
Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативен 

бюджет

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административн

а структура 

(звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Мярка 1.1: 

Насърчаване на Водено от 

общностите местно развитие 

чрез формиране на МИГ и 

подкрепа на разработени от 

тях стратегии

Насърчаване на Водено от 

общностите местно развитие 

чрез формиране на МИГ и 

подкрепа на разработени от 

тях стратегии

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Промишлено 

развитие, Туризъм и 

културно 

наследство, Био 

земеделие и Селско 

стопанство.

25 000 лв. ЕС, СБС 2021-2027
Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 1.2: 

Насърчаване на 

предприемачеството и 

подкрепа за стартиращите 

предприятия;

Насърчаване на 

предприемачеството и 

подкрепа за стартиращите 

предприятия;

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Промишлено 

развитие.

5 000 лв. ЕС, СБС 2021-2027
Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 1.3: 

Стимулиране на 

самостоятелна заетост, 

предприемачество и 

създаване на нови 

предприятия

Стимулиране на 

самостоятелна заетост, 

предприемачество и 

създаване на нови 

предприятия

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Промишлено 

развитие, Туризъм и 

културно 

наследство, Био 

земеделие и Селско 

стопанство.

50 000 лв. ЕС, СБС 2021-2027
Дирекции "СА" и 

"ОА"

Приложение № 1

Програма за реализация на ПИРО Каспичан за периода 2021-2027 г. :

описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет 

1: 

Икономичес

ки растеж и 

повишена 

конкурентно 

способност 

на местната 

икономика. 



Мярка 1.4 

Създаване на публично-

частни партньорства и 

инициативи за 

икономическо развитие

Създаване на публично-

частни партньорства и 

инициативи за икономическо 

развитие

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Промишлено 

развитие,Туризъм и 

културно 

наследство и 

Селско стопанство.

10 000 лв. ЕС, СБС 2021-2027
Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 1.5

Развитие на 

зеленчукопроизводството и 

овощарството;

Развитие на 

зеленчукопроизводството и 

овощарството;

Приоритетна зона 

за въздействие: Био 

земеделие и Селско 

стопанство.

20 000 лв. ЕС, СБС 2021-2027
Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 1.6
Повишаване на 

конкурентоспособността; 

Повишаване на 

конкурентоспособността; 

Приоритетна зона 

за въздействие: Био 

земеделие и Селско 

стопанство.

20 000 лв. ЕС, СБС 2021-2027
Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 1.7 
Развитие на биологично 

земеделие; 

Развитие на биологично 

земеделие; 

Приоритетна зона 

за въздействие: Био 

земеделие и Селско 

стопанство.

20 000 лв. ЕС, СБС 2021-2027
Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 1.8

Изграждане на 

хидромелиоративните 

съоръжения;

Изграждане на 

хидромелиоративните 

съоръжения;

Приоритетна зона 

за въздействие: Био 

земеделие и Селско 

стопанство.

ЕС, РБ 2021-2027
Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 1.9

Подобряване на 

инфраструктурата, свързана 

с развитието на 

туристическата индустрия;

Подобряване на 

инфраструктурата, свързана с 

развитието на туристическата 

индустрия;

Приоритетна зона: 

Туризъм и културно 

наследство

20 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027
Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 

1.10

Създаване на нови 

туристически комплекси, 

атракции и увеличаване на 

броя на местата за 

настаняване;

Създаване на нови 

туристически комплекси, 

атракции и увеличаване на 

броя на местата за 

настаняване. 

Приоритетна зона: 

Туризъм и културно 

наследство

1 000 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027
Дирекции "СА" и 

"ОА"

Приоритет 

1: 

Икономичес

ки растеж и 

повишена 

конкурентно 

способност 

на местната 

икономика. 



