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ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

 

Таблица 6 

“План с дейности / за действие по мерките за изпълнение на специфичните цели” 

 

Специфични цели и 
мерки 

Дейности по мерките Източник на 
финансиране 

Отговорник Срок  

1.1.Усъвършенстване или разширяване на общинска пътна мрежа и прилежащи 

пространства, трасета до туристически места, пътни артерии до места за 

настаняване за всички групи - с или без транспортни средства 

   

1.1.1 Подобряване  на ключови 

пътни артерии 
1. План за подобряване  на най-важните артерии, 

свързани с обслужване на туристите  

2. Осигуряване на финансиране  

3. Процедура за обществена поръчка и изпълнение 

Общински и държавен 

бюджет 

Целева субсидия 

Община Каспичан 2027 

1.1.2. Маркиране, обезопасяване 

и създаване на туристически 

маршрути и екопътеки в района 

на Мадарски скален венец и 

Кирека, на пешеходен маршрут 

от Каспичан до НИАР “Плиска” 

/по възможност част от общ 

маршрут в област Шумен и 

Варна/ с view points 

1. Планиране на маршрутите, вкл. с разработване на 

карта и схема 

2. Партньорство с община Шумен, Велики Преслав, 

Нови Пазар и Варна по програми за 

сътрудничество 

3. Създаване на клъстер “Туризъм, бизнес ,община 

Каспичан” 

4. Разработване и изпълнение на проект за 

финансиране  

Проект изпълняван 

чрез публично-частно 

партньорство с местен 

бизнес 

Програми на ЕС 

Клъстер “Туризъм, 

бизнес,община 

Каспичан” и община 

Каспичан 

2023 

1.1.3. Изграждане на велоалеи 

и веломаршрути в община 

Каспичан и други съседни 

населени места 

1. Планиране на маршрутите и велоалеите, вкл. с 

разработване на карта и схема  

2. Партньорство с община Шумен, община Нови 

пазар, община Ветрино и община Провадия и 

организация за туристически район Варна 

Северно Черноморие (Варненско Черноморие) 

3. Разработване и изпълнение на проект за 

финансиране от клъстер “Туризъм, бизнес, 

община Каспичан” 

Проект изпълнявана от 

публично-частно 

партньорство с местен 

бизнес 

Програми на ЕС 

Клъстер “Туризъм, 

бизнес, община 

Каспичан” и община 

Каспичан 

2024 

 

2027 / 
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1.1.4.Създаване на стоянки за 

зареждане на електромобили 
1. Разработване на карта на стоянките и включване 

в дигитална карта и мобилно приложение 

2. Изграждане на стоянките - Каспичан, Плиска, 

Кюлевча и на пътна артерия 

Държавно и общинско 

финансиране в 

партньорство с трите 

големи работодатели 

Община Каспичан 2024 

1.1.5. Маркировка и указателни 

табели за НИАР “Плиска”, ТИЦ, 

Голяма базилика, селата 

Кюлевча, Могила, Върбяне, за 

скален манастир 

1. Разработване на концепция за маркировките и 

указателните табели - вид, цвят, съдържание 

2. Споразумение за спонсорство от местен бизнес 

3. Избор на агенция за изпълнение и изпълнение 

Общински бюджет, 

бюджет на Регионален 

исторически музей 

Шумен и спонсорство 

Община Каспичан в 

партньорство с 

Регионален 

исторически музей 

Шумен 

2022 

1.2. Осигуряване на информационна свързаност между бизнес, публични 
институции, местни жители и туристи чрез приложение на интелигентни 
технологии 
 

   

1.2.1 Създаване на туристически 

информационен център /ТИЦ/ 
1. Избор на място и сграда за ТИЦ /общинска 

собственост/ 

2. Разработване на проект и план за ТИЦ 

3. Изграждане и обзавеждане  на ТИЦ 

4. Администриране на ТИЦ - р-л, персонал, 

функции 

Общински бюджет, 

проект на клъстер 

“Туризъм, бизнес, 

община Каспичан”, 

спонсорство 

Община Каспичан и 

клъстер “Туризъм, 

бизнес, 

общинаКаспичан” 

