложени в резерв на 20 800 лв. 

Други средства, които ще се предоставят текущо през годината 

допълнително като обща допълваща субсидия на общините са: 

 средствата за разходите за присъдени издръжки по чл. 92 от Семейния кодекс и 

чл.7 от Наредбата за изплащане от държавата на присъдена издръжка се 

предоставят като допълваща субсидия след заявка от общината на база 

действително извършени разходи - чл.78 ал.1 от ПМС27/2009 год. 

 средства за компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени 

пътувания в страната на ветерани съгласно Наредба на МФ 

 средства за безплатни превози на учениците до 16 год.възраст се предоставят 

тримесечно при спазване на нормативи съгласно чл.82, ал.2 от ПМС 27/2009г. 

 предвидените в централния бюджет средства за заплащане на част от превозните 

разноски на педагогическия персонал в делигираните от държавата дейности чл. 

83 ал.1 от ПМС 27/2009г. 

 допълнително ще се предоставят средства за подпомагане на физическото 

възпитание и спорта по ПМС № 129/2000 г.чл.86 от ПМС 27/2009г. 

 средства за лекарствени продукти по чл.4 т.1 от Закона за ветераните от войните 

и по чл.15 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, предвидени в 

ЦБ за 2009 г. се предоставят като обща субсидия за финансиране на 

делигираните от държавата дейности на общината въз основа на действително  

извършените разходи по заявка на общината, чл.88 от ПМС 27/2009г. 

Приходи с общински характер за финансиране на местни дейности: 

 Имуществени данъци по ЗМДТ; 

 Неданъчни приходи: 

Приходи и доходи от собственост; 

Общински такси 

Други неданъчни приходи; 

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите и стопанската дейност – 

отчитани със знак минус (-) 

Постъпления от продажба на имущество и земя; 

Проиходи от концесии; 

Имуществени данъци 

 Сумата по плана за приходи от патентен данък е заложена в размер на 5 000 лв. на 

основание подадени декларации за патентна дейност и очаквани такива през 2009 г., но ръста 

е занижен във връзка с преминаване на  еднолични търговци в дейност по регистриране по 

ДДС. 

Планираните в бюджета приходи от данък недвижими имоти са в размер на 88 400 

лв., които са изчислени на база новата данъчна ставка на имотите – облога за 2009 год. плюс 

недоборите и заложен процент на събираемост за 2009 год. в размер на 70%. За такса МПС 

сумата е 116 000 лв.в плана на бюджета за 2009 год. като залагаме същия процент на 

събираемост-70%. Процента на събираемост за изминалата година е следният: 

Данък недвижими имоти  - облог за 2008 г. плюс недобори - от граждани – 51.62%, 

от фирми – 75.67 %. 

Такса МПС - облог за 2008 г. плюс недобори - от граждани – 32.92%, от фирми – 

75.35 %. 

При разработването на реалистична прогноза за приходите трябва да се отчете 

стагнацията на пазара на недвижими имоти, която се отразява в намаляване на приходите от 
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данък при придобиване на имущество по възмезден начин, по тази причина са заложени по 

този параграф 50 000 лв. или с 46 199 лв. по-малко от изпълнението в  предходната година. 

Неданъчни приходи 

 При планиране на приходите от наем имущество- 45 000 лв. и наем земя – 36 500 

лв.са заложени 100 % събираемост на начислените за 2009 год.договори за наеми и 100% 

събираемост на недобори. Приходи от такси детски градини – 30 000 лв, детски ясли – 2 200 

лв. и ДСПатронаж – 70 000 лв., такса пазари – 2 000 лв., административни услуги – 35 000 

лв., технически услуги – 20 000 лв. са разработени след анализиране на реално извършените 

услуги в Общинска администрация и остойностени в съответствие с приетата от Общински 

съвет Наредба за административни услуги и такси в община Каспичан. 

 Приходите от продажба на транспортни средства – 6 000 лв. са заложени във връзка с 

обновяване на  автомобилния парк на общината и отписване на старите МПС. 

 Приходите от продажба на ДМА – 150 000 лв. и продажба земя -30 000 лв са 

планирани във връзка с програмата за продажби за 2009 год. 

Приходи от концесии в размер на 10 640 лв. са предвидени постъпления от 

сключените до сега договори за отдаване на концесия язовири на територията на общината 

и предстоящия договор за язовир Кюлевча. 

 Планираните параграфи за вноски по ДДС и данък стопанска дейност са съответно 

82 000 лв. и 30 000 лв. които се отразяват в намаление на приходите. Предвидените суми са 

на основание планирани приходи от продажби, покупки и разплащане на  разходи за 

сметосъбиране и депониране на отпадъци. 

II. РАЗХОДИ  

 Разходите финансирани чрез общинските бюджети се разделят на  групи: 

- за делегираните от държавата дейности 

- за местни дейности 

- дофинансиране 

При съставянето на общинския бюджет за 2009г. стойностните и натурални показатели за 

държавни дейности се определят с ПМС № 27/2009 г.   

Общите суми на финансовите ресурси за делегираните от държавата 

дейности се формират и от сумата от преходния остатък от 2008 г. – 245 831 лв. 

Тя е разпределена както следва: за държавни дейности – 141 488 лв. и за местни 

дейности – 104 343 лв. 

 Приложените принципи при планиране на текущите разходи за общинските дейности 

са: 

- разходите за общински дейности трябва да са равни на приходите; 

- при планирането на разходите за всяка общинска дейност трябва да се предвидят 

достатъчно разходи за нормалното й функциониране; 

 - издръжката на общинските администрации трябва да се осигури от местни приходи.

  

Средствата  са  разпределени  по бюджетни поделения и мероприятия по пълна 

бюджетна класификация. 

 Функция “Общи държавни служби” - През 2009 год. се прилагат единни стандарти за 

изчисляване на средствата по групи общини за минимално кадрово осигуряване на 

делигираната от държавата дейност “Общинска администрация”, съгласно Приложение №2 

към т.2 от РМС № 29 от 2009 г. В стандартите са разчетени средства за заплати, други 

възнаграждения и плащания на персонала и осигурителни вноски от работодателя. 

Общинският съвет определя числеността на общинската администрация, по предложение на 

кмета. Финансирането на функция “Общи държавни служби” е разделено на финансиране 

като делегирана от държавата дейност за заплати, осигурителни вноски и други 

възнаграждения на персонала за 12 месечни заплати - бюджет 2009г. – 536 587 лв. за 55 щатни 

бройки. Резерв – 59 621 лв., а издръжката на тази функция е определена като местна дейност и 
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по плана  е в размер на 394 390 лв. и Резерв – 52 360 лв. Тук са включени разходите за 

издръжка на общинска администрация и кметства – работно облекло, материали, горива, 

услуги, ремонти, командировки, представителни на общински кмет и кметове на кметства и 

членски внос на общината и 63 320 лв. капиталови разходи. 

 В тази функция се отчитат и средствата за възнаграждения и издръжка на 

Общински съвет – Дейност 123”Общински съвет”. Планирани са възнаграждения и 

осигурителни плащания за сметка на работодател в размер на 34 780 лв., съответно в §0101 –

възнаграждение на председател – 7854 лв. §0202-възнаграждения на общински съветници - 

21420 лв. и издръжка 7 400 лв. Общо - 42 180 лв. 

 Функция “Отбрана и сигурност” – средствата по дейности са разчетени съгласно 

действащите нормативни актове, както следва: 

 -дейност 219 “Други дейности по отбраната” – възнаграждения, осигурителни вноски 

от работодателя и средства по Закона за здравословни и безопасни условия на труд на 

техниците на Пунктовете за управление – ПМС 351/1997г. на МС и на денонощните 

оперативни дежурни – ПМС 212/1993 г. Средствата по бюджета са: 

90%  - 53 336 лв. и Резерв -4 881 лв. 

 - дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност” – средствата 90%  са в размер 

на 17 595 лв. материално стимулиране на обществените възпитатели съгласно Наредба №2 от 

1999 г. и за възнаграждения и издръжка на местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни съгласно чл.6 ал.4 от ЗБППМН и 

Резерв – 1 844 лв. 

 -дейност 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и 

мощности” се разчитат средства за организиране  подготовка и защита на населението при 

военно и извънредно положение. Заложени са 2 000 лв. и Резерв – 200 лв. 

 -дейност 283 “Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от кризи, 

бедствия и аварии” са планирани разходи в размер на 2 000 лв. и резерв от 180 лв. и в дейност 

284 “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” сумата 

12 125 лв.- средствата от преходен остатък от предоставените през 2008 г. Тук са средствата за 

постоянните комисии към общината за защита на населението при бедствия, аварии и 

катастрофи.  

 Функция “Образование” – През 2009 год. в делигираните от държавата дейности по 

образование се въвеждат нови единни разходни стандарти на образованието за: Дете от 3-5 

год. в ЦДГ  и ОДЗ, дете от 3-5 г. в населено място с до 1500 жители и дете в яслена група в 

ОДЗ. В тези стандарти са разчетени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на 

персонала, осигурителни вноски от работодателя и средства по Закона за безопасни и 

здравословни условия на труд и за квалификация на педагогическия персонал. Стандартът за 

дете в яслена група в ОДЗ осигурява само разходите за помощния персонал в яслените групи. 

В стандарта за дете в подготвителна група в ЦДГ и ПДГ не са разчетени средства за учебници, 

които ще бъдат предвидени допълнително. На първостепенния разпоредител с бюджетни 

кредити извън средствата по единни разходни стандарти се предоставят по 15.00 лв. на ученик 

за извънучилищни дейности в общината. Разпределението на тези средства се извършва без 

формула от ПРБК и с тях се финансира извънучилищните дейности в обслужващото звено 

ЦРДеца. Средствата се отчитат в дейност 337 “Извънучилищни дейности” и се изразходват 

само за заплати, други възнаграждения и плащания на персонал и осигурителни вноски от 

работодателя. В частта за местни дейности в тази функция са планирани средства в размер на 

8 367 лв. в дейност 337 “Извънучилшщнш дийности” за материали, горива, външни услуги, 

ремонт, командировки и СБКО. В бюджет 2009 год. са планирани средства –за дофинансиране 

на държавни дейности за дейност “Общообразователни училища” в размер на – 1 977 лв. и  

дейност “Център за работа с деца” – 12 450 лв. 

Заложените средства в държавна дейност във функция “Образование” са : Преходен остатък -   

79 081 лв., рамка – 90% - 1 383 094 лв. 10% Резерв – 153 677 лв. Общо: 1 615 852 лв. В тази 
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функция освен дейност “Общообразователни училища” е включена и дейност “ЦДГ”, която е 

със смесено финансиране. Заплатите и осигурителните вноски са финансирани като 

делегирана от държавата дейност, а веществената издръжка е осигурена от държавни средства 

и от приходи с общински характер. Сумата в бюджет местни дейности за ЦДГ е  заложена в 

размер на   120 869 лв.  

 Функция “Здравеопазване” – В делигираните от държавата дейности по здравеопазване 

се въвеждат единни разходни стандарти за финансиране на здравни кабинети, детски ясли и 

яслени групи в ОДЗ. 

-дейност 431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи към ОДЗ” – в стандартите за дете от 

детска ясла, и медицинско обслужване в ОДЗ са разчетени средства за заплати, други 

възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски от работодателя и средства по 

Закона за безопасни и здравословни условия на труд. Стандартите за дейността са разработени 

в съответствие с Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и 

детските кухни. Средствата са както следва:  90% - 19 748 лв. и Резерв – 2 194 лв.  

За издръжка детски ясли от местни приходи сумата е  – 7 180 лв. в която сума са включени 

разходи за материали, работно облекло, горива и услуги. 

- дейност 437“Здравен кабинет в детски градини и училища” – от 2009 г. в делигираните от 

държавата дейности по Здравеопазване са предвидени средства за финансиране на здравните 

кабинети на учениците от общинските училища и на децата в общинските детски градини. В 

стандартите за медицинско обслужване в здравен кабинет на дете в детска градина и на 

ученик в училище са разчетени средства за заплати, други възнаграждения и плащания на 

персонала, осигурителни вноски от работодателя, за издръжка на дейността на здравния 

кабинет и средства по Закона за безопасни и здравословни условия на труд. Кметът на 

общината определя персонала в здравните кабинети, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 

от 2000 год. за здравните кабинети в детските заведения и училищата. Тук средствата са:  90% 

- 38 063 лв. и Резерв – 4 229 лв.  

 Функция  “Социално подпомагане и грижи” - се финансира от държавна и местна 

издръжка. Кметът на общината определя числеността на персонала за делигираните от 

държавата дейности в специализираните институции и социални услуги в съответствие с 

длъжностите по утвърдена методика от МТСП за предоставяне на социални услуги в рамките 

на средствата по единните разходни стандарти. За тази функция за държавни дейности в 

бюджет 2009 г. са предвидени средства – преходен остатък 39 303 лв. 90% - 486 045 лв. и 

Резерв – 54 005 лв. Общо- 579 353 лв. За местни дейности са предвидени средства в размер 

на 203 522 лв. разпределени както следва: 

-Домашен социален патронаж –  168 354 лв. - включени са средства за заплати, други 

възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски от работодателя  и издръжка 

по утвърден капацитет. 

-Клубове на пенсионера  - 33 168 лв. включени са средства за заплати, други възнаграждения 

и плащания на персонала, осигурителни вноски от работодателя  и издръжка. 

-Програми временна заетост – 2 000 лв. за закупуване на материали на назначените по 

програми работници. 

 Функция “Жилищно строителство и БКС” обхваща дейности , които са изцяло с 

общинско значение. Планираните средства по бюджета са в размер на 98 600 лева. Тя 

обхваща: 

 - дейност 603 “В и К” – 8 400 лв. Заложените тук средства са за обществени чешми в 

гр.Каспичан и кметствата. 

 - дейност 604 “Осветление на улици и площади” - Разчетени са средства за ел. енергия 

и  материали за улично осветление в размер на 87 200 лв.за гр.Каспичан и всички населени 

места.  

 - в дейност 622 “Озеленяване” са разчетени средства за материали – 3 000 лв. 
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- в дейност 623 “Чистота” – 297 751 лв. не е обезпечена изцяло със средствата които са 

разчетени по приходната част от такса битови отпадъци. Разходването на планираните 

средства ще са на основание приетата план сметка по дейността от Общински съвет. В 

горепосочената сума са включени средства за възнаграждение и осигуровки на 1 бр. в 

гр.Плиска, материали – 700 лв. и горива - 1000 лв. В тази дейност е предвиден резерв от 12 670 

лв. в капиталова програма за почистваща техника. 

-в дейност 629 „Други дейности по ЖС и БКС” са включени 30 000 лв. за тротоари в 

селищната система и капиталови разходи, обекти по населени места - 115 710 лв. 

 Функция “Почивно дело, култура и религиозна дейност”- средства по бюджета са 

разчетени в размер на 81 728 лв. издръжка местни приходи и 99 820 лв. държавна издръжка. 

Тази функция обхваща: 

 - дейност 714 “Спортни бази за масова физкултура”  са планирани средства за заплати, 

поддръжка  и за  участие в турнири в размер на 28 804 лева.Тук са отразени планирани 

разходи за възнаграждение и осигурителни плащания на 0.5 бр. в гр.Плиска, и разходи за 

спортните клубове в общината -  в размер на 22 000 лв.  

 - дейност 738 “Читалища” е определена като дейност за финансиране с държавен 

характер. Средствата се разпределят по читалища от комисия, определена със заповед на 

кмета на общината, включваща представител на общината и на всяко читалище. Средствата за 

бюджетната година са в размер на 90% - 89 383 лв, Резерв – 9 982 лв. Общо – 99 820 лв., 

определени с държавен стандарт за 14 броя численост. 

 - дейност 745 “Обредни домове и зали” са разчетени средства за покриване на 

разходите заплати, издръжка на дейността за погребения на социално слаби лица, материали, 

горива, услуги и ремонти. Общо по тази дейност планът по бюджета възлиза на 27 984 лева. В 

тази сума са включени и средства за материали, горива и ремонти по населени места – 

гр.Плиска, с.Каспичан, с.Кюлевча и с.Могила. Планирани са и 5 000 лв. по капиталова 

програма кметство с.Марково. 

 - дейност 759 “други дейности по културата” –Бюджетът определя размер на разхода 

по тази дейност  24 940 лв. и разходи за мероприятия в гр.Каспичан и кметствата в общината 

съгласно приетия Културен календар за 2009 год.   

 Функция “Икономически дейности и услуги” -  Планувани средства по бюджет 2009 

година са в размер на 281 619 лева и обхваща следните дейности: 

-дейност “Служби и дейности по поддържане, ремонти и изграждане на пътища”, в 

която са разчетени средства за материали и текущ ремонт на улици в населените места в 

размер на 176 310 лв. Във всички населени места са планирани средства за снегопочистване и 

средства за текущи ремонти, а по капиталова програма тук е включен обект „Път IV-20058 

Каспичан-Марково от км. 0+000 до км.19+710” финансиран с целеви средства в размер на 73 

890 лв. Заделен е Резерв в тази дейност в размер на 8 210 лв. от  предоставените средства от 

РБ.   

-дейност “Други дейности по икономиката”- разчетени са средства за заплати, 

осигурителни плащания за сметка на работодател, работно облекло, СБКО, 

материали и отопление на дейности към Общинска администрация в размер на 

105 309 лв. 

 

 

 Социално икономически 

 

 

СРЕДНА ГОДИШНА РАБОТНА ЗАПЛАТА  

НА НАЕТИТЕ ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ  

ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ В ОБЛАСТ ШУМЕН 
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          (Левове) 

Област   Общо Обществен  Частен сектор 

  Икономически дейности      сектор 

           

     2005 

           

Общо   3258 3800 2950 

 Селско, ловно и горско стопанство 2671 3244 2534 

 Добивна промишленост 3664 - 3664 

 Преработваща промишленост 3287 .. .. 

 Производство на електрическа и топлинна 

енергия, газообразни горива и вода 6500 .. ..  

 Строителство 3102 1912 3211 

 Търговия, ремонт и техническо обслужване на 

автомобили и мотоциклети, на лични вещи и 

стоки за домакинството 2110 .. ..  

 Хотели и ресторанти 1884 2960 1756 

 Транспорт, складиране  и съобщения 3337 3628 3133 

 Финансово посредничество 5879 - 5879 

 

Операции с недвижими имоти, наемодателна 

дейност и бизнесуслуги 2506 3796 2058 

 Държавно управление и отбрана; 

задължително обществено осигуряване 4511 4511 -  

 Образование 3981 3991 2539 

 Здравеопазване и социални дейности 3866 4106 2176 

 

Други дейности обслужващи обществото и 

личността 2060 1855 2953 

           

     2006 

           

Общо   3631 4160 3347 

 Селско, ловно и горско стопанство 2864 3344 2755 

 Добивна промишленост 3883 - 3883 

 Преработваща промишленост 3774 .. .. 

 Производство на електрическа и топлинна 

енергия, газообразни горива и вода 6921 .. ..  

 Строителство 3326 .. .. 

 Търговия, ремонт и техническо обслужване на 

автомобили и мотоциклети, на лични вещи и 

стоки за домакинството 2414 - 2414  

 Хотели и ресторанти 2113 4167 2058 

 Транспорт, складиране  и съобщения 3588 3817 3391 

 Финансово посредничество 6314 - 6314 

 Операции с недвижими имоти, наемодателна 

дейност и бизнесуслуги 3039 4572 2558  

 Държавно управление и отбрана; 

задължително обществено осигуряване 4945 4945 -  

 Образование 4271 4282 2695 

 Здравеопазване и социални дейности 4114 4334 2291 
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Други дейности обслужващи обществото и 

личността 2597 2251 3573 

           

     2007 

           

Общо   4251 4901 3931 

 Селско, ловно и горско стопанство 3380 3584 3319 

 Добивна промишленост 4785 - 4785 

 Преработваща промишленост 4514 .. .. 

 Производство на електрическа и топлинна 

енергия, газообразни горива и вода 7254 .. ..  

 Строителство 4095 .. .. 

 Търговия, ремонт и техническо обслужване на 

автомобили и мотоциклети, на лични вещи и 

стоки за домакинството 2827 - 2827  

 Хотели и ресторанти 2547 4564 2500 

 Транспорт, складиране  и съобщения 4312 4860 3757 

 Финансово посредничество 6755 - 6755 

 Операции с недвижими имоти, наемодателна 

дейност и бизнесуслуги 3395 5469 2923  

 Държавно управление и отбрана; 

задължително обществено осигуряване 5751 5751 -  

 Образование 4937 4947 3137 

 Здравеопазване и социални дейности 4787 4981 2958 

 

Други дейности обслужващи обществото и 

личността 3065 2599 4022 

 

 

 

 Демографски 

 

Административно – териториалното деление на Община Каспичан включва 9 

селища – два града и седем села. Населението към 31.12.2008 г. възлиза на 9654 

души и е намаляло в сравнение с 2001 г., когато е било 9 749 души. 

Съотношението между мъже и жени се е запазило през годините, като 

промяната е незначителна. 

Промяната в съотношението ―мъже – жени‖ през годините от 2001 г. към 

2008 г. е показана в следната таблица: 

 

Население към 31.12. по общини, населени места и пол в област Шумен 

 

Населени места общо жени мъже общо жени мъже общо жени мъже 

 

Община Каспичан 9749 4797 4952 9785 4816 4969 9654 4769 4885 

с. Върбяне  317  148 169 329 158 171 321 157 164 

с. Златна нива  631 297 334 649 310 339 634 303 331 

гр. Каспичан  3653 1775 1878 3600 1757 1843 3549 1747 1802 

с. Каспичан  1559 786 773 1576 785 791 1580 789 791 

с. Косово  336  163 173 378 187 191 374 184 190 

с. Кюлевча 585 299 286 602 311 291 587 298 289 
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с. Марково 942 475 467 952 478 474 935 468 467 

с. Могила  524 272 252 500 261 239 484 256 228 

гр. Плиска  1202 582 620 1199 569 630 1190 567 623 

 

Урбанистичната класификация на селищата е поляризирана:  

 един голям град – град Каспичан с население 3549; 

 две средни (1-3 хил. жители) населени места – град Плиска и село 

Каспичан с население, съответно 1190 и 1580 жители. 

  шест малки (200 – 1000 жители) села Върбяне (321 жители), Златна 

нива (634 жители), Косово (374), Кюлевча (587), Марково (935) и Могила 

(484) 

Около 40% от населението на общината е съсредоточено в общинският център. 

Липсва категорията ―големи села‖. От средните населени места град Плиска е 

в долната граница на категорията и сравнително отдалечен от центъра. 

Предвид демографската тенденция, той е застрашен скоро да премине в по-

долна категория, ако не му се въздейства с целенасочени мерки. Застрашени от 

―изпадане от групата‖ са и 2 малки села.  

Споменатата поляризация на селищната мрежа рефлектира и в структурата 

на местното самоуправление. Две от кметствата са близо до нормативния 

демографски минимум (250 жители) и са застрашени да изгубят статута си на 

самоуправляващи се общности.  

Раждаемостта за Община Каспичан през годините се увеличава, както следва: 

 

 2005 2006 2007 2008 

Каспичан 8.8 9.9 10.4 10.9 

 

 

 

Брачност за Община Каспичан, за разлика от раждаемостта е по-ниска от 

средната за областта повече от два до три пъти. Това се дължи на факта, че 

семействата в общината са многодетни. 

 

 2005 2006 2007 2008 

Каспичан 2.2 2.9 1.4 1.2 

Шуменска област 3.6 4.0 3.7 3.7 

 

 

На 1000 души от населението 

     

 

 

Анализ на смъртността в Община Каспичан  

 

 2005 2006 2007 2008 

Област Шумен 14.5 14.4 14.5 14.5 

Каспичан 18.3 18.8 17.4 18.6 

 

на 1000 души от населението за Шуменска област. 
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Детската смъртност за Община Каспичан е сериозен повод за анализиране на 

причините за рязкото увеличение на този показател през 2008г. с цел 

предприемане на мерки.    

На 1000 души от населението 

     

 2005 2006 2007 2008 

Област Шумен 9.0 13.1 9.6 15.2 

Каспичан 24.1 0.0 0.0 20.0 

 

Същото се налага да се извърши и за високите темпове на отрицателния 

прираст на населението в общината. Липсата на работа принуждава младите 

хора да напускат родните места и да търсят препитанието в близките 

областните центрове и в чужбина.  

  

     

Област Шумен -5.0 -4.4 -3.9 -4.1 

Каспичан -9.5 -8.9 -7.0 -7.7 

 

 

Икономическият облик на селата е селскостопански, с подчертан 

самовъзпроизводствен характер. Преобладава производство върху арендована 

земя, реализирано от външни стопански субекти, както и това в дребни 

стопанства за лична консумация. Като цяло, в селата липсват възможности за 

трудова заетост, обезпечаваща жизнена кариера на млади хора. Промишлените 

и обслужващите функции са съсредоточени изключително в град Каспичан и 

град Плиска. 

По степен на благоустроеност, населените места имат сходни характеристики 

- всички са електрифицирани и водоснабдени. В четири от тях е частично 

подменено осветлението с енергоспестяващи осветителни тела. Сравнима е и 

благоустроеността на уличната мрежа – с трайна настилка са само 

централните улици, останалите са тип «макадам» и моментното им състояние 

е изключително лошо.  

Лошото състояние на междуселищните пътищата връзки възпрепятстват 

движението на хора и стоки. 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И 

ЗАПЛАХИТЕ (SWOT) 

 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Местоположение и благоприятни 

природни условия 

 Инвестиционна привлекателност 

на територията 

 Добре развита инфраструктура и 

 Използване на финансовите 

инструменти на ЕС за решаване на 

проблемите, свързани с опазването на 

околната среда 

 Обществена нагласа в подкрепа на 
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комуникации 

 Работеща икономика 

 Наличие на потенциал за развитие 

на леката преработваща 

промишленост и екотуризъм. 

 Богато културно и историческо 

наследство 

 Развита банкова система, 

възможности за кредитиране 

 Интерес от чужди инвеститори 

 Наличие на програми за 

финансиране 

 Наличие на квалифицирани кадри 

 Етническа толерантност  

усилията за опазване на околната среда 

 Развитие на международен ловен 

туризъм като приоритетен отрасъл за 

общината. 

 Плодородни обработваеми земи 

 Въвеждане на производството на 

култивирани билки и нови култури , 

като алтернатива в традиционното 

земеделие. 

 Създаване на алтернативна заетост и 

повишаване качеството на обучение и 

здравеопазване 

ВЪЗМОЖНОСТИ РИСКОВЕ 

 Липса на големи възможности за 

финансиране на екообекти 

 Нерешени проблеми с ГПСОВ 

 Нерешени проблеми, свързани с 

отпадъците 

 Липса на канализация в 

населените места. 

 Висока възраст на автомобилния 

парк и значително замърсяване от 

автомобилния транспорт 

 Средно ниво на шумово 

замърсяване 

 Глобалните промени в климата 

 Липса на достатъчно средства от 

общинския бюджет и ПУДООС 

 Бавни темпове на изграждане на 

регионално  депо за ТБО 

 Недостиг на питейна вода за някои 

селища 

 Високи разходи за внедряване на 

екологосъобразни технологии 

 

 

 

 

ВИЗИЯ 

Подобряване на качеството на живот на населението в общината, чрез осигуряване на 

здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство. 

ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА “Програмата за опазване на околна среда в 

община Каспичан” 

Запазване и възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната 

инфраструктура в община Каспичан. 
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СПЕЦИФИЧНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА “Програмата за опазване на околна 

среда в община Каспичан” 

– Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси;  

– Подобряване на управлението на отпадъците и на защитата на почвите;  

– Опазване на биоразнообразието и защита на природата; 

 

ПРИОРИТЕТИ. 

Формулираните по-долу цели са базирани върху приоритетите на Община Каспичан в 

областта на околната среда за следващите години, както и на формулираната визия за 

развитие на община Каспичан 

 

1.Запазване качеството на атмосферния въздух в съответствие със стандартните норми  

 1.1.Редуциране замърсяването на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на 

вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор. 

 1.2.Намаляване на емисиите от оловни аерозоли, получени в резултат употребата на 

оловни бензини; 

 1.3. Информираност на населението, повишаване на екологичната култура 

 

2.  Подобряване на системата за управление на отпадъците 

 2.1. Закупуване на нова и ефективна сметосъбирателна техника и подобряване 

чистотата на населените места на територията на Община Каспичан. 

 2.2. Изграждане на система за събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от 

хуманната и ветеринарна медицина  

 2.3. Развиване на системата за разделно събиране, рециклиране и повторна употреба на 

отпадъци. 

2.4. Рекултивация на общинското депо за ТБО. 

2.5. Рекултивация на промищленото сметище. 

  

3. Въвеждане на политика за управление на околната среда интегрирана в дейностите на 

стопанските отрасли на местно ниво   

 3.1. Разработване на система за екологична оценка и разрешителни за действащи 

предприятия 

 3.2. Прилагане на превантивните инструменти за недопускане на замърсяване /ОВОС, 

Разрешителни режими, ISO 14000 и др./ 

 

4. Осигуряване на необходимото количество и качество вода за населението и 

промишлеността  

 4.1. Преодоляване недостига на питейна вода за някои селища на територията на 

Община Каспичан 

 4.2. Обхващане и пречистване на отпадните води от бита и промишлеността  

 4.3. Изграждане на канализационна мрежа във всички населени места в Община 

Каспичан. 

 4.4 Рехабилитация на стари и изграждане на нови водопроводни съоръжения, мрежи и 

подобряване на водоподаването в Община Каспичан.  

 4.5. Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси. 

 4.6. Запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните води. 

 

5. Запазване на шумовото замърсяване в рамките на нормалното.  

 5.1. Запазване шумовото замърсяване в населените места от стопански обекти 

 5.2. Запазване шумовото замърсяване предизвикано от транспорта 
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6. Опазване и подържане на богатото биологично разнообразие 

 6.1. Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистемите в защитените територии  

 6.2. Осигуряване на условия за устойчиво ползване на биологичните ресурси 

 

 7. Участие  на обществеността при решаване на проблемите на околната среда 

 7.1. Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на околната среда 

 7.2. Привличане на обществеността в процеса на вземане на решения и съставяне на 

екологична политика 

  

 8. Повишаване на екологичното образование на населението в т.ч. екологична култура, 

екологични знания, екологичното мислене и екологично оправдано поведение 

 8.1.Създаване условия за включване на местното население в инициативи по опазване 

на околната реда; 

 8.2.Въвеждане на система за интегрирано екологично образование в предучилищните, 

училищните и  средните учебни заведения на територията на Община Каспичан. 

 8.3.Запознаване на местното население с най-актуалните насоки в сферата на 

глобалната екология, социалната и приложна екология. 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

I. ЦЕЛ 

Целта се определя от необходимостта да се защити здравето на хората, животните и 

растенията, природните и културни ценности от вредни въздействия, както и да се 

предотврати настъпването на опасности и щети при изменение качеството на въздуха в 

резултат на различните дейности.  

Конкретните цели са: намаляване нивата на емисиите от серен диоксид, азотен диоксид, 

фини прахови частици и олово, с оглед спазване на нормите за тези замърсители в 

атмосферния въздух.  

II. ПРИОРИТЕТИ 

Изборът на приоритети се основава на следните критерии: 

- риск за човешкото здраве; 

- въздействие върху чувствителни екосистеми. 

Критериите определят следните приоритетни области: 

- ограничаване на емисиите от оловни аерозоли в резултат на употребата на оловни 

бензини; 

- редуциране замърсяването на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на 

вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор; 

- информираност на населението, повишаване на екологичната култура.  

 

III. ДЕЙСТВИЯ 

 

№  Дейност Срок Отговорна 

институция 

Очаквани 

разходи 

Възможни 

източници за 

финансиране 

I. Редуциране замърсяването на 

атмосферния въздух чрез 

намаляване на емисиите на 

вредни вещества от 

промишлеността, автомобилния 
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транспорт и битовия сектор 

1. ОДИТ-и на пром. предприятия и 

контрол по изпълнение на 

мероприятията за подобряване на 

екологосъобразната им дейност 

Постоянен РИОСВ   

2. Насърчаване въвеждането на 

“чисти технологии” в 

промишлените предприятия, 

обществения сектор и в бита 

Постоянен Община 

Каспичан, 

МЕИТ, 

МОСВ, 

БТПП 

 Оперативни 

програми, 

Общински 

бюджет,  

3 Асфалтиране на уличната настилка 2014 Община 

Каспичан 

10-12 

мил. лв. 

Оперативни 

програми, 

Общински 

бюджет 

II. Информираност на населението, 

екологично обучение и 

възпитание 

    

1 Информиране на обществеността 

за качеството на атм. въздух и 

развитие на извънкласната форма 

на обучение в областта на 

екологията 

Постоянен Община 

Каспичан, 

училищни 

ръководства 

5000 лв. Общински 

бюджет 

 

ВОДИ 

 

I. ЦЕЛ 

Целта е да се осигури комплексно, многократно и ефективно използване на водните 

ресурси, опазването им за задоволяване потребностите от вода на населението, 

възстановяване качеството на водите и предотвратяване на замърсяването им, както и 

съхраняване и опазване на водните екосистеми и свързаните с тях компоненти на околната 

среда. 

 

II. ПРИОРИТЕТИ 

 

Изборът на приоритети се основава на следните критерии: 

- рационално управление и ползване на водните ресурси; 

- режим на водоподаване и водоползване /население и промишлени консуматори/; 

- водоснабденост на населените места; 

- качество на питейната вода; 

- развитие и модернизация на канализационната мрежа; 

  

 

Критериите определят следните приоритетни области: 

- преодоляване недостига на питейна вода в кв. Калугерица и с. Кюлевча 

- обхващане и пречистване на отпадните води от бита и промишлеността в Каспичан и 

Плиска; 

- Изграждане на канализационна мрежа в град гр. Плиска 

- Рехабилитация на стари и изграждане на нови водопроводни мрежи и подобряване на 

водоподаването в Община Каспичан. 

- формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси; 

- запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните води. 
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III. ДЕЙНОСТИ 

 

№  Дейност Срок Отговорна 

институция 

Очаквани 

разходи 

Възможни 

източници за 

финансиране 

I. Преодоляване недостига на 

питейна вода в кв. Калугерица и с. 

Кюлевча 

    

1. Изграждане на дълбок сондаж в с. 

Кюлевча   

2014 Община 

Каспичан  

300-

500 000 лв. 

ПУДООС, 

ОП”ОС” 

2. Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа на кв. 

Калугерица 

2014 Община 

Каспичан  

няма 

данни, 

подготвя се 

работен 

проект 

ОП”ОС” 

II. Обхващане и пречистване на 

отпадните води от бита и 

промишлеността 

    

1 Проектиране и изпълнение на 

мероприятия по изграждане на 

канализационната система в кв. 

Калугерица и град Плиска 

2014 Община 

Каспичан 

подготвят 

се работни 

проект 

ОП”ОС” 

2 Изграждане на ПСОВ за град 

Каспичан и с. Каспичан  

2014 Община 

Каспичан 

няма 

данни, 

подготвя се 

работен 

проект 

ОП”ОС” 

3 Изграждане на ПСОВ за град Плиска 2014 Община 

Каспичан 

няма 

данни, 

подготвя се 

работен 

проект 

ОП”ОС” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТПАДЪЦИ 

 

I. ЦЕЛ 

 

Целта е да се осигури екологосъобразното управление на отпадъците, чрез 

предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им въздействие върху 

човешкото здраве и околната среда. 

 

II. ПОДЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ  
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1. Намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци 

- закриване на неконтролирани депа и сметища, които не могат да бъдат адаптирани към 

съвременните изисквания 

- отстраняване на щетите от стари замърсявания, причинени от дейността на промишлени 

предприятия 

2.Подобряване на организацията за събиране и транспортиране на битовите отпадъци 

- повишаване ефективността на извършваните дейности по поддържане на чистотата  

- закупуване на нова сметосъбирателна техника и контейнери 

3. Оползотворяване, повторно използване и рециклиране на отпадъците 

- въвеждане на схеми за разделно събиране на оползотворими компоненти от отпадъците 

във всички населени места 

4. Намаляване и предотвратяване на замърсяванията от животински и растителни 

отпадъци. 

- въвеждане на системи за оползотворяване на био-отпадъците  

 

III. ДЕЙНОСТИ 

 

 

№  Дейност Срок Отговорна 

институция 

Очаквани 

разходи 

Възможни 

източници за 

финансиране 

I. Намаляване на риска от стари 

замърсявания с отпадъци 

    

1. Рекултивация на общинското депо за ТБО 

в с. Каспичан. 

2011-

2014 

Община 

Каспичан  

1 000 000 

лв. 

ОП”ОС” 

2. Рекултивация на промишлено сметище с. 

Каспичан 

2014 Община 

Каспичан 

1 200 000 

лв. 

ОП”ОС”, 

ПУДООС, 

Общински 

бюджет 

3.  Премахване на стари отпадъци и 

рекултивация на нерегламентирани 

сметища 

2010-

2011 

Община 

Каспичан 

300 000 лв. ПУДООС, 

Общински 

бюджет 

II. Подобряване на организацията за 

събиране и транспортиране на 

битовите отпадъци 

    

1 Пълно задоволяване на нуждите на 

населението със съдове за ТБО 

2010-

2011 

Община 

Каспичан, 

концесионер 

  

2 Закупуване на нова сметосъбирателна 

техника и контейнери 

2011-

2012 

Община 

Каспичан, 

концесионер 

  

III Оползотворяване, повторно използване 

и рециклиране 

    

1 Въвеждане на разделното сметосъбиране 

и извозване от “Булекопак” АД в 

населените места в общината 

2011 “Булекопак” 

АД 

  

IV Намаляване и предотвратяване на 

замърсяванията от животински и 

растителни отпадъци 

    

1 Въвеждане на иновативни производства 

на биотор и биоенргия от животинските и 

2014 бизнес    
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растителни отпадъци. 

 

 

 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

 

 

I. ЦЕЛ 

 Целта  е съхраняване, укрепване и възстановяване на ключови екосистеми, 

местообитания, видове и особености на ландшафта за опазване на биологичното и 

ландшафтно разнообразие.  

 

II. ПРИОРИТЕТИ 

Изборът на приоритети се основава на следните критерии:   

- степен на застрашеност на биологичния вид или природно значимото место;  

- значимост на дейността за опазване и поддържане на биологичното разнообразие;  

- задължения, произтичащи от националното законодателство.   

В тази връзка приоритетите са: 

- Информиране и привличане на обществеността за опазване на биоразнообразието в 

защитените територии  

  

III. ДЕЙНОСТИ 

 

 

№  Дейност Срок Отговорна 

институция 

Очаквани 

разходи 

Възможни 

източници за 

финансиране 

I. Информиране и привличане на 

обществеността за опазване на 

биоразнообразието и защитените 

територии 

    

1. Изграждане и поддържане на база 

данни за защитените обекти на 

територията на общината 

текущ РИОСВ   

2. Разработване на туристически 

пакет, свързан с развитие на 

екотуризма  

2013 Община 

Каспичан  

  

3.  Мерки за предотвратяване на 

горски пожари, забрана за палене 

на стърнища и гори 

постоянен Община 

Каспичан, 

ГЗ, РСПАБ 

  

 

 

ШУМ 

 

 

I. ЦЕЛ 

 Целта  е ограничаване на шумовото натоварване от стопански обекти и от транспорта с 

оглед намаляване риска за здравето на хората.   

 

II. ДЕЙНОСТИ 

№  Дейност Срок Отговорна Очаквани Възможни 
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институция разходи източници за 

финансиране 

1. Разработване и поддържане на база – 

данни за шумовото замърсяване на 

територията на Община Каспичан  

2012 ХЕИ, 

Община 

Каспичан  

  

2. Картотекиране на т.нар. малки обекти 

– източници на шум и контрол над 

дейността им  

2012 ХЕИ, 

Община 

Каспичан  

  

 