Мярка 

1.11

Повишаване на 

инвестициите в реклама и 

маркетинг за промотирането 

на туристическия потенциал 

и туристическите продукти, 

включително чрез 

използване на нови методи с 

помощта на цифровите 

технологии;

Повишаване на инвестициите 

в реклама и маркетинг за 

промотирането на 

туристическия потенциал и 

туристическите продукти, 

включително чрез използване 

на нови методи с помощта на 

цифровите технологии;

Приоритетна зона: 

Туризъм и културно 

наследство

1 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027
Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 

1.12

Оптимизирано събиране и 

третиране на отпадъци и 

внедряване на съвременни 

технологии за разделно 

събиране.

Оптимизирано събиране и 

третиране на отпадъци и 

внедряване на съвременни 

технологии за разделно 

събиране.

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Промишлено 

развитие.

50 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027
Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 

1.13

Изграждане на ПСОВ град 

Каспичан и доизграждане на 

канализационната мрежа в 

града.

Изграждане на ПСОВ град 

Каспичан и доизграждане на 

канализационната мрежа в 

града.

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Промишлено 

развитие.

20 000 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027
Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 

1.14

Изграждане на ПСОВ град 

Плиска и изграждане на 

канализационната мрежа в 

града.

Изграждане на ПСОВ град 

Плиска и изграждане на 

канализационната мрежа в 

града.

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Промишлено 

развитие, Туризъм и 

културно 

наследство

11 000 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027
Дирекции "СА" и 

"ОА"

Приоритет 

1: 

Икономичес

ки растеж и 

повишена 

конкурентно 

способност 

на местната 

икономика. 



Мярка 

1.15

Изграждане на съоръжения 

срещу наводнения. 

Поддържане и регулярно 

почистване на 

отводнителните канали и 

съоръжения 

Изграждане на съоръжения 

срещу наводнения. 

Поддържане и регулярно 

почистване на 

отводнителните канали и 

съоръжения 

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Промишлено 

развитие, Туризъм и 

културно 

наследство, Био 

земеделие и Селско 

стопанство.

100 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027
Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 

1.16

Опазване на 

съществуващите екологични 

култури и животинските 

видове 

Опазване на съществуващите 

екологични култури и 

животинските видове 

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Туризъм и културно 

наследство, Био 

земеделие и Селско 

стопанство.

ЕС, РБ 2021-2027
Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 

1.17

Постигане на релевантна и 

адаптивна структура на 

администрацията

Постигане на релевантна и 

адаптивна структура на 

администрацията

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Промишлено 

развитие 

СБС 2021-2027
Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 

1.18

Оптимизация на вътрешните 

нормативни актове и 

процедури по предоставяне 

на услуги, с оглед постигане 

на бързина, намаляване на 

разходите и повишаване 

удовлетвореността на 

потребителите;

Оптимизация на вътрешните 

нормативни актове и 

процедури по предоставяне 

на услуги, с оглед постигане 

на бързина, намаляване на 

разходите и повишаване 

удовлетвореността на 

потребителите;

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Промишлено 

развитие

СБС 2021-2027
Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 

1.19

Установяване на интегриран 

подход при разработката на 

стратегически документи и 

нормативни актове;

Установяване на интегриран 

подход при разработката на 

стратегически документи и 

нормативни актове;

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Промишлено 

развитие

СБС 2021-2027 Секретар

Приоритет 

1: 

Икономичес

ки растеж и 

повишена 

конкурентно 

способност 

на местната 

икономика. 



Мярка 

1.20

Подобряване вътрешната 

комуникация в 

администрацията

Подобряване вътрешната 

комуникация в 

администрацията

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Промишлено 

развитие

СБС 2021-2027 Секретар

Мярка 

1.21

Предприемане на действия 

за развитие на електронното 

управление, съобразно 

приетите нормативи;

Предприемане на действия за 

развитие на електронното 

управление, съобразно 

приетите нормативи;

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Промишлено 

развитие

СБС 2021-2027
Кмет, зам-кмет, 

секретар

Мярка 

1.22

Подобряване на 

материалната база в 

общинската администрация 

за бързина и икономичност 

на работните процеси;

