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Приет с Решение № 51/28. 07. 2011 г. на 

Общинския съвет на Община Камено 

 

Списък на използваните съкращения 

АД Акционерно дружество 

ДБТ Дирекция бюро по труда 

ДМА Дълготрайни материални активи 

ДКЦ Диагностично - консултативен център 

ДОВДЛРГ Дом за отглеждане и възпитаване на 

деца, лишени от родителска грижа 

ДФЗ Държавен фонд земеделие 

ЕАД Еднолично акционерно дружество 

ЕС Европейски съюз 

ЕТ Едноличен търговец 

ЕООД Еднолично дружество с ограничена 

отговорност 

ЗРР Закон за регионалното развитие 

ИФТ Индикативна финансова таблица 

КД Командитно дружество 

МБАЛ Многопрофилна болница за активно 

лечение 

МДАР Министерство на държавната 

администрация 

МРРБ Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

МОН Министерство на образованието 

МСП Малки и средни предприятия 

МТСП Министерство на труда и социалната 

политика 

ОА Общинска администрация 

ОбС Общински съвет 

ООД Дружество с ограничена отговорност 
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ОП Оперативна програма 

ОПР Общински план за развитие 

ОУ Основно училище 

ПКС Професионално - квалификационна 

степен 

СД Събирателно дружество 

СИБ Съюз на инвалидите в България 

СОУ Средно общообразователно училище 

ТБО Твърди и битови отпадъци 

ТСБ Териториално статистическо бюро 

ЦДГ Целодневна детска градина 
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УВОД 

 

Актуализираният Общински план за развитие на Община Камено за периода 

2007-2013 г. е разработен от екип общински служители (без помощта на външни 

консултанти), сформиран на основание разпореждане на Кмета на Община Камено  и е 

приет от Общински съвет Камено, Протокол № 51/ 28. 07. 2011 г. на основание чл. 14, ал. 

4 от Закона за регионалното развитие. 

 

Общинският  план за развитие  на Община Камено съдържа: анализ на 

икономическото и социалното развитие на общината; анализ на силни и слаби страни, 

предимства и заплахи; приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие  на 

общината;  индикативна финансова таблица, обобщаваща възможните  ресурси за 

реализация на дейностите и проекти;  реда и начина за осигуряване на информация, 

публичност, мониторинг и контрол на изпълнението, оценка на реализацията на  плана. 

 

Основните методи, използвани при разработването на Общинския план на 

развитие на община Камено са: 

        балансирано и поетапно планиране на ресурсите на базата на анализ на 

ситуацията и постигнатите през последните 4 години резултати; 

 

        интегрирано развитие на дейностите в съответствие с ресурсите, 

традициите, националната и регионална рамка за развитие; 

 

        идентифициране на спецификата на общината и ориентиране на ресурсите 

и дейностите в посока нейното развитие. 

            

 Принципите, на които се базира Планът на развитие, са изцяло подчинени на 

принципите на балансираното развитие на политиката на Европейския съюз за регионално 

развитие - единен подход; концентрация на ресурсите; партньорство, публичност и 

прозрачност, допълняемост на финансирането, координация на дейностите, 
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съгласуваност  на политиките, инструментите и дейностите, спазване на законовата и под-

законова нормативна уредба на страната и регулациите на Европейския съюз. 

           

           

Основен фактор при разработването на Плана е и управленският екип на 

Общинската администрация, който активно и ефективно участва на всички нива на 

подготовка на документа – от събирането на необходимата информация, през дискусиите 

за определяне на конкретни мерки, до дефинирането на релевантни на ресурсите и 

специфични за общината цели. 

  

Актуализацията на ОПР е разработена на базата на Методическите указания на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и в съответствие 

с предвижданията на Областната стратегия за развитие на Област Бургас, План за 

развитие на Югоизточен регион за планиране и наличната към момента информация 

относно действащи и предстоящи европейски политики и тяхното транспониране в 

Националната стратегическа референтна рамка, оперативни програми и програми за 

развитие на селските региони и т.н. Планът е разработен в режим на консултации със 

заинтересованите страни - общински съветници, представители на бизнеса, 

неправителствени организации във връзка с идентифициране на външните и вътрешните 

фактори за нуждите на SWOT анализа, както и за уточняване на визията и приоритетите за 

развитие, с цел отчитането на обществения интерес в плана и осигуряване на обществена 

подкрепа при неговата реализация. 

 

ОПР на община Камено следва  последователно Методическите Указания на 

МРРБ: 

 

 налична е обвръзка със стратегическите планови и програмни 

документи на местно, регионално и национално ниво; 

 прилагани са принципите за разработване на ОПР; 

 структурата и съдържанието му следват изискванията за необходими 

реквизити; 
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 индикативната финансова таблица дава числен финансов израз на 

предвидените за реализация в плана мерки по съответните приоритети. 

 

В обобщение - С ОПР 2007-2013 община Камено прави сериозна подготовка и 

заявка за целенасочено и всеобхватно социално-икономическо развитие. Предвидени са 

комплексни интервенции, целящи: 

 

 Възстановяване и развитие на инфраструктура, допринасяща за 

засилване на жизнения стандарт и благосъстояние на населението; 

 Преструктуриране на икономиката на основата на знанието за 

достигането на евростандартите на ниво общ европейски пазар; 

 Адаптиране на човешките ресурси към пазара на труда и интеграция на 

маргинализирани групи за подобряване качеството на живот и достъп до образование; 

  Градско развитие и околна среда; 

  Изграждане на общински капацитет и развитие на местното 

самоуправление. 
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“Най–старият средновековен документ, в който под името Каикли вероятно 

се крие град Камено, датира от 1498год. Това е списък на соларите и на търговците и 

превозвачи на сол, публикуван от проф.Бистра Цветкова и Никола Попов. Те, 

естествено, не са локализирали Каикли при днешно Камено, но обстоятелството, че 

селото е в нахия Ируси Касри ни насочва към нашия град. В подкрепа на тази локализация 

са по- късните турски документи от ХVIII век, в които се чете името “Каялък Али “... 

Можем да приемем, че първият писмен извор за Камено датира от 1498год. ... Трудно е 

да се обясни старото име на Камено. Само едно е сигурно – думата “Каяли “ има 

османотурски произход. Съществуването на няколко варианта в изворите: ”Каикли”, 

”Каялък Али” и “Каялий” предизвиква противоречия в тълкуването. Според народната 

етимология името идва от турската дума “ кая”, което означава камък ...  Старите 

изписвания, обаче: ”Каикли”,“ Каялий” – позволяват и друго тълкуване. На 

старобългарски и персийски език тази дума означава “чернозем “, “ земя – смолница “ и 

това дава възможност да свържем името на нашия град с основната му постоянна 

особеност – богатия чернозем ... Чифликът в Камено и земеделските участъци в цялата 

днешна община при добро стопанисване са давали отлични резултати. Районът станал 

сериозен износител на животинска продукция и зърнени храни .... Морето давало 

възможност, както в древността и средновековието, зърнените храни, дребният 

добитък да се изнасят на пазарите в Цариград, Солун и други задморски центрове. 

Сухоземният път, свързващ Цариград през Кърклисе, Факия, Дебелт и Русокастро с 

Карнобат и Айтос, и оттам през проходите с Шумен, Силистра и Русчук, също имал 

натоварен трафик. Той имал разклонения към Одрин и Филибе. Следи от този стар път 

има недалеч от крепостта Русокастро ... Най-натрупваното е богатото, и може да се 

каже уникално съкровище е от с.Тръстиково. Това е една от много редките в България 

находки, която се състои от златни и сребърни монети ...По съдържание 

Тръстиковското златно – сребърно съкровище е едно от най - богатите по типове не 

само в Южното черноморие, но в цяла България. В него има обичайно за другите 

съкровища монети, но се срещат и редки екземпляри като тези на италианските градове 

Урбино, Масса ди Луниджиана, на Авинион и Оранж в днешна Южна Франция, на 

Лотарингия ... 

Из “Камено – от древността до дне “ Автор: Никола Проданов, издание 

1999год.    Научен консултант и редактор: ст.н.с. д-р Иван Карайотов  
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I. ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ 

 

 

 

 

Община Камено се намира в югоизточната част на Република България и е 

включена в административно - териториалните граници на Бургаска област, 

Югозиточен район за планиране.. Област Бургас и респективно Община Камено 

попадат в Югоизточен район за планиране, обхващащ териториите на областите Бургас, 

Сливен и Ямбол. Област Бургас обхваща 13 общини с общо 409 018 (5.56 % от 

населението на страната) жители на територия 7 748,1 кв.км. (най - голямата област в 

страната). Общината включва в своите граници 13 населени места, от които 1 град - 

административният център гр. Камено, и 12 села. Общинският център е разположен на 24 

км. Северозападно от областния център Бургас. Община Камено е с площ от 354,9 км.
2
, 

което представлява 4,58% от територията на Област Бургас.  
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По своето географско местоположение общината и нейният център заемат добро 

място в транспортно-комуникационната система на страната, като близостта й с областния 

център е от стратегическо значение. Това й дава предимство пред голяма част от другите 

общини в България по отношение на транспортните й връзки с останалата част на 

страната. През територията й преминават важни транспортни коридори в посоките изток и 

запад, както и връзки към северната и южната част на България, предстои 

доизграждането на ОЕТК №8. Функционирането на този транспортен коридор ще 

повлияе силно на процесите на регионално развитие. Немаловажен е факта, че през 

територията на общината преминава главна ж.п. линия. 

 

Релефът на областта е предимно низинен, равнинен и нископланински, докато 

релефът на общината в по-голямата си част е равнинен, на места има хълмист характер, 

прорязан от долините на реките Айтоска, Русокастренска, Чакърлийска. Общата дължина 

на речната мрежа е 45 км. На територията на общината функционират 29 бр. естествени и 

изкуствени водоема. През град Камено протича Айтоска река. В землищата на селата 

Черни връх и Винарско има гористи и скалисти участъци. Подземните богатства на 

територията на общината са пясък и чакъл, докато данни за проучвания по отношение на  

залежи на други материали няма. 

 

Територията на община Камено попада в преходно-континенталната климатична 

област. Най–разпространени почвени разновидности: алувиално– ливадните, песъкливо–

глинестите. Цялата община притежава изключително благоприятни условия за развитие 

на земеделие и животновъдство. В агроклиматичен аспект тя попада в два пояса: пояс на 

средно топлолюбиви култури и пояс на топлолюбиви култури. Климатичните ресурси на 

общината предлагат широки възможности за стопанско използване. Оброботваемата земя 

е 9830 хил. дка., от които 9070 хил.дка ниви, 508 хил.дка трайни насаждения /лозя/. 

Почвите са подходящи за отглеждане на всички видове селскостопански култури. 

 

Благоприятното географско положение е предопределящо за бъдещото развитие. 

Икономическото развитие на община Камено е свързано основно с наличието и 

развитието на нефтохимическата промишленост, хранително– вкусовата промишленост, 
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малкия и среден бизнес и селското стопанство. Районът е бил и се утвърждава и като 

зърнопроизводителен и към настоящия момент. От хранително–вкусовата промишленост 

с традиции в региона са  подотраслите – винопроизводство, мелничарска и консервна 

промишленост и др. Добри са условията за създаване на трайните насаждения, основно 

лозя, и свързаното с това производство на вино и алкохолни напитки, но към момента 

трайните насаждения не са в добро състояние. В миналото и сега е застъпен и 

животновъдният отрасъл, като това в момента се осъществява най-вече в личните 

стопанства. 

 

Населението на община Камено е 10 157 души, от които 4 226 живеят в гр. 

Камено. Етническият състав на населението на община Камено включва и малцинствени 

групи. Демографските показатели на общината сочат намаляване на броя на населението 

за периода 2006 г. ( 13 907 ) до 2011 г. (10 157), което е спад от 27 % 

 

Процентът на малцинствата в общината е сравнително висок, като най-голям е 

процентът на ромската етническа група, концентрирана в административния център. 

 

II. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

 

Както към периода на разработване на ОПР на община Камено (2006 г.), така и 

към момента на актуализацията  в рамките на общината се наблюдава неблагоприятна 

тенденция към по-слаби темпове на икономическо развитие в сравнение с тези за 

страната. Това е резултат от факта, че почти няма отрасли, които успешно да са се 

адаптирали към новите икономически изисквания, породени от прехода към пазарно 

ориентирана икономика. Тази тенденция е много по-ясно отчетлива през последните 2 

години, в условията на световна икономическа и финансова криза.  

 

Според основните икономически показатели от второто полугодие на 2008 г. до 

настоящия момент България, в това число и община Камено  е засегната от световната 

криза, като това обхваща всички сфери на икономиката. Сериозни проблеми възникват 

във финансовия сектор и социалната сфера, като от второто тримесечие на 2009 г. 
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българската икономика навлиза в рецесия, съпроводена с нарастване на безработицата и 

замразяване на инвестиционните програми. 

 

Основните канали, по които навлиза международната криза в България, са 

ограничаване на възможностите за износ на български продукти и услуги; намаляване на 

притока на преки чуждестранни инвестиции; ограничаване на достъпа до кредити и 

повишаване на тяхната цена; намаляване на трансферите от български граждани в 

чужбина; намаляване на постъпленията от чуждестранни туристи; ограничаване на 

постъпленията от транспортни услуги. 

 

Посочените по-горе негативни фактори водещи до икономически дисбаланс и 

рецесия на националната икономика, в пълна степен оказват влияние и върху 

икономическото развитие на община Камено. Направеният по-долу анализ на 

икономическото развитие на община Камено периферно отразява влиянието на световната 

и национална икономическа и финансова криза, поради факта че няма актуална, 

официализирана статистическа информация на общинско и областно ниво, отразяваща 

негативното влияние на кризата върху икономическия и обществения живот на общината. 

 

Предимно е използвана статистическа информация, обхващаща периода от 

годината на разработване на ОПР на община Камено (2006 г.) до 2008-2010 г. според 

наличността на статистическа информация.  

 

 

2.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА  

 

Обхванато население в община Камено  с режим на водоползване е 100%, а 

канализираните населени места са обхванати  - в гр. Камено 96 %, в с. Трояново е 15%.  