 2023 

1.2.2 Създаване на туристически 

информационен портал - 

дигитален вариант на ТИЦ - със 

съвременна презентация на 

дестинацията и с мобилно 

приложение за информация, 

туристическа навигация, 

актуални оферти 

1. Избор на агенция /фирма за разработване на 

туристически информационен портал и мобилно 

приложение 

2. Обучение на персонал в ТИЦ за поддръжка и 

актуализиране на данни 

Общински бюджет, 

проект на клъстер 

“Туризъм, бизнес, 

Каспичан”, програма 

на ЕС 

Община Каспичан и 

клъстер “Туризъм, 

бизнес,община  

Каспичан” 

 2022 

1.2.3 Разшираняване  на мрежа 

от Wi Fi точки с безплатен 

достъп до Интернет 

1. Разработване на карта с Wi Fi точки за безплатен 

достъп  - Каспичан, Плиска, Кюлевча, Могила 

съвместно с мярка 1.3.3. и 1.3.4 

2. Създаване на Wi Fi точки  

Проект на клъстер 

“Туризъм, бизнес, 

община Каспичан” / 

бизнес в община 

Каспичан 

Община Каспичан и 

клъстер “Туризъм, 

бизнес,община 

Каспичан” 

 2025 

/по 3 на 

година/ 
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1.3. Създаване на атрактивна среда в населени места - еко-мобилност, паркове, 
площади, споделени пространства, места за отдих, игри и забавления 

   

1.3.1.Осигуряване на 

транспортни средства с 
ел.захранване под наем -  
електровелосипеди, 
електрически скутери и 
електромобили 

1. Изготвяне на план-карта за стоянки 

2. Определяне на начин за ползване и поддръжка 

3. Избор на доставчик /обществена поръчка/ или 

привличане  на частен бизнес  

 

Общински бюджет 

Публично-частно 

партньорство 

Програми на ЕС 

Община Каспичан и 

клъстер “Туризъм, 

бизнес, община 

Каспичан” 

2026 

/най-малко в 2 

селища на 

година/ 

1.3.2. Изграждане на сцени и 

пространства за събития 
1. Изготвяне  на план -карта на сцени и 

пространства /съвместно с мярка 1.3.3. и 1.2.3., 

дейност 1/ 

2. Изготвяне на проект за изграждане на сцени и 

пространства 

3. Избор на изпълнител /обществена поръчка/  

Публично-частно 

партньорство 

Програми на ЕС 

Община Каспичан 2025 /по 1 на 

година/ 

1.3.3. Създаване на паркови 

пространства  включително 
тематични, посветени на 
историята на България, жп 
транспорт фаянсместни 
производства 

1. Разработване на план и карта на парковите 

пространства - съвместно с мярка 1.3.2, дейност 

1/ до февруари, 2022 г. и в партньорство с бизнес 

2. Избор на изпълнител 

3. Поетапно изграждане на паркови пространства - 

гр.Плиска, град Каспичан, кв. Калугерица,  други 

Програми на ЕС 

Публично - частно 

партньорство с бизнес 

- рекламодател 

Общински бюджет 

 

Община Каспичан  2027 

/най-малко по 

1 на година/ 

1.3.4.Създаване на кътове за 

игра и спорт, включително 
тематични, посветени на 
Първата българска столица и 
първите български владетели 

 

4. Разработване на план и карта на кътовете - 

съвместно с мярка 1.2.3. и 1.3.3., дейност 1 до 

февруари, 2022 г. и в партньорство с бизнес 

5. Избор на изпълнител 

6. Поетапно изграждане на кътове - град Плиска, 

град Каспичан, с Кюлевча, с. Могила, с. Върбяне, 

с. Каспичан 

Програми на ЕС 

Публично - частно 

партньорство с бизнес 

- рекламодател 

Общински бюджет 

 