Подобряване на 

материалната база в 

общинската администрация 

за бързина и икономичност 

на работните процеси;

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Промишлено 

развитие

СБС 2021-2027
Кмет, зам-кмет, 

секретар

Мярка 

1.23

Предоставяне на електронни 

услуги на 4 ниво на 

предоставяне чрез Единния 

модел за заявяване, 

заплащане и предоставяне 

на електронни 

административни услуги;

Предоставяне на електронни 

услуги на 4 ниво на 

предоставяне чрез Единния 

модел за заявяване, 

заплащане и предоставяне на 

електронни административни 

услуги;

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Промишлено 

развитие

СБС 2021-2027
Кмет, зам-кмет, 

секретар

Мярка 

1.24

Цифровизация на 

регистрите, които общината 

поддържа;

Цифровизация на регистрите, 

които общината поддържа;

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Промишлено 

развитие

СБС 2021-2023 Дирекция ОА

Мярка 

1.25
Достъп до регистрите Regix; Достъп до регистрите Regix;

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Промишлено 

развитие

2021-2023 Секретар

Мярка 

1.26

Поддържане на Системата 

за управление на качеството 

ISO 9001;

Поддържане на Системата за 

управление на качеството 

ISO 9001;

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Промишлено 

развитие

10 000 лв. СБС 2021-2027 Секретар

Приоритет 

1: 

Икономичес

ки растеж и 

повишена 

конкурентно 

способност 

на местната 

икономика. 



Мярка 

1.27

Внедряване на Система за 

управление на 

информационната сигурност

Внедряване на Система за 

управление на 

информационната сигурност

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Промишлено 

развитие

10 000 лв. СБС 2021-2027
Кмет, зам-кмет, 

секретар

Мярка 2.1

Oбучение по професии и 

специалности с приоритетно 

значение за регионалния 

пазар на труда 

Oбучение по професии и 

специалности с приоритетно 

значение за регионалния 

пазар на труда 

Територията на 

Община Каспичан 
20 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 2.2

Осигуряване на 

възможности за 

професионална 

преориентация (повторно

обучение) и 

преквалификация на заетите 

в областите, в които се 

осъществяват

структурни промени;

Осигуряване на възможности 

за професионална 

преориентация (повторно

обучение) и преквалификация 

на заетите в областите, в 

които се осъществяват

структурни промени;

Територията на 

Община Каспичан 
20 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 2.3

Осигуряване на целеви 

обучения, информационни и 

демонстрационни дейности 

за земеделски дейности 

жители, обитаващи 

периферните и отдалечени 

райони.

Осигуряване на целеви 

обучения, информационни и 

демонстрационни дейности 

за земеделски дейности 

жители, обитаващи 

периферните и отдалечени 

райони.

Територията на 

Община Каспичан 
10 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 2.4

Намаляване броя на 

преждевременно 

напускащите училище

Намаляване броя на 

преждевременно 

напускащите училище

Територията на 

Община Каспичан 
5 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

Приоритет 

1: 

Икономичес

ки растеж и 

повишена 

конкурентно 

способност 

на местната 

икономика. 

ПРИОРИТЕ

Т 2: 

Повишаване  

качеството и 

стандарт на 

живот



Мярка 2.5

Основен ремонт и 

реконструкция и оборудване 

на детски градини,

училища, центрове за 

подкрепа за личностно 

развитие, спортни площадки 

и

салони; 

площадки и

салони; 

Основен ремонт и 

реконструкция и оборудване 

на детски градини,

училища, центрове за 

подкрепа за личностно 

развитие, спортни площадки 

и

салони; 

площадки и

салони; 

Територията на 

Община Каспичан 
1 000 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 2.6

Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в 

сгради/помещения на

образователната 

инфраструктура, включващи 

топлоизолация, подмяна на

дограма, локални 

инсталации и/или връзки 

към системите за 

топлоснабдяване,

газоснабдяване, въвеждане 

на ВЕИ и др.

Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в 

сгради/помещения на

образователната 

инфраструктура, включващи 

топлоизолация, подмяна на

дограма, локални инсталации 

и/или връзки към системите 

за топлоснабдяване,

газоснабдяване, въвеждане на 

ВЕИ и др.

Територията на 

Община Каспичан 
1 000 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 2.7

Подобряване на материално-

техническата база на 

здравните практики, както и 

за повишаване на 

осигуреността им с 

медицинска апаратура и 

медицински специалисти;

Подобряване на материално-

техническата база на 

здравните практики, както и 

за повишаване на 

осигуреността им с 

медицинска апаратура и 

медицински специалисти;

Територията на 

Община Каспичан 
50 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

ПРИОРИТЕ

Т 2: 

Повишаване  

качеството и 

стандарт на 

живот



Мярка 2.8

Продължаване дейността на 

съществуващите и създаване 

на нови социални услуги за 

хора с увреждания и стари 

хора със затруднение и/или 

невъзможност при 

самообслужване в домашна 

среда, дневна грижа и  

резидентен тип;

Продължаване дейността на 

съществуващите и създаване 

на нови социални услуги за 

хора с увреждания и стари 

хора със затруднение и/или 

невъзможност при 

самообслужване в домашна 

среда, дневна грижа и  

резидентен тип;

Територията на 

Община Каспичан 
150 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 2.9

Създаване на съпътстващи 

специализирани и 

консултативни социални 

услуги за лица с увреждани;

Създаване на съпътстващи 

специализирани и 

консултативни социални 

услуги за лица с увреждани;

Територията на 

Община Каспичан 
ЕС, РБ 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 

2.10

Развитие на социалните 

услуги за деца;

Развитие на социалните 

услуги за деца;

Територията на 

Община Каспичан 
300 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 

2.11

Ремонт, реконструкция и 

оборудване на материалната 

база на социалните услуги;

Ремонт, реконструкция и 

оборудване на материалната 

база на социалните услуги;

Територията на 

Община Каспичан 
100 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 

2.12

Превенция и подкрепа за 

децата в риск и техните 

семейства.

Превенция и подкрепа за 

децата в риск и техните 

семейства.

Територията на 

Община Каспичан 
50 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027 Дирекции "СА" 

Мярка 

2.13

Осигуряване на заетост и 

стимулиране на 

самонаемане на уязвими 

групи на пазара на труда.

Осигуряване на заетост и 

стимулиране на самонаемане 

на уязвими групи на пазара 

на труда.

Територията на 

Община Каспичан 
20 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 

2.14

Осигуряване на достъпна 

среда;

Осигуряване на достъпна 

среда;

Територията на 

Община Каспичан 
50 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

ПРИОРИТЕ

Т 2: 

Повишаване  

качеството и 

стандарт на 

живот



Мярка 

2.15

Развитие на човешките 

ресурси. Развитие на 

междусекторно 

сътрудничество и 

междуобщински 

партньорства в социалните 

услуги.

Развитие на човешките 

ресурси. Развитие на 

междусекторно 

сътрудничество и 

междуобщински 

партньорства в социалните 

услуги.

Територията на 

Община Каспичан 
ЕС, РБ, СБС 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 3.1

Ремонт на общинската пътна 

мрежа и съоръженията към 

тях.

Ремонт на общинската пътна 

мрежа и съоръженията към 

тях.

Територията на 

Община Каспичан 
500 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 3.2

Ремонт, обновяване и 

доизграждане на улична и 

пешеходна инфраструктура 

в гр. Каспичан и кв. 

Калугерица, гр. Плиска, с. 

Кюлевча, с. Каспичан, с. 

Златна нива, с. Върбяне, с. 

Могила, с. Марково и с. 

Косово.

Ремонт, обновяване и 

доизграждане на улична и 

пешеходна инфраструктура в 

гр. Каспичан и кв. 

Калугерица, гр. Плиска, с. 