Град Камено е газифициран. Телекомуникациите са добре развити и обхващат 100 % 

телефонизация с цифрови апарати, пълно покритие от мобилните оператори и интернет 

доставчици. 
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Жилищната среда на територията на Община Камено е типична за общините със 

сходно местоположение и капацитет на територията на Република България. В гр. Камено 

има изградени 8 многофамилни жилищни сгради - панелно строителство преди 1989 г.  

Жителите на общината обитават предимно частни къщи. Прави впечатление, че 

новопостроените къщи са предимно собственост на представители на малцинствените 

групи.  

 

 

Следната таблица представя сравнителен анализ на 

жилищната среда спрямо периода на построяване за 

община Камено и останалите общини от област Бургас: 

         

                    

(Брой)                   

Общини Общо 
Жилищни сгради по периоди на построяване 

до 

1919г. 

1919-

1945г. 

1946-

1960г. 

1961-

1970г. 

1971-

1980г. 

1981-

1990г. 

1991-

2000г. 

след 

2001г. 

Област Бургас 99 866 1 963 13 814 

23 

771 17 121 15 728 15 270 9 841 2 358 

Айтос 7 995 136 938 1 969 1 473 1 564 1 320 552 43 

Бургас 19 351 337 1 686 2 879 3 664 3 792 3 675 2 543 775 

Камено 6 220 61 707 1 601 1 094 1 044 1 060 633 20 

Карнобат 10 222 187 1 700 3 968 1 829 1 171 865 484 18 

Малко Търново 2 807 248 742 702 510 218 272 114 1 

Несебър 6 425 56 573 907 1 011 1 093 956 1 213 616 

Поморие 7 857 168 1 048 1 474 1 449 1 453 1 401 673 191 

Приморско 2 551 35 245 414 378 412 477 458 132 

Руен 9 273 118 924 1 837 2 026 1 843 1 603 905 17 

Созопол 7 038 151 863 1 305 716 1 065 1 542 1 001 395 

Средец 9 102 250 2 528 3 062 1 075 920 870 363 34 

Сунгурларе 7 506 124 1 324 2 968 1 442 712 652 277 7 

Царево 3 519 92 536 685 454 441 577 625 109 

 

 

Не са наблюдава отклонение в общите показатели за региона. Основен процент от 

сградите са построени преди 1989 г., като от навлизането на страната в условия на пазарна 

икономика се наблюдава чувствителен спад в строителството, особено след 2001 г. 

 

Долната таблица представя данни за обезпечеността на населението с жилища и 

жилищна площ по общини от област Бургас: 
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   Общини 2004 2005 2006 2007 2008 

Жилища на 1000 човека от населението - брой 

Област Бургас 463 474 487 496 507 

Айтос 411 410 411 413 412 

Бургас 434 438 446 456 462 

Камено 541 544 548 529 536 

Карнобат 491 499 505 514 522 

Малко Търново 917 937 942 955 978 

Несебър 504 669 749 716 730 

Поморие 434 440 446 479 490 

Приморско 540 535 539 548 646 

Руен 363 364 365 366 367 

Созопол 584 592 643 663 760 

Средец 657 659 668 678 686 

Сунгурларе 488 495 509 523 534 

Царево 533 537 550 550 558 

 

 

 

 

Среден брой лица на едно жилище 

Област Бургас 2,16 2,11 2,05 2,02 1,97 

Айтос 2,43 2,44 2,43 2,42 2,43 

Бургас 2,30 2,28 2,24 2,19 2,16 

Камено 1,85 1,84 1,83 1,89 1,86 

Карнобат 2,04 2,00 1,98 1,95 1,92 

Малко Търново 1,09 1,07 1,06 1,05 1,02 

Несебър 1,99 1,49 1,33 1,40 1,37 

Поморие 2,31 2,27 2,24 2,09 2,04 

Приморско 1,85 1,87 1,86 1,83 1,55 

Руен 2,75 2,75 2,74 2,73 2,73 

Созопол 1,71 1,69 1,55 1,51 1,32 

Средец 1,52 1,52 1,50 1,47 1,46 

Сунгурларе 2,05 2,02 1,96 1,91 1,87 

Царево 1,88 1,86 1,82 1,82 1,79 

 

 

 

 

Полезна площ на човек от населението - м
2
 

Област Бургас 28,43 29,31 30,24 31,01 31,82 

Айтос 24,00 23,97 24,04 24,10 24,09 
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Бургас 27,25 27,52 28,03 28,72 29,12 

Камено 30,93 31,12 31,34 30,33 30,74 

Карнобат 29,29 29,81 30,15 30,72 31,22 

Малко Търново 47,17 48,20 48,44 49,12 50,30 

Несебър 35,59 47,64 54,25 52,70 54,24 

Поморие 26,66 27,15 27,63 30,50 31,18 

Приморско 34,86 34,65 35,04 34,79 39,64 

Руен 20,13 20,14 20,22 20,27 20,33 

Созопол 36,14 37,30 41,90 43,96 51,78 

Средец 36,45 36,54 37,06 37,65 38,10 

Сунгурларе 31,12 31,53 32,44 33,35 34,06 

Царево 34,80 35,24 36,12 36,31 36,93 

Жилищна площ на човек от населението - м
2
 

Област Бургас 18,48 19,05 19,60 20,04 20,57 

Айтос 16,16 16,13 16,18 16,22 16,20 

Бургас 16,93 17,10 17,42 17,86 18,14 

Камено 21,44 21,56 21,72 21,03 21,32 

Карнобат 19,78 20,13 20,37 20,76 21,10 

Малко Търново 29,13 29,77 29,92 30,34 31,07 

Несебър 23,67 31,43 34,95 33,45 34,35 

Поморие 18,20 18,48 18,76 20,14 20,52 

Приморско 22,37 22,17 22,43 22,33 26,13 

Руен 13,81 13,82 13,87 13,90 13,94 

Созопол 25,33 26,05 28,67 29,83 34,75 

Средец 24,71 24,78 25,13 25,53 25,84 

Сунгурларе 21,90 22,19 22,83 23,47 23,97 

Царево 22,09 22,41 23,02 23,21 23,66 

Средна полезна  площ на едно жилище - м
2
 

Област Бургас 61,46 61,80 62,13 62,51 62,71 

Айтос 58,37 58,43 58,43 58,40 58,51 

Бургас 62,77 62,84 62,86 62,97 63,00 

Камено 57,19 57,19 57,22 57,31 57,31 

Карнобат 59,66 59,73 59,74 59,81 59,82 

Малко Търново 51,41 51,41 51,43 51,43 51,43 

Несебър 70,69 71,21 72,40 73,63 74,25 

Поморие 61,45 61,75 61,90 63,70 63,70 

Приморско 64,53 64,81 65,03 63,50 61,33 

Руен 55,38 55,38 55,38 55,38 55,42 

Созопол 61,87 62,96 65,12 66,32 68,14 

Средец 55,46 55,46 55,47 55,53 55,56 

Сунгурларе 63,74 63,74 63,74 63,77 63,77 

Царево 65,35 65,59 65,70 66,01 66,13 
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Видно от изложените данни, община Камено се характеризира  с устойчивост на 

показателите относно жилищна/полезна площ на глава от населението. За разглеждания 

период няма съществени промени в статистическите данни за жилищната среда.  

 

Транспорт. През територията на общината /в обхват от 20км./ преминава 

Автомагистрала Тракия. Има условия за изграждането на два пътни възела, чрез които ще 

има възможност за транзитно преминаване на товарни превозни средства, превозващи горива 

от ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ АД, което ще допринесе за опазване на изградената пътна 

инфраструктура на Община Камено. Изграждането на пътните възли ще допринесе за пряко 

включване на всички населени места на Община Камено и съседните общини до 

автомагистралата. 

 

Уличната мрежа в града и селата е изграждана през 60-те, 70-те и 80-те години. 

Частта от същата, която е асфалтирана или чакълирана вече е силно амортизирана и се 

нуждае от неотложен текущ ремонт или рехабилитация и преасфалтиране. Належащо е също 

да бъдат асфалтирани и нови улици.  

 

През 2007 г. е извършен ремонт на уличното осветление във всички населени места 

на общината. Общият размер на вложените средства е 27 868 лв., от които 20 900 лв. са от 

републиканския бюджет, а 6 968 лв. са собствени общински средства.  

 

През 2007г. е извършена рехабилитация на общински път между селата Полски 

извор и Черни връх и между град Камено и с. Свобода. Отново през 2007г. е извършена и 

рехабилитация на тротоарите в населените места на общината. Вложените 82 593 лв. са от 

републиканския бюджет. 

 

През 2008г. е извършена рехабилитация на общински път в град Камено със средства 

от републиканския бюджет в размер на 15 398 лв. и на  общински път между селата 

Тръстиково и Русокастро със средства от републиканския бюджет в размер на 39 997 лв. 

Извършена е и рехабилитация на част от улиците на с. Константиново със собствени 
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общински средства в размер на 8 667 лв. и на част от улиците на с. Русокастро със собствени 

общински средства в размер на 13 460 лв. 

 

Ремонтиран е пътния разклон за селата Желязово и Русокастро.  

 

През 2009г. е извършен основен ремонт на пътния разклон за с. Черни връх.  Общият 

размер на вложените средства е 20 060 лв., от които 15 000 лв. са от републиканския бюджет, 

а 5 060 лв. са собствени общински средства. Отново през 2009г. е извършена и 

рехабилитация на пътната инфраструктура на общината - общият размер на вложените 

средства е 218 868 лв., от които 216 666 лв. са от републиканския бюджет, а 2 202 лв. са 

собствени общински средства, както и  рехабилитация на общинския път между селата 

Константиново и Русокастро със средства от републиканския бюджет в размер на 63 450 лв. 

 

Ремонтирано е уличното осветление в населените места в общината със средства от 

републиканския бюджет в размер на 20 191 лв. 

 

През 2010  г. е извършена рехабилитация на част от улиците на град Камено със 

собствени общински средства в размер на 71 967 лв. и  рехабилитация на общински път 

между селата Черни връх и Полски извор.  Общият размер на вложените средства е 30 494 

лв., от които 19 900 лв. са от републиканския бюджет, а 10 594 лв. са собствени общински 

средства. 

 

Ремонтиран е общински път между селата Русокастро и Константиново със средства 

от републиканския бюджет в размер на 40 000 лв. 

 

През 2010г. е извършена и обща рехабилитация на част от пътната инфраструктура в 

общината със собствени общински средства в размер на 29 966 лв. 

 

Средствата, които се заделят ежегодно от общината за текущ ремонт, състоящ се в 

изкърпване на асфалтобетоновата настилка, са крайно недостатъчни. Необходимо е цялостна 

политика и ефективна намеса в тази насока. Тази политика следва активно да се защитава на 

всички нива и пред всички институции. В селата уличната мрежа не е изградена изцяло, като 
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във всяко от тях е в различен етап на завършеност. За изграждането на тази улична настилка 

са необходими сериозни финансови средства, но решаването на този проблем следва да се 

свърже с икономическата обоснованост на разходите, свързано с перспективите за развитие 

на селата на територията на общината. 

 

2.2. ИКОНОМИКА 

 

Дългогодишният опит на страната да направи успешен преход към нормално 

функциониращо пазарно стопанство се отразява чувствително върху икономическото 

развитие на общината. Местната икономика претърпява съществени структурни изменения в 

резултат на провеждането на радикални реформи, приватизацията и ликвидацията на 

нерентабилни предприятия, които съпътстват прехода от централизирана към пазарна 

икономика.  

 

Следната таблица дава информация за продукцията на промишлените предприятия 

за об;аст Бургас през 2008 г. по подсектор на промишлеността: 

 

 

Продукция на промишлените предприятия през 2008 г. по подсектори на 

промишлеността 

    

(Хиляди левове)   

Подсектори  2008 

Общо  8 659 962 

в т.ч. частен сектор 8 610 895 

По подсектори:   

Добивна промишленост 69 850 

Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 
279 707 

Производство на текстил, облекло, обувки и други изделия от 

обработени кожи без косъм; обработка на кожи 129 147 

Производство на дървен материал, хартия, картон и изделия от тях 

(без мебели); печатна дейност 166 383 

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти .. 

Производство на химични продукти 20 507 
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Производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални 

минерални суровини 325 742 

Производство на основни метали и метални изделия, без машини и 

оборудване 279 062 

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни 

и оптични продукти 1 433 

Производство на електрически съоръжения .. 

Производство на машини и оборудване с общо и специално 

предназначение 13 527 

Производство на превозни средства 247 615 

Производство, некласифицирано другаде; ремонт и инсталиране на 

машини и оборудване 120 506 

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и 

на газообразни горива 125 221 

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и 

възстановяване 54 630 

    

 

Наблюдава се известно отклонение между водещите сектори за областта 

(производство на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини; 

производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти) 

спрямо икономическия профил на действащите на територията на община Камено 

промишлени предприятия, които работят основно в подсектор  производство на хранителни 

продукти, напитки и тютюневи изделия. 

 

Икономическият климат на община Камено не е особено благоприятен. Сравнително 

ниският жизнен стандарт и покупателна способност на населението не способстват за 

успешното  развитие на малък и среден бизнес.  

 

На територията на Община Камено към момента функционират следните основни 

предприятия, които формират тенденциите в икономическото развитие и пазара на труда на 

общината: захарен завод; завод за преработка на нефтени продукти; множество земеделски 

производители, зърнена складова база; предприятие за производство на яйца; фирми за 

производство и монтаж на алуминиеви и PVC дограми; колбасарски цех и предприятия, 

обслужващи ремонтните дейности на ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД. 
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С изключение на ЛУКОЙЛ НЕХТОХИМ БУРГАС АД, основните предприятия, 

функциониращи на територията на община Камено, са следните: 

ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ АД 

- АВЕС 94  АД (птицевъдна ферма за разплодни и консумативни яйца и птиче месо) 

- БУРГАСКИ ЗАХАРЕН ЗАВОД ЕАД (производство на захар и захарни изделия) 

- ПРОМСТРОЙ ООД (сухо строителство) 

- ПРОФЕКС БИОПРОДУКТИ ООД (производство на диетични и биопродукти) 

- ЖАКЕН ООД (преработка и изкупуване на черни и цветни метали) 

- ЕЛИДИС ЕООД (производство и монтаж на алуминиева дограма) 

- ЕВРОПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД (производство и монтаж на алуминиева дограма) 

- ПМУ АД (машинен, електро и КИП монтаж) 

- АНДЕЛА АД (производител на инертни материали) 

- АНДЕЗИТ ООД (производител на инертни материали) 

- СТРОИТЕЛНА ПРОИЗВЕДСТВЕНА КООПЕРАЦИЯ "КАМЕН" (ремонт на жилищни и 

нежилищни сгради) 

- ЕТ ТИТ - ТЕНЬО ТЕНЕВ (производство на диетични и биопродукти) 

- НЕДЕЛЧЕВИ И СИЕ ЕООД (автосервиз) 

  

 

Долната таблица представа сравнителен анализ на наличните 

стопански обекти за продажби на дребно по общини
 
от област 

Бургас:     

            

(Брой)           

   Общини 2004
2
 2005 2006 2007 2008 

Общо 7 869 9 061 9 164 9 610 9 845 

   Айтос 431 500 509 510 480 

   Бургас 4 485 5 111 5 232 5 508 5 403 

   Камено 106 107 107 110 105 

   Карнобат 382 429 372 407 405 

   Малко Търново 76 75 73 78 66 

   Несебър 815 1 001 1 042 1 127 1 353 

   Поморие 455 595 584 590 570 

   Приморско 140 162 183 188 284 
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   Руен 173 205 199 222 234 

   Созопол 260 304 290 262 338 

   Средец 212 197 204 230 208 

   Сунгурларе 140 130 128 127 130 

   Царево 194 245 241 251 269 

 

 

От данните в таблицата е видно, че в община Камено няма добре развит малък и 

среден бизнес. Селскостопанският профил на общината, както и наличието на голям брой 

малки стопанства за задоволяване на основни битови потребности, са фактор за слабия 

интерес към община Камено от гледна точка на развитие на търговията. 

 

Основно затруднение на МСП в община Камено и страната като цяло е 

недостигът на финансови ресурси за оборотни нужди, обучение на персонала, инвестиции 

и модернизация. Банковият кредит остава основно средство за допълнително финансиране 

и представителите на малкият бизнес виждат в тях основната възможност за осигуряване 

на ресурс за инвестиции. По-малките стопански субекти (основно микро предприятия) са 

с ограничени възможности и по отношение на кредитирането за оборотни или 

инвестиционни цели. 

 

Най-общо, проблемите пред МСП в общината могат да бъдат обобщени както 

следва:  

 

^  Ниска производителност на труда - два пъти по-ниска от тази  в големите 

предприятия; 

^  Недостатъчна    конкурентоспособност   поради    трудоемко,    материалоемко    

и енергоемко производство; 

^  Недостатъчна подготовка за единния европейски пазар; 

^  Слаба информираност за възможностите на европейските фондове; 

^ Липса на капацитет за разработване на проекти и усвояване на средства от 

еврофондовете; 

^  Ниско технологично ниво; 

^  Недостатъчно използване на информационни технологии и изграждане; 
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^  Ниски  инвестиции  в  знание,  отсъствие  на  партньорства  с  изследователски 

организации; 

^  Ниска степен на активност на МСП при патентоване на продукти и услуги; 

^ Концентрация на пълномощията в топ мениджърите и ниска степен на 

използване на професионални управленски кадри; 

^  Ниско качество или липса на маркетинговите стратегии; 

^  Неспециализирано дребно производство; 

^ Липса на уникална продукция; 

^  Недостатъчна колективна организираност; 

^  Силна зависимост от вносни енергоресурси, суровини, материали; ^ Липса на 

алтернативни финансови източници за бизнеса. 

 

Посочените проблеми са още по-ясно обострени в условията на икономическа и 

финансова криза. Именно в МСП към настоящия момент най-често се наблюдава свиване 

на производството, оптимизиране на производствените мощности, съкращаване на 

работници, невъзможност за погасяване на банкови кредити, междуфирмена 

задлъжнялост, прекратяване на дейността и ликвидиране на предприятието. 

 

 

Това налага изпълнението на мерки за подкрепа, насочени към развитие на 

потенциала им за конкурентно и ефективно производство и бизнес, увеличаване на 

икономическия ефект и постигане на дългосрочна конкурентоспособност. Тези мерки 

следва да бъдат съобразени с основните ограничения, пред които са изправени големите 

предприятия - липсата на свободен ресурс за инвестиции в съвременни технологии и 

оборудване, ниската производителност на труда, сравнително ниското ниво на 

производствено и пазарно внедряване на иновации, високата енергоемкост на 

производствените процеси са едни от най-съществените пречки пред развитието на 

големите предприятия. Тези ограничения се задълбочават още повече в условията на 

проявилата се в глобален мащаб финансова и икономическа криза. Стимулирането на 

предприятията в търсенето на нови механизми за отстояване на конкурентоспособността 

им, трябва да е основен приоритет в настоящата динамично променяща се бизнес среда. 
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2.3. СЕЛСКО СТОПАНСТВО 

 

Направеният по-долу анализ не обхваща въпросите, свързани с разпределението 

на поземления и горски фонд, броя и видовете селскостопански структури и 

териториалното им разпределение, видовете отглеждани култури и насаждения, видовете 

и броя отглеждани животни, поради липсата на актуална статистическа информация.  

 

Селското стопанство в общината е с растениевъдно - животновъдна структура. 

Застъпено е във всички селища на общината и има важна роля за цялостното й развитие. 

Независимо от значителното намаляване на произведената продукция през 90-те, този 

отрасъл остава основен източник на доходи в селата и база за хранително-вкусовата 

промишленост на гр. Камено. 

 

От общо обработваемата земя в общината, най-голям е делът на площта на 

нивите и полските култури, следват площите с трайните насаждения, естествените ливади, 

мерите и пасищата. По вид собственост най-голям дял от обработваемата земя се пада на 

частната собственост около - 93 %. На територията на общината работят 4 земеделски 

кооперации, от които  една в гр. Камено и  3 в останалите населени места на общината.  

 

Населено място 

Всичко обраб. 

 земя- ниви, лозя, 

 овощни градини Ниви Лозя 

Бракувани 

овощни 

градини 

Отдадени 

под наем 

ниви-дка 

Камено 597,244 573,713 0 23,531 299,700 

Кръстина 216,153 200,931 15,222   24,870 

Винарско 389,053 382,149 4,999 1,905 273,202 

Вратица 162,904 162,904 0   31,512 

Трояново 1316,278 1147,78 16,447 152,051 975,883 

Желязово 400,927 400,927 0   416,503 

Русокастро 1539,367 1539,367 0   1293,590 

Русокастро лозе 218,033 0 218,033   164,910 

Ливада 1540,032 1540,032 0   644,730 

Тръстиково 339,497 267,246 0 72,251 207,280 

Константиново 629,259 629,259 0   7,191 
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Полски извор 846,509 846,509 0   462,210 

Черни връх 1634,638 1381,125 253,513   287,370 

            

   Общо 9829,894 9071,942 508,214 249,738 5088,951 

 

 

Природо-климатичните условия и традициите в областта на земеделието, 

предопределят развитието на растениевъдството, ориентирано главно към производството 

на зърнено-житни и фуражни култури – слънчоглед и пшеница, както и лозарство. 

Зеленчукопроизводството и също заема определен дял, предимно в частното стопанство.  

 

Животновъдството е втори основен подотрасъл на селското стопанство в 

общината, профилиран в областта на говедовъдството, свиневъдството и овцевъдството. 

На територията на общината е съсредоточено предимно в частните стопанства. Наблюдава 

се спад в броя отглеждани животни, като основните причини за това са: 

 

 Пазарни: висока цена на фуража, ниска изкупна цена на месо и мляко;  

 Технологични: помещенията, в които се отглеждат животните не отговарят 

на съвременните изисквания; налице е ниска степен на механизация на процесите; не се 

извършва профилактика и не се спазват зоохигиенни изисквания.  

 

От съществено значение за интензивното развитие на общинското селско 

стопанство е изграждането на съвременни канали и конкретни обекти за пазарна 

реализация, които могат съществено да подобрят, както търговските връзки между 

селскостопанските производители, производствените предприятия и директните 

потребители, така и връзките с външните и с местните пазари в други общини и области в 

България. За модернизиране на наличните производствени мощности са необходими 

значителни инвестиции с цел адаптиране към качествените, здравни и маркетингови 

стандарти на ЕС. В тази връзка използване на възможностите, предоставяни по Програма 

за развитие на селските райони 2007-2013 г., ускоряват процеса на обновяване. 

 

Горският фонд в общината е малък – под 10 % от общата й територия. Районът 

се характеризира с разнообразие от дивеч, което е предпоставка за развитие на ловния 
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туризъм. Срещат се основно: бозайници - сърна, чакал, лисица, язовец, пор, заек;  птици - 

ястреб, сокол, яребица, пъдпъдък, горски бекас, гургулица, гълъб глухар, сови (защитен 

вид) и др. През пролетния и зимния прелет в района стационират различни видове облетен 

и водоплаващ дивеч - бекаси, диви патици, по-рядко гъски. Риболовът е съсредоточен 

основно по изкуствените водоеми /27/, като още 2 е предвидено да бъдат възстановени, 

където се лови шаран, каракуда, скобар и др. Един от водоемите – в село Константиново 

се използва за спортен риболов. Останалите изкуствени водоеми се използват за 

промишлен риболов. Част от водоемите са отдадени за дългосрочно ползване /до 5 

години/ на частни лица.  

 

Потенциалът за развитие на този отрасъл в Община Камено се изразява най-вече в 

подкрепата и съчетаването на различни видове туризъм. Развитието на туристическата 

индустрия не може да бъде успешно, ако не се съчетае с общото подобряване на 

икономическата база и инфраструктурата, както и използването на компетентната помощ 

от страна на специалисти в съответните области. 

 

 

2.4. ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА 

 

Състоянието на общинската собственост и нейното управление са фактори, от 

които до голяма степен зависят собствените приходи на общината. Общински търговски 

дружества към годината на разработване на ОПР на община Камено към момента е 

дружество със 100 % общинска собственост „Камено Газ” , както и дялови участия на 

Общината в МБАЛ Бургас АД и 16 дяла в БУРГАС ИНВЕСТ ООД. 

Основните финансови показатели на общинските дружества за период 2006-2010 

година сочат положителен финансов резултат за всяка от посочените години. 

Като цяло финансовото състояние на дружествата в условията на криза е 

задоволително. 
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III.АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 

 

3.1.НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ 

 

Населението на община Камено към м. Февруари 2011 г. наброява 10 157 жители, 

от които 4 226 или 42 %  са съсредоточени в гр. Камено, останалите в прилежащи към 

общината 12 кметства.  Промените в броя на населението за периода 2006 – 2010 г. са 

изразени в посочените по-долу данни.  

 

Демографското развитие в общината е тревожно нестабилно. За разглеждания 

период населението намалява с 3750  жители спрямо годината на разработване на ОПР на 

община Камено (2006 г.), или 27%. В общия брой на населението преобладават мъжете 

(50,22 %). Абсолютният брой на градското население спрямо 2006 г. е намалял с 1596 

души или 27 %. Населението в селата е намаляло с 22 %. По-големият процент основно се 

дължи на по-големия отрицателен естествен и механичен прираст в селата. Броят на 

населението по населени места към 01.02.2011 е както следва: 

 

с.Винарско 464 

с.Вратица 95 

с.Желязово 188 

с.Константиново 323 

с.Кръстина 376 

с.Ливада 274 

с.Полски извор 426 

с.Русокастро 1171 

с.Свобода 405 

с.Трояново 1133 

с.Тръстиково 379 

с.Черни връх 697 

 

Според броя на жителите, селата на община Камено могат да бъдат поделени на 

следните категории според националната класификация: средноголеми /с население от 
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1000 до 2000д./ - 2 села, малки /с население от 500 до 1000д./ - 1 село, по-малки /с 

население от 200 до 500д./ - 7 села и най-малки /с население под 200д./ - 2 села. 

 

 

3.2.ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

Този демографски показател зависи от много фактори - демографски, природни, 

стопански, политически и прочие. Географската гъстота има няколко измерения, чрез 

които се изразяват различните отношения между населението и територията и които са 

отделни показатели в зависимост от целите и предназначението, за които се използват. 

Това са средната географска гъстота, гъстота на обитаване, земеделска гъстота, ареалитет, 

проксимитет, гъстота на селищната мрежа. 

а) Средната географска гъстота на населението на община Камено е 29 души/км2. 

Тази цифра е по-малка от средната гъстота на страната, която е 68 души/км2. 

б) Ареалитет е показател, който дава сведения за това колко площ средно се пада 

на 1 жител. Според показателят общината е гъсто заселена – 84 da/1 човек, при 

положение, че средната гъстота за страната е 146 da/1 човек. 

в) Показателят Усвоеност на територията или земеделска гъстота на територията 

отразява отношението между броя жители и обработваемата земя, т.е. показва развитието 

на земеделието на определена територия. За страната, като цяло, тези стойности са ниски, 

въпреки големите разлики в общините от Добруджа и Горнотракийската низина например 

и такива от високопланинските райони. (посочва се показателят за Област Бургас по 

данни на НСИ).  

г) Проксимитетът дава представа за разстоянието в метри между жителите на 

дадена териториална единица, ако те се подредят в редица. Проксимитетът на град Камено 

/Общински център/ е 5.68 м.  

д) Гъстота на селищната мрежа - представлява отношението на броя селища 

отнесени към площта на територията. За община Камено тя е 27,3кв.км /354,9 кв.км 

разделено на 13 населени места/. 
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3.3.ЕСТЕСТВЕН И МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

Днешното демографско състояние на общината е резултат от продължително 

действие на множество фактори и влияния. Една част от тях са свързани с общи 

тенденции в демографското развитие на европейските страни, други - със специфичните 

особености на историческото, икономическото и културно развитие на Република 

България и в частност - община Камено. Влияние върху демографското развитие оказват 

общите за развитите страни демографски процеси - намалена брачност и раждаемост, 

засилена урбанизация, както и специфичните за развиващи се страни и страни в преход, 

увеличена смъртност и интензивна емиграция. Тенденциите в естествения и механичния 

прираст на населението за периода 2006-2010 г. са отрицателни - населението на общината 

ежегодно намалява. Това се дължи главно на изселванията на населението и влошената 

възрастова структура в някои села на общината. В процеса на механично движение по-

голямата част от мигриращото население се е насочвало към общинския център и малка 

част извън общината.  

 Може да се направи констатацията, че се утвърждават негативните тенденции в 

естественото развитие на населението, изразяващи се в ниската раждаемост на 

населението и относително високата смъртност. Към тези фактори следва да се добави и 

въздействието на външната миграция, която пряко и косвено, също допринася за 

влошаване на демографската ситуация. Впечатление прави, че от годината на 

разработване на ОПР на община Камено – 2006 г., до края на разглеждания период, 

естественият и механичният прираст почти не променя своите стойности. 

 

3.4.СТРУКТУРИ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

Направеният по-долу анализ на структурите на населеното на община Камено не 

обхваща конфесионалната, образователната и брачната структура на населението поради 

липсата на актуална статистическа информация, която да бъде сравнена с тази посочена в 

ОПР на община Камено и в последствие анализирана. 

 

По отношение на половата структура тенденциите се запазват и както вече бе 

посочено в общия брой на населението слабо преобладават мъжете (50.22%), което е 
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известно отклонение спрямо общите тенденции - за областта този процент е 51% в полза 

на жените, а за страната около 52% отново за жените. В селищната структура на 

населението с превес е селското население. В проценти съотношението към февруари 

2011 г. е 58% към 42%. За страната към края на 2010 г. съотношението градско:селско 

население е 72% към 28 %, а за областта 74% към 26%. Формираната възрастова 

структура на населението в резултат на демографските процеси в общината силно 

въздейства пряко и косвено върху броя и възрастовия състав на трудовите ресурси.  

 

Във връзка с това като остър демографски проблем се очертава продължаващия 

процес на остаряване на населението. Той се изразява в непрекъснато нарастване на 

показателя за средната възраст на населението през последните години. За 2010 г. 

средната възраст на населението общо за страната е 41.5 години. Процесът на остаряване 

се проявява както в селата, така и в градовете, като в селата средната възраст на 

населението е по-висока в сравнение с тази в градовете - съответно 45.5 и 40.3 години. 

Тенденцията на остаряване на населението се изразява и в промените на неговата основна 

възрастова структура - разпределение на населението под, в и над трудоспособна възраст.  

Населението в трудоспособна възраст към 2010 г. е 7 575 души или 56,5% от цялото 

население. Намалява населението и в останалите две възрастови групи. Населението в 

нетрудоспособна възраст през 2010 г. е 5 832 души, като от тях 2 444 под 18 годишна 

възраст и 3388 над 60 годишна възраст.  

 

От етническите малцинства на територията на общината най-голям е процентът 

на ромите. Ромското население на територията на общината (7,8%) има сериозни 

социални проблеми от различно естество. 80% от тях са безработни и получават социални 

помощи, чиито размери са недостатъчни, за да задоволят потребностите на многолюдните 

им семейства. Състоянието на икономиката не дава възможност за трудова заетост на тези 

групи – голям брой от промишлените предприятия в момента не работят или работят с 

малък капацитет, като същевременно се променят коренно изискванията към наетата 

работна ръка. Ниската степен на образование, липсата на съответна квалификация още 

повече стеснява кръга от възможности за намиране на постоянна работа. Поради тези 

причини, ромското население работи през летните месеци обща работа в селското 

стопанство, като наемна работна ръка на частни селскостопански предприемачи. С 
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ромското население са свързани и проблеми от инфраструктурен и благоустройствен 

характер, като в по-голямата част от кварталите, населени с роми (предимно крайни 

квартали на града), няма изградени елементи на техническата инфраструктура като 

водопровод, канализация, улични и тротоарни настилки, телефонизация. Има квартали, 

които в голямата си част са застроени с незаконни постройки, засягащи уличната 

регулация и неотговарящи на градоустройствените норми и изисквания. Всеки опит да 

бъдат проведени мероприятия по уреждане на регулационните проблеми се оказва 

неуспешен, поради възникване на социално напрежение, липса на средства провеждане на 

необходимите законови процедури. С течение на времето тези проблеми не се решават, а 

се задълбочават. 

 

 

3.5.ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА 

 

(В раздела е използвана информация от ДБТ – Бургас към м. Юни 2010 г.) 

 

3.5.1. Заетост 

 

Заети са всички лица, извършващи определена трудова дейност в обществения 

или частния сектор на икономиката, за която получават трудово възнаграждение или 

доход. Общият брой на заетите включва: наетите лица по трудово правоотношение по 

Кодекса на труда и наетите лица по служебно правоотношение по Закона за държавния 

служител; наетите по граждански договор, за които това не е втора работа; собствениците 

на фирми, които участват пряко в дейността им (без получаващите само дивиденти). В 

броя на заетите лица не са включени военнослужещите. 

 

Заетите лица в Област Бургас за 2008 г. са 139 059 души, от които 108 528 в 

обществения сектор и 108 531 в частния сектор.  Според икономическите дейности и 

формата на собственост за публичния сектор водещ по заетост е отрасъл „Образование” с 

8466 заети, следван от  отрасъл „Държавно управление” с 5 906 заети и отрасъл 

„Транспорт, складиране и площи” s 5 579 заети лица. В частния сектор водещ отрасъл е 

„Преработваща промишленост” с 25 303 заети лица, следван от отрасъл „Търговия, 
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ремонт на автомобили и мотоциклети” с 22 017 заети и отрасъл „Строителство” с 20 229 

заети лица. Не се наблюдават значителни разлики спрямо общите тенденции за страната. 

Отрасъл „Селско, рибно и горско стопанство”, който е и най-близък до икономическия 

профил на община Камено, формира сравнително нисък дял заети лица спрямо общата 

заетост е региона -  общо 4 275 заети, от които 3 789 в частния сектор и 486 в публичния 

сектор за 2008 г. Следната таблица представя обобщени данни за заетостта по вид сектор 

на общините от област Бургас: 

                  

                    

                  

Общини 

2006 2007 2008 

общо 
обществен 

сектор 

частен 

сектор 
общо 

обществен 

сектор 

частен 

сектор 
общо 

обществен 

сектор 

частен 

сектор 

Общо 124 519 33 079 91 440 130 245 31 421 98 824 139 059 30 528 108 531 

Айтос 4 474 1 516 2 958 4 288 1 455 2 833 4 276 1 348 2 928 

Бургас 80 319 19 736 60 583 83 813 18 407 65 406 87 571 18 031 69 540 

Камено 2 287 801 1 486 2 075 777 1 298 1 675 758 917 

Карнобат 6 131 2 244 3 887 6 989 2 048 4 941 7 431 1 975 5 456 

Малко Търново 792 542 250 712 487 225 698 473 225 

Несебър 11 216 1 448 9 768 12 562 1 545 11 017 15 845 1 635 14 210 

Поморие 5 250 1 458 3 792 5 854 1 421 4 433 6 355 1 306 5 049 

Приморско 2 045 1 109 936 2 176 1 185 991 2 372 1 102 1 270 

Руен 2 951 1 070 1 881 2 663 1 004 1 659 2 614 907 1 707 

Созопол 2 264 600 1 664 2 417 599 1 818 3 479 599 2 880 

Средец 3 094 945 2 149 2 946 936 2 010 2 945 890 2 055 

Сунгурларе 1 964 904 1 060 1 871 837 1 034 1 783 795 988 

Царево 1 732 706 1 026 1 879 720 1 159 2 015 709 1 306 

                    

 

Не се наблюдава съществено отклонение в заетостта по вид сектор в община 

Камено спрямо останалите общини в региона. Прави впечатление плавното намаляване на 

броя заети лица, което създава трайна неблагоприятна тенденция за увеличаване на 

безработицата.  
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3.5.2. Безработица 

 

По данни на ДБТ – Бургас, към второто полугодие на 2010 г. броят на 

регистрираните безработни жени в края на м.юни е 3408, при 3830 за миналия месец. 

Относителният им дял от общия брой безработни е 56.74 %, което е понижение с 0.92 

пункта. Общо за областта, безработните до 29 г. към края на м. Юни 20101 г. са 977 при 

1205 за м. Май същата година. Делът им от общия брой безработни е 16.26 % (понижение 

с 1.87 пункта). 

Броят на безработните с намалена работоспособност е 180. Делът им от общия 

брой безработни е 3.00 %. 

В образователната структура отново най-висок е делът на безработните със 

средно образование - 52.65 % ( 3162 д.), следван от този на лицата с основно и по-ниско 

образование - 29.28 % ( 1759 д.), а най-нисък е на лицата с висше образование - 18.07 %. ( 

1085 д.). Лицата без квалификация са най-многобройната група безработни - 2500 д. , 

което е 41.63 % от общия брой безработни. Следват безработните с работническа 

професия - 29.55 % ( 1775 д.) и безработните специалисти - 28.82 % ( 1731 д.) Делът на 

безработните лица с престой в ДБТ над една година е 10.32 % ( 620 д.) 

 

Пазарът на труда в Община Камено се характеризира с по-висока безработица 

спрямо средната стойност за страната. Към месец юни, 2010 г. общият брой на 

регистрираните безработни в община Камено е 337  души (по данни на ДБТ Камено). 

Притеснително е обстоятелството, че община Камено е втора по процент безработица в 

региона – 59, 35 %, като с по-висока безработица е единствено община Средец с 60, 58 % 

(по данни към м. Юни 2010 г. на ДБТ Камено). С най-ниска безработица в региона е 

община Бургас – 50.06 % за посочения период. На фона на намаляването на общата 

безработица в региона спрямо предходния месец – Май 2010 г. от почти 10 %, 

притеснително се явява и обстоятелството, че за територията на област Бургас единствено 

в община Камено се наблюдава увеличение на безработицата с 24 души, или 7.67 %.  

 

В края на месец юни 2010 г. общият брой на регистрираните в ДБТ Бургас 

безработни е 6006 души (община Бургас - 4078 души, община Созопол - 301 души, 
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община Приморско -102 души, община Царево - 236 души, община Малко Търново - 158 

души, община Камено - 337 души и община Средец - 794 души). 

Намалението спрямо предходния месец е от 636 души ( 9.58 %). В община Бургас 

е от 445 д. ( 9.84 %), в община Созопол - 62 д. ( 17.08 %) , в община Приморско - 26 д. ( 

20.31 %), в община Царево - 65 д. ( 21.59 %), в община Малко Търново - 13 д. ( 7.60 %), в 

община Средец - 49 д. ( 5.81 %). Единствено в община Камено се наблюдава увеличение с 

24 д. ( 7.67 %) в броя на безработните лица. 

 

Равнището на безработицата в района на ДБТ се е понижило, като при 5.13 % 

за м.май, за м.юни е 4.64 % ( -0.49 пункта). За община Бургас показателят има стойност 

3.93 % ( -0.42 пункта), за община Созопол - 5.47 % (-1.13 пункта), за община Приморско - 

5.19 % ( -1.32 пункта), за община Царево - 4.99 % ( -1.37 пункта), за община Малко 

Търново - 10.46 % ( -0.86 пункта), за община Камено - 6.79 % ( +0.49 пункта), за община 

Средец - 11.49 % (-0.71 пункта). 

 

Входящият поток през месеца е от 918 безработни, намаление спрямо 

предходния месец с 34 д. ( 3.57 %), от които 860 новорегистрирани и 58 - с възстановена 

регистрация. Новорегистрираните за община Бургас са 684 д., Созопол - 26 д., Приморско 

- 6 д., Царево -11 д., М.Търново - 10 д., Камено - 52 д. и Средец - 71 д., а с възстановена 

регистрация съответно: в Бургас - 52 д., в Созопол - 2 д., в Приморско - 0 д, Царево -0 д., 

М.Търново - 0 д., Камено - 2 д. и Средец - 2 д. 

 

Изходящият поток е 1554 д., което е понижение спрямо м.май с 16.54 % ( 308 

д.). Основна част от изходящия поток са постъпилите на работа - 698 (при 948 за миналия 

месец - понижение с 26.37 %). 636 души ( 624 за миналия месец - увеличение с 1.92 %) не 

са потвърдили регистрацията си и са отпаднали от регистъра на ДБТ, а 220 са отпаднали 

по други причини. 
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Следната таблица представя данни за сравнителен анализ на безработицата 

в община Камено и останалите общини в област Бургас към юни 2010 г.: 

 

Общини Жени Безработни 

до 29 г. 

Безработни  

над 10 г. 

С осн. и  

по-ниско  

образование 

Без  

квалификация 

Бургас 50.06% 13.54% 6.52% 15.87% 28.49% 

Созопол 54.82% 21.59% 19.39% 58.47% 68.44% 

Приморско 54.90% 13.73% 2.94% 48.04% 57.84% 

Царево 55.08% 27.12% 20.34% 55.08% 65.25% 

Малко Търново 56.96% 27.22% 17.72% 56.96% 77.22% 

Камено 59.35% 15.43% 13.55% 65.28% 71.22% 

Средец 60.58% 23.55% 21.41% 56.30% 70.15% 

 

 

Въпреки високото ниво на безработица спрямо останалите общини в областта (с 

изключение на община Средец), положителен е фактът, че процентът трайно безработни 

лица в община Камено е сравнително нисък – 13.55 %, на фона на показатели от над 15 % 

за 4 от общо 7 разглеждани общини. Също така, относително нисък е и процентът  

безработни до 29 години – 15,43 % спрямо 4 общини с показатели над 20 %.  

 

Тревожно обаче е обстоятелството, че в община Камено броят безработни с 

основно и по-ниско образование (предимно представители на ромската малцинствена 

група) е най-висок за Бургаски регион (65.28 5) и е с близо 10 % по-висок от този на 

втората по процент ниско- и необразовани безработни община в региона – Малко Търново 

(56.96 %). Също така висок е процентът безработни жени – 59.35 %, като единствено 

община Средец има малко по-висок показател за женска безработица – 60.58 %.  

 

Както към годината на разработване на ОПР, така и към второто полугодие на 

2010 г. се наблюдава устойчиво неравномерно разпределение на безработицата по 

социално -демографски групи в община Камено. Като трайно засегнати от безработицата е 

оформена групата на жените, младите хора, на лицата с основно и по-ниско образование, 

лицата над 50 години и лицата с намалена трудоспособност. Регистрираната женска 

безработица в района на ДБТ Камено, през първото полугодие на 2010 година е 200 души 

от общо 337. 



Общински план за развитие на община Камено  

за периода 2007-2013 г.                                                      

 (актуализиран към м. Юни 2011 г.) 

 

34 

 

Във възрастовата структура на безработицата могат да бъдат обособени две 

възрастови групи. Първата на безработните лица на възраст от 20 до 34 годишна възраст, 

чиито брой е 89 лица от общо 337 безработни към Юни 2008 г. Големият брой 

регистрирани безработни в тази възрастова група е особено притеснителен. Основен 

проблем пред младите хора на територията на общината е липсата на образование или 

професионална квалификация.  

 

Втората  група е на безработните лица на възраст над 50 години, чийто брой към 

м. Юни 2010 г. е  124 души от общо 337 безработни.  Този процент е пряк резултат от 

факта, че за тази възрастова група пазарът на труда е почти "затворен", тъй като се 

приема, че лицата във възрастова група над 50 години са трудно адаптивни към 

съвременните изисквания на пазара на труда.  

 

Женската безработица има трайно формирала се неблагоприятна професионална и 

образователна структура. Безработните жени без квалификация са 163  от общо 240 

безработни лица от двата пола и от общо 200 безработни жени, като само 16 безработни 

жени са с висше образование и 21 – с работническа професия 

 

В образователен аспект анализът на женската безработица показва, че от общо 

регистрираните 200 безработни жени на територията на общината 25 са със средно 

образование и 138 – с основно и по-ниско образование, като основен дял от тях са от 

ромската етническа общност. Това прави безработните жени много трудно реализируеми 

на пазара на труда. 

 

Възрастовият анализ  сочи, че независимо от образователния ценз най-голям дял в 

общата женска безработица имат жените на възраст над 50 години, като сред жените без 

квалификация броят жени във възрастовата група 50-54 години е 36, а над 55 години – 23.  

 

Продължителността на регистрация характеризира състоянието на трудовия 

пазар. Тя зависи преди всичко от образователната и професионална структура на 

безработните, която за района на ДБТ Камено е сравнително благоприятна на фона на 
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останалите общини в региона, но се характеризира със значителен дял на лицата без 

специалност и ниска степен на образование. Върху продължителността на регистрация 

влияние оказва и състоянието на пазара на труда в района. За община Камено той е силно 

стеснен с многократно по-голямо предлагане на работна сила от търсенето й и със силна 

зависимост от субсидираната заетост, която е единствена възможност за трудова 

реализация на безработните лица без специалност и с ниска степен на образование, които 

са ядрото на продължителната безработица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общински план за развитие на община Камено  

за периода 2007-2013 г.                                                      

 (актуализиран към м. Юни 2011 г.) 

 

36 

Следната таблица предоставя пълен анализ на безработицата в община Камено, включително по възраст, пол и степен на 

образование/квалификация: 

 В т. ч. по области на образованието Без квалификация 

Показатели Ши
фъ
р 

Всичк
о/к.02
+к.03
+к.12/ 

С 
работн. 
професи
я 

Специал
исти 
общо 

Образов
ание 

Хуман. И 
изкуства 

Обществ. 
Икон. 
Право 

Матем. 
И 
естество
зн. 

Техника 
и 
технолиг
ии 

Селско 
стоп. 

Здравео
пазв. 

Услуги – 
транс.  
Охр. И др. 

Общо Със ср. 
Образ. 

С осн. и по-
ниско 

1.Регистрирани 
безработни 

1 337 68 29 3 1 4 1 7 7 1 5 240 33 207 

От тях: жени 2 200 21 16 3 1 3 0 3 3 1 2 163 25 138 

С нам. 
Работоспособ. 

3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

С висше 
образов. 

4 12 0 12 3 1 2 1 2 1 1 1 0 0 3 

А)до 19г. вкл. 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 

От тях: жени 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Б)от 20 до 24 г. 
вкл.  

7 24 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 15 5 10 

От тях: жени 8 12 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 9 3 6 

В)от 25 до 29 г. 
вкл. 

9 24 3 5 1 1 1 0 0 0 1 1 16 7 9 

От тях жени 10 20 1 5 1 1 1 0 0 0 1 1 14 6 8 

Г)от 30 до 34 г. 
вкл. 

11 45 4 5 2 0 2 0 0 0 0 1 36 9 27 

От тях: жени 12 30 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 25 7 18 

Д)от 35 до 39 г. 
вкл. 

13 29 5 2 0 0 0 0 1 0 0 1 22 1 21 

От тях: жени 14 19 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 17 1 16 

Е)от 40 до 44 г. 
вкл. 

15 47 15 2 0 0 0 0 1 1 0 0 30 2 28 

От тях: жени 16 27 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2 16 
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Ж)от 45 до 49 
вкл.  

17 40 6 3 0 0 0 0 1 1 0 1 31 3 28 

От тях: жени 18 24 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 20 0 20 

З)от 50 до 54 г. 
вкл. 

19 69 14 7 0 0 0 0 2 4 0 1 48 3 45 

От тях: жени 20 40 1 3 0 0 0 0 0 2 0 1 36 3 33 

И)над 55 г. 21 55 13 4 0 0 0 1 2 1 0 0 38 3 35 

От тях: жени 22 27 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 23 3 20 

2.Регистрирани 
заети 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

От тях: жени 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.Регистрирани 
учащи се 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

От тях: жени 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.Регистрирани 
пенсионери 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

От тях: жени 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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IV.АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА 

 

 

4.1. ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Целодневните детски градини на територията на Община Камено към днешна 

дата са 8 на брой. Спрямо годината на разработване на ОПР (2006) няма закрити ЦДГ на 

територията на цялата община, които са следните : в град Камено, и по една детстка 

градина в селата Свобода, Кръстина, Трояново, Русокастро, Тръстиково и Черни връх. 

Общо обслужваните деца са за учебната 2009-2010 е 351.  

 

Персоналът, който се грижи за възпитанието и отглеждането на децата се състои 

от 71 щатни бройки, съответно - 36 бр. педагогически персонал и 35 бр. помощен 

персонал. 

 

Експертната оценка на общинска администрация Камено за състоянието на 

сградния фонд на детските заведения е „ много добро” за всички ОДЗ, с изключение на 

детската градина в с.Кръстина, където предстои ремонт.  

 

Образователна система за начално, основно, средно образование и извън 

училищни форми, включва: 1 СОУ в гр. Камено, 2 ОУ в селата Трояново и Русокастро, 1 

начано в село Кръстина. Спрямо годината на разработване на ОПР (2006) броят учебни 

институции са намаляли с 3 – закрити са училищата в с. Винарско, село Тръстиково и село 

Черни връх, поради намаляване броя на учениците. В училищата са обхванати около 867 

ученици за 2010 г., от които  I- IV – 415,  V – VIII – 335, IX – XII – 34 ученици, и 83 

ученици в паралелки с професионална насоченост.  

 

По предложение на кмета на Общината и с решение на Общински съвет през 

учебната 2010/2011 г. Общината е включена в Проекта за въвеждане на задължителна 

предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст, по който през 2010 

г.  бяха обхванати 89 деца. Осигурени са условия за обхващане на  5–годишните деца в 
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задължително обучение.  

 

За учениците до 16-годишна възраст от населените места, в които няма училища, 

община Камено осигурява безплатен транспорт по транспортна схема и чрез собствени 

автобуси. Ритмично се изплащат картите на пътуващите учители. Транспортните разходи 

на пътуващите учители са осигурени в размер на 85% от действителните разходи с 

автобусен транспорт и 100 % с железопътен транспорт. С решение на Общински съвет е  

осигурен и безплатен транспорт до град Бургас на деца със специални образователни 

потребности и техен придружител. 

 

Успешно е въведена системата на делегирани бюджети в общинското 

образование. Нейната същност се изразява в промяна на ролите и отговорностите на 

общината и училищата като на директорите се предоставят по-големи управленски и 

финансови правомощия. Определянето на общия размер и начина на разпределяне на 

средствата между училищата е прозрачно и обективно, извършено по приета и одобрена 

от всички училища формула. Системата на делегираните бюджети се оказва ефективно 

средство за намаляване на разходите. Ресурсите на училищата се използват по-ефективно. 

По-големите правомощия за вземане на решения позволяват на училищните ръководства 

да поемат отговорността за поддържане на материалната база, за закупуване на необходим 

инвентар и учебни пособия, за участия в олимпиади и различни състезания. 

 

Според експертна оценка на ОА Камено, сградният фонд на училищата е в много 

добро състояние.  

 

През 2007г. е извършен ремонт и преустройство на СОУ «Христо Ботев» , град 

Камено. Общият размер на вложените средства е 22 633 лв., от които 17 999 лв. са от 

републиканския бюджет, а 4 634 лв. са собствени общински средства. 

 

През 2008г. е извършен текущ ремонт на всички  училища в общината. Общият 

размер на вложените средства е 31 500 лв., от които 20 877 лв. са от републиканския 

бюджет, а 10 623 лв. са собствени общински средства. 
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През 2009  г. е извършен основен ремонт (подмяна на дограма) на СОУ «Христо 

Ботев» в град Камено. Общият размер на вложените средства е 324 943 лв., от които 25 

000 лв. са собствени общински средства (съфинансиране). 

 

През 2010 г. са построени столови и са извършени основни ремонти на ОУ «Иван 

Вазов» в с. Русокастро със средства от републиканския бюджет в размер на 23 809 лв., на 

ОУ «Христо Ботев» в с. Трояново със средства от републиканския бюджет в размер на 180 

804 лв., на СОУ «Христо Ботев» в град Камено със средства от републиканския бюджет в 

размер на 38 507 лв. 

 

 

4.2. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

 

Здравната система на общината е териториално добре разположена, но 

незадоволително развита спрямо нуждите на населението от първична, специализира 

извънболнична и болнична помощ в необходимия обхват. 

 

По-конкретно, по данни на ОА Камено към 2010 г. на територията на общината не 

функционират болници и здравни заведения. Община Камено отдава под наем общинска 

сграда, в която функционират кабинети на общопрактикуващи лекари. В гр. Камено 

работят 4 общопрактикуващи лекари и 3 стоматолози, а в по-малките населени места – 

село Трояново, Русокастро, Винарско и Черни връх има по един общопрактикуващ лекар.  

 

 Спешната помощ се осъществява с 2 бр.  линейки (собственост на общината), но 

поради липсата на здравно заведение пациентите се откарват в гр. Бургас. Издръжката на 

спешната помощ се осъществява изцяло с  собствени бюджетни средства на общината, 

което е прецедент в България, тъй като спешната медицинска помощ е изцяло държавна 

функция. 

 

През 2007 година са ликвидирани Лаборатория за медицински изследвания 

„МЕДИКО-МЕДИЦИНСКА ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ-КАМЕНО” ЕООД и 
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Общинска аптека „БЕЛА ДОНА 96” ЕООД – единствени за територията на Общината. 

Към 2010 г. има изградени частна лаборатория и аптека. 

 

4.3. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 

Правилникът за прилагане на закона за социалното подпомагане определя 

социалните услуги в две групи: предоставяне на социални услуги в общността и 

предоставяне на социални услуги в специализирани институции. Приоритет по 

предоставянето на социални услуги са услугите в общността, съобразно потребностите на 

населението и като превенция срещу настаняването в институции. В Община Камено има 

разгърната мрежа от социални услуги, включващи както институционални, така и 

социални услуги в общността за всички рискови групи от населението.  

 

Като цяло тенденцията в развитието на социалните услуги на територията на 

община Камено е в унисон с тенденцията на национално и европейско ниво и е в посока 

предоставяне на социалните услуги в домашна среда. 

 

В община Камено функционира услугата „Социален патронаж”. 

 

На територията на общината работи общински Дом за възрастни с умствени 

увреждания, към който се препращат най-тежките случаи в България.  

 

Изградена е и функционира 1 млечна кухня в гр. Камено.  

 

Проблемът с бездомните животни в процес на решаване - през 2009г. е закупен от 

Общината терен за изграждане на приют за бездомни животни. Към момента на 

актуализацията на ОПР на Община Камено все още той не е изграден поради липса на 

финансови средства, но стои в основните приоритети на Община Камено. Към момента на 

актуализация на ОПР общината е на етеп преотреждане на предназначението на 

поземления имот.  
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4.4. КУЛТУРА  

 

Основната дейност в областта на културата се осъществява от читалищата. На 

територията на общината както към годината на разработване на ОПР, така и към момента 

функционират общо три пререгистрирани читалища: „Просвета 1927” (гр. Камено),  

„Просвета 1928” (с. Черни Връх), „Пробуда” (с. Константиново). 

 

До 1991 г. в гр. Камено е работели зимно и лятно кино, но към момента те са 

затворени.  

 

Основни културни мероприятия на територията на община Камено са ежегодните 

празници на населените места и фолклорните граници, към които населението проявява 

интерес и инициативност. Водещи културни събития са ежегодните фолклорни празници, 

провеждани през м. Май, и празникът на общината - 6 септември. Всяко населено място 

също отбелязва ежегоден празник. 

 

Културна проява Дата Организатор ,  

място на провеждане  

Характеристика  

Тържествено честване на 3-ти 

мерт - Ден на Освобождението 

на България от Османско иго  

03 март Община Камено   

Читалище “ 

Просвета” 

Национален 

празник 

Тържествен 

концерт с 

участието на ПТА 

” Здравец ” при 

читалище 

“Просвета “ гр. 

Камено 

Поднасяне на 

венци. 

Ден на българската просвета и 

култура и на славянската 

24 април Читалище “Просвета” 

СОУ гр. Хр. Ботев 

Тържества във 

всички училища от 
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писменост общината 

Тържествен 

концерт в гр. 

Камено 

Общински празници на 

народното творчество 

26,27 и 28  

май 

Община Камено   

Читалище “ 

Просвета” 

Участват състави 

за изворен 

фолклор от всички 

селища на 

Общината  

Ден на Ботев и на загиналите 

за свобода и независимост на 

България 

02 юни Община Камено   

Читалище “ 

Просвета” 

Тържествено 

честване на 

патронния празник 

на СОУ” Хр. 

Ботев” 

Поднасяне на 

венци на паметни 

плочи 

Ден на Съединението; Празник 

на град Камено 

04,05,06  

септември 

Община Камено   

Читалище “ 

Просвета” 

Тържествен 

концерт 

Културни и 

спортни празници 

Ден на народните будители 01 ноември Община Камено   

Читалище “ 

Просвета” 

Тържествен 

концерт 

Училищни 

мероприятия  

Коледни и новогодишни 

празници 

22 декември Община Камено   

Читалище “ 

Просвета” 

Изложба от 

обредни хлябове, 

автентични 

сурвачки и 

картички 

Коледен концерт 

на ПТА”Здравец” 
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Значим за културния живот на общината е ансамбъл за народни танци „Здравец”, 

носител на множество международни награди. 

 

Районът има своя природен и културен потенциал, който до  момента не е 

експониран и реално не е допринесъл за развитието на икономиката в него. Необходимо е 

да се търси възможност  за развитие и на специализирани туристически дейности (селски 

и еко-туризъм, културно-исторически, риболовен, археоложки и други). Значителна част 

от природното и културно-историческо наследство на района е изнесено и експонирано 

извън границите на общината, поради което все по-малко от жителите, особено сред 

подрастващите, познават историята и културно- историческото богатство.  

 

Голям културен и туристически потенциал има Русокастро - древно тракийско 

светилище, върху което е изградена и средновековна крепост. Необходими са задълбочени 

проучвания и археологически разкопки за доизграждане и оформяне на този архитектурен 

паметник като национална забележителност. За целта на територията на общината 

функционира и Фондация Русокастро. 

 

На територията на Община Камено има църква или параклис във всяко населено 

място, като грижа за изграждането и поддържането им има общината.  

 

4.5. СПОРТ  

 

Както към годината на разработване на ОПР - 2006 г., така и към настоящия 

момент на територията на Община Камено се провеждат следните спортни мероприятия:  

 Ежегодни първенства по футбол – градско и общинско първенство;,  

 Ежегодни първенства по волейбол, тенис на маса, тенис на корд, шах и 

бридж; 

 Разнообразни спортни мероприятия в училищата 

 

На територията на общината работят следните спортни клубове: 
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 Футболен клуб Камено, който развива футболни отбори на възраст: деца, 

юноши младша и мъже, участвещи в областните футболни групи; 

 ФК Русокастро – мъже; 

 ФК Ливада – мъже; 

 Клуб по шах и бридж – гр. Камено; 

 Фитнес клуб (помещава се в отдадено под наем общинско помещение под 

наем). 

 

4.6. ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Създаването и развитието на граждански организации, установяването им като 

ключови фигури в общинския живот, има сравнително кратка история - от средата на 90-

те година насам.  

В Община Камено към настоящият момент е добре развит неправителствен 

сектор. По данни на ОА Камено,  действащи   негови представители на територията на 

общината са: 

 

 Сдружение на диабетиците „Пламък на надеждата”, гр. Камено; 

 Сдружение на онкоболните „Надежда за живот”, гр. Камено; 

 Клубове на пенсионера функционират във всяко населено място на 

теиторията на общината; 

 Клуб на учителите-пенсионери, гр. Камено; 

 Организация на слепите хора, гр. Камено; 

 Дружество на инвалида „Лейди Даяна”, гр. Камено; 

 Тракийско дружество „Одринска епопея” – туристическо дружество, 

гр.Камено;  

 Тракийско дружество „Георги Кондолов”, с. Ливада – туристическо 

дружество; 

 Тракийско дружество „Полски извор”, с Полски Извор – туристическо 

дружество;  

 Фондация „Русокастрон” – специално учердена за поддържане и постигане 

на целите относно крепостта Русокастрон. 
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V. SWOT АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНА КАМЕНО 

 

SWOT-анализът е метод, който произхожда от стратегическото планиране в 

бизнеса.  Сравнително отскоро (от 80-те години), но същевременно много широко, той се 

прилага в планирането на регионалното и местното развитие.  Методическите указания за 

разработване на общинските планове за развитие изискват SWOT-анализ като един от 

основните елементи от съдържанието . 

Предназначението (функцията) на SWOT-анализа е: 

  да се идентифицира позицията на обекта на анализ 

  въз основа на това – да се подпомогне изборът на най-подходяща 

стратегия 

За да се идентифицира позицията на обекта на анализ (ареала, сектора, 

организацията) SWOT-анализът изисква да се установят в синтезирана форма: 

а) силните страни (предимствата) на обекта на планиране (страна, район, 

област, община) (напр. благоприятно географско положение, развита транспортна 

инфраструктура, квалифицирани човешки ресурси, растящи отрасли и т.н.); 

б) слабите страни (недостатъците) на обекта (напр. несъответствие на 

квалификацията на работната сила на пазарните изисквания, липса на пазарна и 

информационна инфраструктура, остарели технологии на производство и т.н.); 

в) възможностите, предоставяни главно от външната за обекта среда (напр. 

растящи пазари за отрасли развити в района, повишен инвестиционен интерес на чужди 

инвеститори към страната, развитие на нови организационни форми и т.н.) 

г) заплахите, произтичащи главно от външната за обекта среда (напр. 

политическа и икономическа дестабилизация, намалено търсене или бариери пред 

продажбите на традиционни изделия, изострена конкуренция в основни отрасли и т.н.) 

SWOT анализът събира на едно място както собствените (вътрешните) 

характеристики на разглежданата територия (нейните силни и слаби страни), така и 

определящите фактори на средата, в която ще се осъществява изпълнението на плана 

или стратегията. От друга страна, той събира на едно място характеристиките на 

настоящето и очакваните тенденции в бъдеще.  

Данните за община Камено по отношение на силините и слаби страни, 

възможности и заплахи за развитието на общината  са обобщени в таблицата по-долу: 
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Силни страни Слаби страни 

 Близост до областния център и наличие 

на крупни производствени предприятия ( 

ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ АД, завод за 

биодизел,  Захарен завод, „Камено газ” 

ЕООД, колбасарски цех и др.); 

 Добра транспортно-комуникационна 

обезпеченост; 

 Добри природни дадености за 

растениевъдство /зърнени култури, 

зеленчуци, трайни насаждения/ и 

животновъдство /овце, кози, крави; 

 Традиции в зърнопроизводството; 

 Достатъчно на брой водоизточници за 

селата 

 Изцяло изградена и функционираща 

канализация в град Камено и липса на такава 

в останалите населени места  

 Изградена изцяло 

електроразпределителна мрежа в някой 

населени места  

 Ефективно улично осветление 

 Ефективна система за събиране и 

третиране на отпадъците 

 Достатъчно суровинни източници за 

хранително-вкусовата промишленост 

 Добро образователно и 

квалификационно ниво на активното 

население 

 Квалифицирани преподавателски кадри  

 Наличие на магистрален газопровод, 

 Липса на утвърдени канали за 

реализация на селскостопанската 

продукция  

 Недостатъчни външни инвестиции  

 Лошо състояние на напоителните 

съоръжения  

 Неорганизираност на 

селскостопанските производители 

 Малко на брой ефективни общински 

фирми 

 Липса на сдружения на бизнеса, 

включително представители на БСК, 

ТПП 

 Лошо състояние на пътната мрежа 

 Лошо състояние на уличната мрежа в 

града и селата  

 Неактуализирани кадастрални 

планове 

 Наличие на нерегламентирани 

сметища  

 Емиграция към други региони от 

страната 

 Недостатъчни възможности за 

реализация на младите хора 

 Наличие на групи в социална 

изолация  

 Застаряване на населението 

 Ниска раждаемост 
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преминаващ през територията на общината и 

изградена мрежа в гр. Камено 

 Добре развита електропреносна и 

електроразпределителна мрежа 

 Богата история и Културни традиции 

Възможности  Заплахи  

 Ефективно използване на 

предприсъединителните фондове на ЕС и в 

последствие на Структурните фондове ; 

 Използване на благоприятните 

климатични и почвени условия и възраждане 

на селското стопанство, чрез обновяване, 

прилагане на нови и модерни технологии; 

Развитие на биологично и алтернативно 

земеделие; 

 Привличане на външни капитали и 

инвеститорски интерес; 

 Инвестиции в МСП ; 

 Изграждане на публично – частно 

партнъорство; 

 Производство на екологично чисти 

продукти от селското стопанство и 

преработвателната промишленост; 

 Развитие на сектора МСП и услугите; 

 Наличие на свободни мощности и 

материално-техническа база; 

 Наличие на производствени мощности 

и квалифицирана за това работна ръка ; 

 Създаване на индустриални зони за 

МСП; 

 Активно прилагане на програмите на 

МТСП и въвеждане на ефективни мерки на 

 Финансова необезпеченост; 

 Слаб интерес на чуждите инвеститори 

към община Камено; 

 Влошаване на демографските 

фактори/изтичане на квалифицирана 

работна ръка, младежи и обезлюдяване 

на населените места в общината/; 

 Ниска раждаемост; 

 Недостатъчна активност от страна на 

бизнеса; 

 Недостатъчни бюджетни средства за 

за капиталови разходи; 

 Намаляване покупателната 

способност на населението; 

 Влошаване на екологичните и 

климатичните условия; 

 Недостиг на бюджетни средства за 

социални дейности; 

 Запазване ръста на безработицата и 

неблагоприятната демографска 

тенденция. 
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пазара на труда ; 

 Рехабилитация на цялата 

четвъртокласна пътна мрежа  

 Проучване за находища на природни 

богатства  и  залежи от полезни изкопаеми; 

 Възстановяване на стари занаяти и 

обичаи; 

 Развитие на туризма в подходящи за 

региона форми; 

 Възстановяване и доизграждане на 

допълнителна водоснабдителна система, 

изграждане на канализационни мрежи и 

ПСОВ; 

 Изграждане на социално партньорство, 

иновации, продължаващо професионално 

обучение и др.  

 Прилагане на специализирани програми 

за образование и обучение; 

 Възраждане на културни традициите и 

обогатяване на културния календар. 
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VI.  АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ И ИНСТИТУЦИОНАЛНА 

РАМКА 

 

Действащите към момента линии за безвъзмездно финансиране чрез 

Оперативните програми работят изцяло  върху принципите на действие на Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Ето защо необходимо е да се изградят такива 

механизми, че община Камено да отговори на четирите принципни изисквания - за 

концентрация, програмиране, допълняемост и партньорство, залегнали в основата на 

управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд. 

 

Коренна промяна в социално – икономическия живот на община Камено може да 

настъпи при добро стратегическо планиране на нива община -> област -> район за 

планиране -> национална стратегия за развитие, добра бюджетна дисциплина, добро 

партньорство и успешно изготвяне и защитаване на проекти по действащите към момента 

оперативни програми.  

 

Основните трудности при кандидатстване обикновено са ограничените ресурси  и 

сложните процедури, поради което общината следва  да търси партньори както сред други 

общини, така и сред неправителствените организации (НПО). Много от външните донори 

предпочитат да работят с НПО. Към момента е ограничен капацитетът за хоризонтално 

партньорство, което представлява сериозен риск  за усвояване на средствата по 

фондовете.  

 

 

6.1. НАЛИЧИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ/ЗВЕНА И БРОЙ 

НА ПЕРСОНАЛА 

 

Общинска администрация – Камено разполага с общо 59,5 служители, работещи в 

следната организационна структура: 
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Кметове на 

кметства 12 

 

Заместник кмет Секретар на община Звено за вътрешен одит 

Дирекция „Финансови 

стопански дейности и 

управление на 

собствеността” 

17,5 

Дирекция „Административно  

правно информационно 

обслужване и човешки 

ресурси” 

18,5 

Дирекция „Устройство на 

територията, архитектура и 

благоустройство” 

8,5 

Отдел „Финанси, 

бюджет” 

7 

Отдел 

„Управление на 

собствеността” 

4,5 

Отдел 

„Местни 

данъци и 

такси” 

5 

Отдел 

„ГРАО” 

8,5 

Отдел 

„Човешки 

ресурси” 

9 

Отдел 

„УТАБ” 

5 

 

Отдел 

Строителство 

3 

Главен 

архитект  

Кмет 

 

 

 

 

Видно от изложената графика, общинска администрация - Камено разполага с 

административен ресурс за усвояване на средства от европейските фондове и за постигане 

на заложение в настоящия план за развитие цели и приоритети за развитие на общината.  

 

  

Възможността за усвояване на средствата от действащите оперативни програми  

зависи от: 

 добра дългосрочна стратегия, базирана на целите и изискванията на 

финансовите инструменти на ЕС; 

 наличието на подготвени специалисти ; 

 наличие на добри практики и процеси, опит в прилагане на принципите 

на партньорство в стратегическото планиране и разработване на проекти; 

 финансови ресурси за изготвяне на проекти и за съфинансирането им. 
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Основното предизвикателство пред местните и областните администрации към 

настоящия момент е тяхната навременна експертна подготовка за ефективно прилагане на 

законодателните актове, придобиване на по-високо ниво на компетентност и 

конкурентоспособност с цел пълноценно усвояване на финансовите ресурси, които са  

предоставени на страната, за да повишат икономическото развитие като цяло и улеснят 

процеса на преход. Наличието на административен капацитет за планиране, разработване 

и реализация на проекти и прилагането на принципа на партньорството на всеки отделен 

етап от процеса са основни предпоставки за ефективното използване на средствата от 

действащите финансови инструменти. Изискването за административен капацитет и 

реформа става все по-важно за Европейската комисия с постепенното опознаване на 

състоянието на администрациите на страните в преход, в това число и на България. 

Проблемите на административната реформа в комбинация с големия обем 

законодателство на ЕС, което те трябва да хармонизират и прилагат, превръщат 

административния капацитет в ключово условие за успешното усвояване на евросредства. 

Професионализация на администрациите на всички управленски нива в България би 

била възможна с обучение на служителите, както и с въвеждането на правила, 

регламентиращи задълженията, отговорностите и съответните права на служителите – 

съгласно и Закона за държавния служител.  

 

Друга остра необходимост е подобрението на управлението на персонала и 

управленските стандарти, което, от своя страна, води след себе си редица други задачи. В 

тази връзка община Камено има разработена и сертифицирана Система за управление на 

качеството в съответствие със стандарта ISO 9001:2008.  

 

Ключовите административни ценности, които трябва да се насърчават, са 

надеждност, прозрачност, предсказуемост, отговорност, адаптивност и ефективност. 

Тези принципи трябва да бъдат вградени в институции и административни процеси на 

всички нива и да се отстояват от независими контролни органи.  
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6.2. СТЕПЕН НА ИНФОРМИРАНОСТ И СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ 

 

Административният капацитет в повечето общини е в процес на изграждане. 

Предвид новите изисквания и критерии за одобряване на проекти е необходимо  да се 

предвиждат и провеждат периодични обучения на служителите на общинска  

администрация Камено. Добре е тези  обучения да бъдат съвместни, да се канят за участие 

и представители на НПО, други институции и представители на бизнеса в общината, с 

оглед създаване на публично-частни партньорства  и съвместно изготвяне на реализиране 

на проекти.  

 

Най-добрата практика създава спечеления и реализиран проект. В подкрепа на 

реализираното до момента добро сътрудничество и подготвеност на кадрите може да се 

посочи, че до момента Общината успешно се е включила и е спечелила безвъзмездно 

финансиране за редица проекти /виж таблицата по-долу/, което е показател за готовността 

на администрацията да участва ефективно при изготвяне на по-обемни проекти и 

привличане на средства по Структурните фондове на ЕС. 

 

Реализирани проекти и проекти в процес на изпълнение на 

община Камено 

№ Наименование на 

програма, проект или 

дейност 

Период на 

изпълнение 

2007-2010г. 

вкл. 

Източник на 

финансиране 

Стойност 

1 „Реконструкция на 

съоръженията на водните 

басейни в община 

Камено, засегнати от 

наводнението през 

пролетно - летния сезон 

на 2005 г” 

2006-2008г. Програма ФАР  

 

Договор за финансова 

помощ: 

„Възстановяване след 

наводнението и схема за 

подпомагане”  

 

312 185,00 

евро– 100 % 

безвъзмездна 

помощ 
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BG 2005/017-

684.01.26/11.10.2006 

2 „Изграждане на 

канализационна мрежа в 

гр.Камено – XI етап” 

2007 - 2008 САПАРД 

 

Проект № 290702100071 

 

Номер на договора за 

финансиране: 

2361/24.10.2006 г. 

205 044,64 

евро – 

безвъзмездна 

помощ 

11 708,04 евро 

- 

съфинансиран

е 

3 “Подобряване на 

условията за работа в 

средищните училища, 

предоставящи 

интегрирано образование 

на ученици от ромски 

произход в етнически 

смесени класове на 

територията на община 

Камено” 

 

2008-2009 Програма ФАР 

 

Схема за предоставяне 

на безвъзмездна 

финансова помощ: 

„Подобряване на 

състоянието и 

интеграция на 

малцинствените групи в 

неравностойно 

положение със 

специален фокус върху 

ромите” 

 

Компонент 2 

 

BG 2005/017-353.01.03 

 

205 044,64 

евро – 

безвъзмездна 

помощ 

11 708,04 евро 

- 

съфинансиран

е 

4 „Ремонт на ЦДГ 

„Слънце” – гр.Камено” 

2009 СИФ 

 

Микропроект № 1709 

Социално 

405 090,99 лв. 

– 

безвъзмездна 

помощ 
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инвестиционен фонд 83 200,00 лв. - 

съфинансиран

е 

5 „Подкрепа за независим 

и достоен живот за 

възрастни и хора с 

увреждания” 

2009-2010 ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА „Развитие 

на човешките ресурси” 

 

Приоритетно 

направление 5 

 

Схема: „Грижа в 

семейна среда за 

независимост и достоен 

живот на хора с 

различни видове 

увреждания и самотно 

живеещи хора – 

дейности „Социален 

асистент” и „Домашен 

помощник” 

 

BG 051PO001-5.2.04-

0029-C001 

Министерство на труда 

и социалната политика 

 

110 969,87 

лева – 100 % 

безвъзмездна 

помощ 

6 „Изграждане на 

канализационен колектор 

с.Трояново, община 

Камено, област Бургас” 

2008 – 

изпълнен 

частично, 

поради спряно 

финансиране 

ПУДООС 

 

Договор № 

6644/03.10.2008 г. 

720 818,00 

лева – 100 % 

безвъзмездна 

помощ 

7 „Придобиване на умения 2008 – в ПРСР 2007-2013 г. 178 572,93 
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и постигане на 

обществена активност на 

територията за 

потенциални местни 

инициативни групи в 

селските райони” 

процес на 

изпълнение 

 

Ос 4 – ЛИДЕР 

 

Мярка 4.3.1 

 

Под мярка 2 

ПРСР 2007-2013 г. 

 

Държавен фонд 

„Земеделие” 

лева – 100 % 

безвъзмездна 

помощ 

8 „Водопровод, 

канализация и ПСОВ – с. 

Кръстина” 

2009 – в 

процес на 

изпълнение 

ПРСР 2007-2013 г. 

 

Мярка: 321 „Основни 

услуги за населението и 

икономиката в Селските 

райони” 

 

Договор № 02/321/00 

ПРСР 2007-2013 г. 

 

Държавен фонд 

„Земеделие”377/23.10.2

009 

 

4 833 476,00 

лева – 100 % 

безвъзмездна 

помощ 

 

 

Проблемите в този аспект са най-вече по отношение липсата на информация, 

кратките срокове за изготвянето на проектите и не на последно място - обема на 

документацията. Очерталите се проблеми до момента в тази насока са: 

 

 липса на добра комуникация между институциите; 

 липса на  информационния обмен; 
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 незадоволително качество, пълнота и съгласуваност на 

информацията; 

 липса на интерактивна комуникация, ориентирана към конкретни 

проблеми; 

 слаба прозрачност и обратна връзка в комуникационния процес по 

избор на проектите; 

 

Наличието на информация не е достатъчно, но е много важно условие за 

усвояване на средствата от ЕС.  

 

 

6.3. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИСНКИЯ ПЛАН 

ЗА РАЗВИТИЕ 

 

 

Предвид гореописания административен капацитет на общината, общинска 

администрация -  Камено е предвижда следния механизъм за Мониторинг, наблюдение, 

контрол и актуализация на Общинския план за развитие: 

 

Наблюдение и контрол за ефективното и ефикасното изпълнение на 

Общинския план за развитие – извършва се от Общинския съвет. На сесиите на 

Общинския съвет се канят представители на икономическите и социалните партньори, 

неправителствените организации, представители на обществеността. 

 

Функциите по наблюдението обхващат: 

 разглеждане и утвърждаване индикаторите за  наблюдение на изпълнението 

на плана  

 разглеждане и одобряване критериите за подбор на индивидуалните проекти 

 периодичен преглед на постигнатия напредък по отношение на целите  

 анализиране резултатите от изпълнението на приоритетите, мерките и 

степента на постигане на специфичните им цели  

 разглеждане резултатите от ad hoc оценки и междинна оценка  
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 разглеждане предложения за преразпределение на средствата по 

приоритетите и индивидуалните операции и проекти 

 предложения за промени, свързани с постигането на целите плана или 

подобряване на управлението му. 

 

Общинският съвет разглежда и одобрява годишните доклади и заключителния 

доклад за изпълнение на плана. 

Докладите съдържат информация за: 

 

  промените в социално-икономическите условия и секторните политики за 

развитие на местно, регионално и национално ниво; 

  постигнатия напредък по изпълнението на приоритетите, мерките и 

индивидулните проекти и схеми за подпомагане 

  финансовото изпълнение на проектите 

  действията, предприети с цел осигуряване на качество и ефективност при 

изпълнение на плана включващи: 

а) мерките за наблюдение, оценка и контрол, както и създадените механизми за 

събиране на данни; б) преглед на всички значителни проблеми, възникнали в процеса на 

изпълнение, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

в) мерките за осигуряване на публичност  

г) мерките за постигане на необходимото съответствие със секторните политики  

и програми.  

 

 

Етапите за оценяване на изпълнението на плана включват извършване на 

настоящата актуализация (2011 г.) както и изготвяне на последваща (заключителна) 

оценка до средата на 2013 г. 

 

В случайна идентифицирана необходимост, с решение на кмета на общината 

може да се създаде Мониторингова група, в която може да се включват: зам.кмет, 

директори на дирекции, общински съветници, ръководители на работодателски 

организации, синдикати, инфраструктурни предприятия и частни фирми, НПО и външни 
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експерти. Примерни дейности на Мониторинговата група са следните: 

1. Наблюдава процеса на изпълнение;  

2. Изготвя ежегоден доклад до Кмета на Общината и Общински съвет , до 

Областния съвет за регионално развитие. Докладът се внася за обсъждане в Общински 

съвет, въз основа на което се взема решение.  

 

Мониторинговата група провежда два вида оценка: 

междинна, която отчита първоначалните резултати от изпълнението; степента на 

постигане на целите и използването на финансовите ресурси и процедурите за управление 

и наблюдение 

последваща, която включва оценка на ефективността и ефикасността на 

използваните ресурси, оценка на общото въздействие, анализ на положителните и 

отрицателните фактори при изпълнението на стратегията, изводи и препоръки, относно 

прилагането на политиката на регионалното развитие. 

 

VII. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНА КАМЕНО 

 

 

Стратегията за развитие представлява ключов елемент на плана и обединява 

усилията на местната общност за развитието на общината, в контекста на редицата 

нормативни изисквания, програми и стратегии на национално ниво. Тя има решаващо 

значение за мобилизиране и използване на местния потенциал и ресурси за постигане 

целите на развитието на общината през периода 2007-2013 година. Стратегията отразява 

както европейската политика за регионално развитие, ориентирана към икономическо, 

социално и териториално сближаване, така и националните приоритети за устойчиво и 

балансирано развитие на регионите и общините в страната.  

 

Стратегията за развитие на община Камено има интегративен характер по 

отношение на секторните политики за местно развитие, тъй като определя необходимите 

промени, интервенции и взаимодействие между различните местни икономически  и 

социални сектори и  политиката за опазване на околната среда с оглед преодоляване на 
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съществуващите вътрешни и регионални диспропорции и създаване на условия за 

постигане на растеж и по-устойчиво, балансирано и хармонично развитие на територията 

на общината.  

 

Стратегията за развитие очертава визията, основните цели и приоритети за 

развитие на общината за плановия период и осъществява необходимата връзка във 

вертикален план със стратегиите за развитие на областта и региона, както и съответствие 

и допълване в хоризонтален план със секторните политики и мерки за развитие на местно 

ниво. Дефинираните основни цели и приоритети са фокус на местната политика за 

развитие и средоточие на усилията на общинските власти, икономическите и социалните 

партньори и гражданското общество за постигане на икономически растеж и по-добро 

качество на живот на хората в общината. Те са и базата за разработване и прилагане на 

Програмата за реализация на Общинския план, която е основен оперативен инструмент за 

насочване и управление на ресурсите в подкрепа на  политиката за устойчиво интегрирано 

местно развитие.  

 

Визията за развитие на община Камено отразява общия стремеж на местната 

самоуправляваща се общност към възходящо социално-икономическо развитие и 

просперитет за един по-дълъг период от време, като към края на 2013 година се очаква 

постигане на определената визия в значителна степен и формулиране на следваща визия 

на основата на резултатите и очертаващите се нови перспективи. 

 

Визията е резултат на задълбочен анализ за състоянието на общината, на силните 

и слабите страни, на заплахите и възможностите за устойчиво интегрирано местно 

развитие. Вътрешните и външните фактори за развитие са свързани с реалностите в 

общината, областта и региона, както и с макроикономическите намеренията и 

възможности за развитие на страната. Голямото предизвикателство пред общността и пред 

общинските власти през плановия период е решаването на натрупаните проблеми и 

реализацията на потенциала за развитие на община Камено.  

 

Постигането на целите и приоритетите предполага усилие на цялото общество, 

мобилизиране на всички вътрешни и външни ресурси. Необходимо е да се обединят 
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усилията и да се започне целенасочена работа по всеки от приоритетите «още  днес« , за 

да се очаква постигане на крайната цел.  

Развитието, което запазва и обогатява икономическия и социалния капитал и 

природните ресурси, се дефинира като устойчиво развитие. 

Устойчивото развитие обхваща преди всичко екологичните аспекти на 

икономическата дейност на общината. Решаването на проблемите и предизвикателствата 

пред устойчивото развитие обаче следва да обхваща всички параметри, свързани не само с 

ефекта върху околната среда, но и със социалните и икономическите последици и 

взаимодействието между тях.  

Устойчивото развитие се определя като хоризонтален приоритет за реализацията 

на планираните мерки и конкретните проекти или схеми за подпомагане в рамките на 

Общинския план за развитие.  

Устойчивостта на отделните инвестиционни намерения и операции или на 

индивидуалните проекти ще бъде отчитана, като се имат предвид следните критерии:  

 възможност за самоиздържане след определен период; 

 запазване и/или създаване на устойчиви работни места; 

 принос за опазване и подобряване на околната среда, 

устойчивото развитие на съответната обществена група или икономическа дейност  

 

Стратегията за развитие на община  отчита целите и приоритетите на 

структурните политики в отделните сектори на местно и регионално ниво с оглед 

съгласуваност и координация на местната политика за интегрирано развитие с тях. Този 

подход е необходим, за да се гарантира ефективното и ефикасното използване на 

ресурсите на общината за развитие като цяло. 

 

Политиката за интегрирано местно развитие ще подкрепи икономическата 

политика на страната и в региона  с извеждане на приоритетни области за намеса на 

общинско ниво чрез  прилагане на интервенции, които ще съдействат за стимулиране на 

икономическа активност в общината и като следствие ще подобрят бизнес средата, 

пазарните позиции и конкурентоспособността на местната икономика. Икономическата 

диверсификация и модернизация за подобряване жизнеността на регионалната икономика 

са от особена важност за постигане на напредък по отношение на устойчивото и 



Общински план за развитие на община Камено  

за периода 2007-2013 г.                                                      

 (актуализиран към м. Юни 2011 г.) 

 

62 

балансираното развитие на общината.  

 

На базата на всички данни, изложени по-горе в настоящия План за развитие,и 

след анализ на текущите нужди на населението на общината с оглед повишаване на 

благосъстоянието на населението и условията за живот, общинска администрация – 

Камено поставя следните основни цели за развитие по приоритетни групи: 

 

ПРИОРИТЕТ 1: БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА 

СРЕДА 

 

Специфична цел 1: Рехабилитация, модернизация и доизграждане на 

общинска инфраструктура  

 

Мерки, насочени към развитие и модернизация  на транспортната 

инфраструктура:  

 

 Подновяване на  асфалтовите настилки и извършване на цялостна 

рехабилитация на общински пътища:  

- Константиново – Тръстиково – Ливада – Русокастро;  

- Черни връх – Полски извор; 

- Желязово – разклона. 

 Подновяване на асфалтовите настилки и рехабилитация на уличната мрежа 

във всички населени места на община Камено (гр.Камено; с.Винарско; с.Вратица; 

с.Желязово; с.Константиново; с.Кръстина; с.Ливада; с.Полски извор; с.Русокастро; 

с.Свобода; с.Трояново; с.Тръстиково; с.Черни връх). 

 

 

Мерки, насочени към осигуряване на достатъчно количество вода с добро 

качество и събиране и обезвреждане на отпадъчните води на територията на 

общината : 

 

 Реконструкция на главен (довеждащ) водопровод с.Кръстина. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%85_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
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 Изграждане канализационна мрежа в с.Винарско; с.Вратица; с.Желязово; 

с.Константиново; с.Ливада; с.Полски извор; с.Русокастро; с.Тръстиково; с.Черни връх и 

доизграждане в с. Трояново. Изграждане на пречиствателни станции във всички населени 

места на община Камено. 

 Реконструкция на водопроводни мрежи в с.Винарско; с.Вратица; 

с.Желязово; с.Константиново; с.Ливада; с.Полски извор; с.Русокастро; с.Свобода; 

с.Трояново; с.Тръстиково; с.Черни връх и частично в гр.Камено. 

 Изграждане на  нова канализационна мрежа с обща дължина 40 км. 

 

Мерки, насочени към реконструкция и модернизация на паркове, градини и 

зелени площи:  

 

 Изпълнение на  озеленяване в гр.Камено; с.Винарско; с.Вратица; 

с.Желязово; с.Константиново; с.Кръстина; с.Ливада; с.Полски извор; с.Русокастро; 

с.Свобода; с.Трояново; с.Тръстиково; с.Черни връх 

 Изграждане/обновяване и оборудване на места за отдих в парковата среда 

в гр.Камено; с.Винарско; с.Вратица; с.Желязово; с.Константиново; с.Кръстина; с.Ливада; 

с.Полски извор; с.Русокастро; с.Свобода; с.Трояново; с.Тръстиково; с.Черни връх. 

 

 

Специфична цел 2: Опазване на околната среда  

 

Мерки за опазване чистотата на атмосферния въздух  

 

 Намаляване на прахоотделянето чрез мокро метене и периодично миене 

на улиците- Закупуване на специализирана техника; 

 Разработване и реализиране на проекти за доизграждане на зелената 

система на общината, насочени към подобряване  качеството на атмосферния въздух. 

 

 

Специфична цел 3: Енергийни мрежи, подобряване на енергийната 

ефективност и развитие на възобновяеми енергийни източници 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%85_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%85_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%85_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%85_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81)
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 Саниране на сгради - приоритетно училища, детски градини и ясли, 

болнични заведения и административни сгради; 

      Саниране на учебни заведения (подмяна на дограма, хидро- и 

топлоизолация)  със средства от  проекти, програми и собствено финансиране; 

 Изграждане на енергоефективно осветление в приоритетните 

общински сгради; 

 Изграждане на енегроефективно осветление в общообразователните 

училища.  

 Информиране на населението за програмите за енергийна 

ефективност и възможностите за дофинансиране. 

 

 

ПРИОРИТЕТ 2: СОЦИАЛНИ УСЛУГИ,  СОЦИАЛНА  ИНТЕГРАЦИЯ И 

ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

 

Специфична цел 1: Подобряване и въвеждане на нови социални услуги от 

община Камено 

 

     Разкриване на 2 бр. нови социални услуги „Центрове за обществена 

подкрепа”, „Център за соц. рехабилитация и интеграция”, Защитени жилища за лица с 

психически. разстройства, Център за настаняване от семеен тип на лица с умствена 

изостаналост, Център за настаняване от семеен тип на лица с умствени разстройства. 

      Мерки за общинско съдействие за предоставяне на услугите социален 

асистент, личен асистент, домашен помощник и социален патронаж.  

 

Специфична цел 2:  Мерки за социална интеграция (включително на хора с 

увреждания и етническите общности)  

 

 Изработване и реализация на  Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги за възрастни; 
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 Изработване и реализация на   Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги за деца и семейства; 

 Изграждане на вертикална планировка на общински сгради с цел 

осигуряване на достъп на хора с увреждания при (Читалища , училища и кметства ) 

 Изграждане на  рампи за инвалиди при(Читалища , училища и кметства) 

 

Специфична цел 3: Осигуряване, опазване на живота, здравето и имуществото 

на хората, околната среда, културните и материалните ценности на територията на 

общината при природни бедствия и аварии и в условия на кризи 

 

 Извършване на обучение за действия при бедствия, аварии, 

катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ на учениците на територията на 

община Камено, съобразена с възрастовите особености на учениците. В помощ на 

класните ръководители, провеждащи обучението, могат да бъдат привлечени специалисти 

от общинските служби за защита на населението и областно управление „Гражданска 

защита”, районните управления на “Пожарна безопасност и спасяване”-МВР, съгласно 

подаден от училищата график, утвърден от директора на Дирекция “Образование”.  

 

 Извършване на оценка на риска в потенциално опасните и рискови 

обекти на територията на Община Камено. Проверките ще се извършат съвместно с други 

контролни и надзорни органи – РИОСВ, РИОКОС, ОУ – Гражданска защита, ОД на МВР 

– Камено, ЗПБС – Камено, ОД „Инспекция по труда”, ИДТН, което дава възможност за 

комплексна оценка и даване на необходимите предписания за намаляване степента на 

риска.  

 

 

ПРИОРИТЕТ 3: ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРЕН ЖИВОТ И ПОДПОМАГАНЕ 

ПОТЕНЦИАЛА НА МЛАДЕЖТА 

 

Специфична цел 1: Повишаване на потенциала за развитие и растеж на 

община Камено чрез инвестиции  подобряване условията и ефективността на 

образователната система.  

http://www.varna.bg/adm/prog/strateg07.htm
http://www.varna.bg/adm/prog/strateg07.htm
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За постигане на специфична цел 1 са предвидени следните конкретни мерки:  

 

Мерки, свързани с подобряване на учебната и спортна инфраструктура в 

ОДЗ и учебни заведения и достъпът на хора с увреждания: 

 Оборудване на 7 компютърни кабинета в учебните заведения: 3 броя 

в СОУ и 4 в ОУ 

 

 Обогатяване на материално-техническата база на училищата  за 

прилагане на най-съвременните методи на интерактивно обучение - мултимедийни 

проектори, интерактивни дъски 

 

 Изграждане на външни рампи и пригодени санитарни възли за деца 

със специални образователни потребности в 2 училища и 2 ЦДГ 

 

 Изграждане на асансьор  за хора с увреждания в  1 СОУ  учебно 

заведение 

 

 През 2012г. – поставяне на детски съоръжения в дворовете на ЦДГ- 

с.Винарско, с.Черни връх и с.Свобода 

 

 Строителство/обновяване на сграден фонд: на ЦДГ с.Русокастро   

 

 Монтиране на системи за видеонаблюдение в 2 учебни заведения 

 

 

 Саниране на ЦДГ с.Кръстина- северна част и изграждане на вътрешни 

тоалетни в ОУ Братя Миладинови- с.Кръстина 

 

 

Мерки за намаляване броя на напусналите ученици: 

 

 Разработване на програми за социално включване, за работа със 
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социално слаби родители и деца и родители от ромски произход 

 

 Оборудване на 3 кабинета за социално въздействие в: ЦДГ Камено- 

стара сграда, ЦДГ С.Трояново ЦДГ с.Русокастро 

 

 Продължаване действието на Националната програма за закуска и 

пресен плод 

 

 Разкриване на  училищни столове в СОУ Христо Ботев гр.Камено и 

ОУ Иван Вазов с.Русокастро. Направа на разливочна ОУ  Христо Ботев с.Трояново и 

осигуряване на кетърингово хранене в ОУ - с.Кръстина 

 

 Продължаване практиката за доставка на безплатни учебници за 

подготвителните групи и учениците от І-VІІ клас, както и използване на годните за 

употреба учебници след изтичане на срока им за разтоварване чантите на учениците 

 

 Осигуряване на безплатен транспорт за ученици до 16 години. 

 

Мерки, насочени към подобряване на здравеопазването и повишаване на 

здравната култура на учениците: 

 

 Изграждане на структура “Медицинско обслужване в здравен кабинет”, в 

която да са обхванати всички деца от детските и учебни заведения. В тази структура ще 

работят 5 медицински специалисти. 

 Изграждане на  8 здравни кабинета в училища и детски градини. 

Кабинетите ежегодно ще се зареждат с медикаменти, санитарни и хигиенни материали и 

консумативи. 

 разработване и реализация на Общинска програма за промоция и 

профилактика на здравето на учениците. 

 

Мерки, насочени към намаляване броя на преждевременно напусналите 

училище: 
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 Разработване и прилагане на  разнообразни методи за привличане и 

мотивиране на ученици от ромски етнически произход, а именно: пренасочване от 

обособените към други, приемни училища, работа с техните родители, целяща промяна в 

отношението им към образованието, квалифициране на медиатори между ромската 

общност и училището с оглед безопасността на ромските деца и повишаване доверието в 

институциите и др.; 

 

 Прилагане на Националната  програма за по-пълно обхващане на 

учениците в задължителна училищна възраст – модул ІІ (закуска и мляко за учениците от І 

до ІV клас), осигуряват се безплатни учебници за учениците до VІІ клас, осигурява се 

целодневна организация на 72 групи с 1787 ученици. 

 

 Осигуряване на безплатен транспорт за ученици до 16-годишна 

възраст съгласно  чл. 26 от ЗНП. 

 

 

Специфична цел 2: Създаване на условия за осмисляне на свободното време 

на младите хора за утвърждаване на здравословен и обществено полезен начин на 

живот; социална превенция и превенция на наркоманиите, развитие на спорта и 

туризма. 

 

За постигане на специфична цел 2 са предвидени следните конкретни мерки:  

 

Мерки, насочени към активно включване на младите хора в обществения и 

политически живот 

 

 Създаване на условия за работа на Младежки организации и 

неправителствени организации, работещи с младежи. Периодични срещи с кмета и 

обсъждане на проблеми на младите хора в града.  

 

 Подпомагане дейността на съществуващите младежки неправителствени 

организации и  насърчаване създаването на нови.  
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 Осигуряване на условия за краткосрочни доброволчески стажове и 

младежки доброволчески служби за  подпомагане работата на общинската администрация 

и неправителствените организации. 

 

 Организиране на младежки дейности в районите и кметствата на Община 

Камено.  

 

Мерки за развитие на творческия потенциал на младите хора в посока на 

съхраняване на българските традиции, утвърждаване на общочовешките ценности, 

развитие на спортната култура и туризма 

 

 Разширяване на обхвата на младите хора в работа по младежки 

проекти за 

свободното време /в областта на естетическото, гражданската, екологичното 

възпитание, неформалното образование, здравословния начин на живот и др./  

 

 Организиране на младежки прояви (състезания, конкурси, 

обучения, изложби, екологични акции, граждански инициативи) 

 

 Приоритетно подпомагане на спортните клубове и туристически 

дружества с детско-юношески спортни школи и разработване на  спортен календар за 

масов младежки спорт. 

 

 Извършване на основен ремонт на спортни обекти в гр.Камено и 

с.Русокастро 

 

 Изграждане на нови спортни площадки. 

 

Специфична цел 3: Развитие на културата и културните институции 

 

За постигане на специфична цел 3 са предвидени следните конкретни мерки:  
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 Укрепване на читалищата като съвременни духовни центрове за 

разпространение на знания и информация чрез осигуряване на подкрепа за реконструкция 

и закупуване на книги и други консумативи според специфичната дейност на читалището 

 

 Обединяване и използване възможностите на творческите съюзи, 

културните институти и творците за осигуряване на богат, разнообразен, пълноценен и 

балансиран във времето културен живот на територията на Общината, за създаване на нов 

духовен климат 

 

 Обогатяване и осъвременяване на културния календар на Община 

Камено, на ритуалите, свързани с честването на бележити дати, годишнини и събития с 

национално, регионално и местно значение 

 

 Осигуряване на финансова подкрепа на издаването на нови книги 

 

 Възможност за безплатно или на преференциални цени използване на 

общински зали и кабинети за творчески изяви 

 

 Финансово и организационно подпомагане на творци от община 

Камено в сферата на всички видове изкуства – на словото, художници, музиканти и певци 

– изпълнители, актьори.  

 

 Полагане на специални грижи и внимание към проявите на творци и 

колективи на етническите общности, вкл. Подпомагане на честванията на празниците на 

етническите общности през годините. 

 

 Поощряване на издирването и съхраняването на специфичния 

фолклор, на любителското и професионалното фолклорно изкуство. 

 

 Финансова подкрепа за фолклорното изкуство във Камено.  

 

 Реставрация, консервация и извършване на ремонтни дейности  на 

Крепост „Русокастрон” и подготовка на проекти за кандидатстване по европейски 

програми за финансиране, паметници и паметни плочи в града и др.  
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(Приложение към ОПР – Индикативна финансова таблица) 