Община Каспичан  2027 

/най-малко по 

2 на година/  

2.1.Изграждане и участие в партньорска мрежа    

2.1.1.Създаване на локален 

клъстер или консорциум 
“Туризъм, бизнес, община 
Каспичан” 

1. Разработване на мисия и стратегия на клъстера 

2. Работни срещи и презентации на клъстера 

3. Постигане на споразумение 

4. Учредяване на клъстера 

Членски внос 

Програми на ЕС 

Консултативен съвет по 

туризъм община 

Каспичан 

2022 
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2.1.2.Иницииране на 

партньорска мрежа със 
сдружения и общински 
институции в, Шумен, Велики 
Преслав, Нови пазар, 
Провадия и Ветрино 

1. Иницииране и провеждане на работни срещи 

между клъстера / община Каспичан и 

сдружения/институции 

2. Постигане на споразумения  

3. Планиране на дейността на партньорската мрежа 

Членски внос 

Програми на ЕС 

Общински бюджети 

Община Каспичан и 

клъстер “Туризъм, 

бизнес,община 

Каспичан” 

2022 

 

2025 

2.1.3.Програма за 

сътрудничество в рамките на 
туристически район Варна 
Северно Черноморие 
(Варненско Черноморие) 

1. Иницииране и провеждане на работни срещи със 

сдружения / ТИЦ  и организация за туристически 

район 

2. Разработване на план-програма на база на 

постигнати споразумения и обща стратегия на 

туристическия район 

Членски внос 

Програми на ЕС 

Държавно 

финансиране 

Община Каспичан и 

клъстер “Туризъм, 

бизнес,община 

Каспичан” 

Всяка година 

до 2027 

2.2. Разработване на тематични туристически продукти    

2.2.1.Разработване на 

концепция на тематични 
маршрути / продукти, 
съгласно маркетинговата 
стратегия 

1. Утвърждаване на тематични маршрути и оферти, 

които са отличителни и свързани с 

идентичността на туристическа дестинация 

Каспичан, в съответствие с маркетинговата 

стратегия 

2. Разработване на карта на маршрутите - 

тематична и географска - с основни обекти и 

места на интереси и и за посещение, вкл. събития 

и атрактивни дейности 

Програми на ЕС 

Общински бюджет 

Участници в маршрута 

Община Каспичан и 

клъстер “Туризъм, 

бизнес,община 

Каспичан” 

2027   

/всяка година 

най-малко по 

един маршрут/ 

2.2.2. Обединяване на 

участниците в тематичните 
маршрути / продукти 

1. Иницииране на работни срещи с участници в 

тематичните маршрути  

2. Постигане на споразумение за партньорска 

дейност - информация, реклама, стандарти 

Програми на ЕС 

Общински бюджет 

Участници в маршрута 

Община Каспичан и 

клъстер “Туризъм, 

бизнес, община 

Каспичан” 

2027 

2.2.3. Разработване на 

мобилно приложение / 
включване в мобилно 
приложение за тематичните 
маршрути 

1. Дигитализиране на маршрутите Програми на ЕС 

Общински бюджет 

Участници в маршрута 

Община Каспичан и 

ТИЦ 

2027 
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2.3. Иницииране на креативни туристически продукти - събития, 
демонстрации, тематични 

   

2.3.1.Определяне на 

събитията, ключови за 
идентичността на 
туристическа дестинация 
Каспичан 

1. Работни срещи - дискусии, мозъчна атака, вкл. с 

участие на PR специалисти, социолози и др. 

експерти за избор на ключови и нови събития и 

дейности, съгласно маркетинговата стратегия 

2. Разработване на програми за ключовите събития 

Общински бюджет Община Каспичан 

 

2022 

2025 

2.3.2.Разработване на 

концепция за нови събития и 
дейности, съгласно 
маркетинговата стратегия 

3. Разработване на програми на новите събития 

4. Организиране и провеждане на събитията чрез 

определена организационна структура - ТИЦ в 

публично - частно партньорство  

Програми на ЕС 

Спонсорство 

Общински бюджет 

Клъстер “Туризъм, 

бизнес, община 

Каспичан” 

ТИЦ 

2022 

2025 

2.3.3.Разработване на 

календар на събитията - нови 
и традиционни 

1. Изготвяне на годишен календар на събитията 

2. Определяне на места, продължителност, слогани, 

достъпност - физическа и финансова на 

събитията 

3. Визуализиране и дигитализиране на календара  

Общински бюджет Община Каспичан и 

ТИЦ 

Всяка година 

до 2027 

3.1. Брандинг на община Каспичан като туристическа дестинация    

3.1.1.Дефиниране на ключова 

идентичност на община 
Каспичан като туристическа 
дестинация 

1. Работни срещи - дискусии, мозъчна атака, вкл. с 

участие на PR специалисти, маркетолози и други 

експерти 

2. Постигане на споразумение в Консултативен 

съвет по туризъм  и клъстер 

Общински бюджет Община Каспичан 2022 

3.1.2.Разработване на 

концепция и дизайн на лого и 
слоган на община Каспичан 
като туристическа дестинация 

1. Избор на агенция за разработване на 

концепцията 

2. Изпълнение на заданието за концепция на лого и 

слоган от избраната агенция 

Общински бюджет 

Членски внос 

Община Каспичан  2022 

3.1.3. Създаване на история, 

свързана с идентичността на 
туристическа дестинация  
община Каспичан 

3. Работни срещи - дискусии, мозъчна атака, вкл. с 

участие на агенция за лого и дизайн за 

утвърждаване на историите 

4. Постигане на споразумение в Консултативен 

Общински бюджет 

Членски внос 

Община Каспичан и 

клъстер “Туризъм, 

бизнес, община 

Каспичан” 

 2022 

 2023 

 2024 
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съвет по туризъм и клъстер 

3.2. Популяризиране на бранда чрез съвременни комуникационни канали и 
средства 

   

3.2.1.Разработване на 

комуникационна кампания - 
целеви аудитории, канали и 
средства, очаквани резултати 
и комуникационни ефекти, 
времева ориентация 

1. Детайлно планиране на комуникационната 

кампания съгласно маркетинговата 

(комуникационна)- аудитории, конкретни канали 

и средства, продължителност, честота, бюджет, 

очаквани резултати 

2. Изпълнение и мониторинг на комуникационната 

кампания 

3. Отчитане на постигнати резултати и 

комуникационни ефекти 

Общински бюджет 

Публично-частно 

партньорство  

Община Каспичан и 

клъстер “Туризъм, 

бизнес, община 

Каспичан” 

 2022 

и всяка 

следваща 

година през 

февруари до 

2027 

 

3.3. Комуникационна кампания съвместно с партньори / чрез партньорска 
мрежа 

   

3.3.1.Програма за 

комуникационна кампания на 
локален клъстер/консорциум 
за период до 3 години 

1. План за основните канали и средства, които се 

ползват съвместно от всички членове на клъстера 

2. План за участия в събития, изложения и др. - 

общо за клъстера и на отделни членове 

3. План за съвместни събития или комуникационни 

дейности   

Членски внос 

Финансов принос на 

членовете на клъстера 

Клъстер “Туризъм, 

бизнес, Каспичан” и 

община Каспичан 

 2022 

януари, 2025 

3.3.2. Програма за 

комуникационна кампания 
съвместно с партньори от , 
Велики Преслав, Шумен, Нови 
пазар, Ветрино и Провадия 

1. План за основните канали и средства, които се 

ползват съвместно от всички партньори 

2. План за участия в събития, изложения и др. - на 

партньорите и съвместно 

3. План за съвместни събития или комуникационни 

дейности   

Общински бюджет 

Програми на ЕС 

Община Каспичан 2027 /всяка 

година/ 

3.3.3. План за участие в 

комуникационни кампании на 
туристически район Варна 
Северно Черноморие 
(Варненско Черноморие) 

1. План за участие в събития и комуникационни 

дейности за туристически район Варна Северно 

Черноморие (Варненско Черноморие) 

Общински бюджет Община Каспичан 2027 /всяка 

година/ 

 