Кюлевча, с. Каспичан, с. 

Златна нива, с. Върбяне, с. 

Могила, с. Марково и с. 

Косово.

Територията на 

Община Каспичан 
5 000 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 3.3

Ремонт и изграждане на 

нови водоснабдителна 

мрежа в населените места, 

напорни и довеждащи 

водопроводи

Ремонт и изграждане на нови 

водоснабдителна мрежа в 

населените места, напорни и 

довеждащи водопроводи

Територията на 

Община Каспичан 
5 427 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 3.4

Изграждане  на 

широколентова 

инфраструктура.

Изграждане  на 

широколентова 

инфраструктура.

Територията на 

Община Каспичан 
ЕС, РБ 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 3.5

Изграждане на нови и 

обновяване на 

съществуващите спортни и 

детски съоръжения

Изграждане на нови и 

обновяване на 

съществуващите спортни и 

детски съоръжения

Територията на 

Община Каспичан 
100 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 3.6

Ремонт и въвеждане на ВЕИ 

в общински 

административни и 

жилищни сгради

Ремонт и въвеждане на ВЕИ 

в общински административни 

и жилищни сгради

Територията на 

Община Каспичан 
1 000 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

ПРИОРИТЕ

Т 2: 

Повишаване  

качеството и 

стандарт на 

живот

ПРИОРИТЕ

Т 3: 

Подобряван

е 

състоянието 

на 

техническат

а 

инфраструкт

ура.



Мярка 3.7

Благоустрояване и 

изграждане на площади, 

паркове, зелени площи, зони 

за отдих, паркинги и други 

обществени територии;

Благоустрояване и 

изграждане на площади, 

паркове, зелени площи, зони 

за отдих, паркинги и други 

обществени територии;

Територията на 

Община Каспичан 
1 000 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 3.8

Повишаване енергийната 

ефективност на жилищни и 

обществени сгради;

Повишаване енергийната 

ефективност на жилищни и 

обществени сгради;

Територията на 

Община Каспичан 
1 000 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 3.9

Въвеждане на 

енергоспестяващо улично 

LED осветление във всички 

населени места в Община 

Каспичан

Въвеждане на 

енергоспестяващо улично 

LED осветление във всички 

населени места в Община 

Каспичан

Територията на 

Община Каспичан 
500 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 

3.10

Ремонт, въвеждане на ВЕИ и 

оборудване на културната 

инфраструктура.

Ремонт, въвеждане на ВЕИ и 

оборудване на културната 

инфраструктура.

Територията на 

Община Каспичан 
200 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027

Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 

3.11

Инвестиране в общи 

продукти и услуги, свързани 

с историческото, 

природното и културното 

наследство;

Инвестиране в общи 

продукти и услуги, свързани 

с историческото, природното 

и културното наследство;

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Туризъм и културно 

наследство

500 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027
Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 

3.12

Съвместни инициативи за 

развитие на алтернативни 

форми на туризъм

Съвместни инициативи за 

развитие на алтернативни 

форми на туризъм

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Туризъм и културно 

наследство

100 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027
Дирекции "СА" и 

"ОА"

Мярка 

3.13

Подобряване на 

транспортната свързаност и 

достъпност

Подобряване на 

транспортната свързаност и 

достъпност

Приоритетна зона 

за въздействие: 

Промишлено 

развитие, Туризъм и 

културно 

наследство

200 000 лв. ЕС, РБ, СБС 2021-2027
Дирекции "СА" и 

"ОА"

32 341 000 лв.

ПРИОРИТЕ

Т 3: 

Подобряван

е 

състоянието 

на 

техническат

а 

инфраструкт

ура.



* Възможно е една мярка да включва само една дейност и тогава мярката и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват само 

в случай на   комплексни мерки,  които се осъществяват чрез повече от една дейност.

**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за 

въздействие), в друга територия извън зоните или на  цялата територия на общината. В случай че мярката ще се реализира в приоритетна зона за 

прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната


