
Специфи

чна цел
Цел Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територи

я/зона за 

прилагане 

на 

интегрира

н подход 

(зона за 

въздейств

ие)**

Индикатив

ен бюджет 

(лв.)

Източни

к на 

финанси

ране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Развитие на семеен туризъм в 

населените места около язовир 

„Мандра“ и крепостта 

„Русокастро

Популяризиране на 

дестинацията

Срещи със заинтересованите 

страни

с. 

Русокастр

о, с. 

Желязово

0

ПРР, 

ПРСР, 

СФ

2021-2022

Община Камено

Партньорски 

общини, Областна 

администрация

Развитие на къмпинговия 

рекреативен туризъм в района 

на Русокастро и „Еркесия“

Популяризиране на 

дестинацията

Срещи със заинтересованите 

страни

с. 

Русокастр

о, с. 

Желязово

0

ПРР, 

ПРСР, 

СФ

2022

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

"УТЕСТК"

Развитие на ловен туризъм

Ловен дом "Русокастро"

Подобряване на достъп и 

развитие на инфраструктурата в 

района

с. 

Русокастр

о, с. 

Желязово

5 000 СФ 2022 Община Камено

 ЦЕЛ 1: 

Развитие и 

позиционир

ане на 

община 

Камено като 

дестинация 

със 

собствена 

марка за еко 

-, селски – и 

приключенс

ки туризъм 

и 

целогодише

н културно-

познавателе

н туризъм

СЦ 1 

РАЗВИТИЕ 

НА 

ТУРИСТИ 

ЧЕСКИТЕ 

ПРОДУКТ

И ЗА 

ПОДОБРЯ 

ВАНЕ НА  

ПРЕЖИВЯ 

ВАНЕТО 

НА 

ТУРИСТИ  

ТЕ В 

РАЙОНА

Общинска програма за развитие на туризма на територията на община Камено за периода 2021-2022 г. :



Развитие на екстремните

атракции, които набират все

повече популярност сред

туристите

Изграждане на пътеки за склано 

катерене, площадка за стрелба с 

лък 

Изграждане на пътеки за склано 

катерене, площадка за стрелба с 

лък 

с. 

Русокастр

о, с. 

Желязово

15 000 ТГС 2021

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

"УТЕСТК"

Създаване и популяризиране

на бранд на Камено

анализ и изработка на бранд на 

Камено

анализ и изработка на бранд на 

Камено

община 

Камено
1 200

ПРР, 

ПРСР, 

СФ

2022

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

"УТЕСТК"

Регулярно публикуване на

информация за действащи и

предстоящи рекламно-

информационни кампании за

синхронизиране на действията

на държавата с бизнеса

Регулярно публикуване на

информация за действащи и

предстоящи рекламно-

информационни кампании за

синхронизиране на действията

на държавата с бизнеса

Регулярно публикуване на

информация за действащи и

предстоящи рекламно-

информационни кампании за

синхронизиране на действията

на държавата с бизнеса

община 

Камено
400 СФ ежегодно

Община Камено

Партньорски 

общини, Областна 

администрация

Създаване, дизайн,

детайлиране на съдържанието

и поддръжка на официалния

туристически портал и

профилите в социалните

мрежи

Създаване, дизайн, детайлиране

на съдържанието и поддръжка

на официалния туристически

портал и профилите в

социалните мрежи

Създаване, дизайн, детайлиране

на съдържанието и поддръжка

на официалния туристически

портал и профилите в

социалните мрежи

община 

Камено
1 200

ТГС, 

ПРР, 

ПРСР,С

Ф

ежегодно

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

"УТЕСТК"

СПЕЦИФИ

ЧНА ЦЕЛ: 

УСПЕШНО 

ПОЗИЦИО

НИРАНЕ 

НА 

РАЙОНА 

НА 

ТУРИСТИЧ

ЕСКИЯ  

ПАЗАР

Цел 2: 

Разработван

е на 

диверсифиц

иран 

туристическ

и продукт

Цел 1: 

Провеждане 

на активна 

рекламна 

политика на 

дестинацият

а за 

засилване 

на интереса 

към района

СЦ 1 

РАЗВИТИЕ 

НА 

ТУРИСТИ 

ЧЕСКИТЕ 

ПРОДУКТ

И ЗА 

ПОДОБРЯ 

ВАНЕ НА  

ПРЕЖИВЯ 

ВАНЕТО 

НА 

ТУРИСТИ  

ТЕ В 

РАЙОНА



Изграждане на ТИЦ Изграждане на ТИЦ

Избор на подходящо 

помещение, текущ ремонт и/или 

оборудване, популяризиране

община 

Камено
5 000

ТГС, 

ПРР, 

ПРСР,С

Ф

2022

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

"УТЕСТК"

Увеличаване на капацитета и

ресурсната обезпеченост в

Община Камено като основен

субект на туристически

маркетинг

Избор на експерт "Туризъм", 

административни промени в УП

Преработка на структурата на 

общинска администрация

община 

Камено
2021

административен 

секретар на 

Община Камено

Укрепване на

институционалната рамка,

увеличаване на участието и

подобряване на

взаимодействието между

заинтересованите страни за

развитието на туризма в

района.

Изготвяне на стратегия за 

устойчиво рзвитие на туризма в 

Община Камено, изготвяне на 

програми за развитие на 

туризма

община 

Камено
2021

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

"УТЕСТК"

Редовно провеждане на

маркетингови проучвания за

предпочитанията и

удовлетвореността на

българските и чуждестранните

посетители

Редовно провеждане на

маркетингови проучвания за

предпочитанията и

удовлетвореността на

българските и чуждестранните

посетители

Редовно провеждане на

маркетингови проучвания за

предпочитанията и

удовлетвореността на

българските и чуждестранните

посетители

община 

Камено
ежегодно

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

"УТЕСТК"

Цел 3: 

Изработван

е на 

маркетингов

а стратегия 

на 

дестинацият

а

СПЕЦИФИ

ЧНА ЦЕЛ: 

УСПЕШНО 

ПОЗИЦИО

НИРАНЕ 

НА 

РАЙОНА 

НА 

ТУРИСТИЧ

ЕСКИЯ  

ПАЗАР

Цел 2: 

Укрепване 

на 

институцио

налната 

рамка



Регулярно осигуряване,

обработване и анализиране на

статистическа информация за

характеристиките, 

поведението и разходите на

туристопотоците, за

състоянието на

суперструктурата и на МСП в

туризма

Регулярно осигуряване,

обработване и анализиране на

статистическа информация за

характеристиките, поведението

и разходите на туристопотоците,

за състоянието на

суперструктурата и на МСП в

туризма

Регулярно осигуряване,

обработване и анализиране на

статистическа информация за

характеристиките, поведението

и разходите на

туристопотоците, за

състоянието на

суперструктурата и на МСП в

туризма

община 

Камено
ежегодно

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

"УТЕСТК"

Създаване на административна 

система за събиране ,

обработка и съхраняване на

информация във връзка с

туризма и туристическите

услуги в общината

Създаване на административна

система за събиране , обработка

и съхраняване на информация

във връзка с туризма и

туристическите услуги в

общината

Създаване на административна

система за събиране , обработка

и съхраняване на информация

във връзка с туризма и

туристическите услуги в

общината

община 

Камено
ежегодно

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

"УТЕСТК", 

дирекция 

"ОСПО", 

дирекция 

"БФМП"

Национален фолклорен събор

„НА МЕГДАНА“

Национален фолклорен събор

„НА МЕГДАНА“

създаване на организация и 

провеждане на мероприятието

община 

Камено
3 000 СФ ежегодно

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

"УТЕСТК", 

дирекция 

"БФМП"

Кукерски игри Кукерски игри 
създаване на организация и 

провеждане на мероприятието

община 

Камено
1 000 СФ ежегодно

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

"УТЕСТК", 

дирекция 

"БФМП"

Конкурс за лазарски песни и

игри „Отворете чемшир порти,

Лазаре“ 

Конкурс за лазарски песни и

игри „Отворете чемшир порти,

Лазаре“ 

създаване на организация и 

провеждане на мероприятието

община 

Камено
1 000 СФ ежегодно

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

Цел 3: 

Изработван

е на 

маркетингов

а стратегия 

на 

дестинацият

а

Цел 4.: 

Утвърждава

не на 

културните 

събития и 

фестивали в 

общината и 

подпомаган

е 

организиран

ето на нови 

дейности: 

СПЕЦИФИ

ЧНА ЦЕЛ: 

УСПЕШНО 

ПОЗИЦИО

НИРАНЕ 

НА 

РАЙОНА 

НА 

ТУРИСТИЧ

ЕСКИЯ  

ПАЗАР



Конкурс за коледарски групи и

песни 

Конкурс за коледарски групи и

песни 

създаване на организация и 

провеждане на мероприятието

община 

Камено
1 000 СФ ежегодно

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

"УТЕСТК", 

дирекция 

"БФМП"

Фестивал на домашното вино Фестивал на домашното вино 
създаване на организация и 

провеждане на мероприятието

община 

Камено
1 000 СФ ежегодно

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

"УТЕСТК", 

дирекция 

"БФМП"

Чествания на бележити дати от 

историята на България и на гр.

Камено;

Чествания на бележити дати от

историята на България и на гр.

Камено;

създаване на организация и 

провеждане на мероприятието

община 

Камено
1 000 СФ ежегодно

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

"УТЕСТК", 

дирекция 

"БФМП"

Подпомагане организирането

на национални празници,

изложби, концерти, театрални

и шоу програми

Подпомагане организирането на

национални празници, изложби,

концерти, театрални и шоу

програми

създаване на организация и 

провеждане на мероприятието

община 

Камено
1 000 СФ ежегодно

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

"УТЕСТК", 

Подобряване на транспортната

инфраструктура (пътна, жп,

летищна, пристанищна)

Изработка на проект за 

осигуряване на достъп до 

крепостта "Русокастро" за 

свързване с общинската пътна 

мрежа, осигуряване на 

транспортен и пешеходен 

достъп до крепостта 

"Русокастро", 

Изработка на проект за 

осигуряване на достъп до 

крепостта "Русокастро" за 

свързване с общинската пътна 

мрежа, осигуряване на 

транспортен и пешеходен 

достъп до крепостта 

"Русокастро", 

с. 

Русокастр

о, с. 

Желязово

500 000

ТГС, 

ПРР, 

ПРСР,С

Ф

2021

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

"УТЕСТК", 

дирекция 

"БФМП"

Осигуряване и поддържане на

удобни и с достатъчен

капацитет паркинги за

организирани и индивидуални

туристи

Изработка на проект за паркинг 

и посетителски център, 

изработка на ПУП, крепост 

"Русокастро"

Изработка на проект за паркинг 

и посетителски център, 

изработка на ПУП, крепост 

"Русокастро"

с. 

Русокастр

о, с. 

Желязово

22 000

ТГС, 

ПРР, 

ПРСР,С

Ф

2022

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

"УТЕСТК", 

дирекция 

"БФМП"

Цел 4.: 

Утвърждава

не на 

културните 

събития и 

фестивали в 

общината и 

подпомаган

е 

организиран

ето на нови 

дейности: 

СПЕЦИФИ

ЧНА ЦЕЛ: 

УСПЕШНО 

ПОЗИЦИО

НИРАНЕ 

НА 

РАЙОНА 

НА 

ТУРИСТИЧ

ЕСКИЯ  

ПАЗАР

Цел 1: 

Подобряван

е на 

качеството 

на 

туристическ

ите 

продукти

СПЕЦИФИ

ЧНА ЦЕЛ: 

ПОДОБРЯ

ВАНЕ 

КАЧЕСТВ

ОТО НА 

ПРЕДЛАГА

НИТЕ 

УСЛУГИ



Подобряване на

водоснабдяването и

качеството на питейната вода

в туристическите места

Изработка на ПУП -ПП за 

довеждаща Ел- и ВиК - 

инфрсатруктура към крепостта 

"Русокастро", Изработка на 

проекти за довеждаща Ел- и 

ВиК - инфрсатруктура към 

крепостта "Русокастро"

Изработка на ПУП -ПП за 

довеждаща Ел- и ВиК - 

инфрсатруктура към крепостта 

"Русокастро", Изработка на 

проекти за довеждаща Ел- и 

ВиК - инфрсатруктура към 

крепостта "Русоакстро"

с. 

Русокастр

о, с. 

Желязово

12 000

ТГС, 

ПРР, 

ПРСР,С

Ф

2021

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

"УТЕСТК", 

дирекция 

"БФМП"

Подобряване на пречистването

и отвеждането на отпадъчните

води в туристическите места

Изработка на ПУП -ПП за 

довеждаща Ел- и ВиК - 

инфрсатруктура към крепостта 

"Русокастро", Изработка на 

проекти за довеждаща Ел- и 

ВиК - инфрсатруктура към 

крепостта "Русокастро"

Изработка на ПУП -ПП за 

довеждаща Ел- и ВиК - 

инфрсатруктура към крепостта 

"Русокастро", Изработка на 

проекти за довеждаща Ел- и 

ВиК - инфрсатруктура към 

крепостта "Русокастро"

с. 

Русокастр

о, с. 

Желязово

12 000

ТГС, 

ПРР, 

ПРСР,С

Ф

2021

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

"УТЕСТК", 

дирекция 

"БФМП"

Ефективно управление на

отпадъците в туристическите

места

включване на крепостта 

"Русокастро" в системата за 

разделно събиране и 

транспортиране на отпадъците в 

община Камено

с. 

Русокастр

о, с. 

Желязово

400 СФ 2021

експерт 

"Екология", 

дирекция 

"УТЕСТК"

Поддържане на

туристическите 

пътища/екопътеките в района

Изработка на проект за 

изграждане на екопътеки в 

"Еркесията"

с. 

Русокастр

о, с. 

Желязово

1 200 СФ 2022

експерт 

"Екология", 

дирекция 

"УТЕСТК"

Подобряване на

инфраструктурата за

предлагане на приключенски

туризъм и екстремни спортове

(скално или планинско

катерене, скачане с бънджи,

рафтинг и други), при 

Изграждане на пътеки за склано 

катерене, площадка за стрелба с 

лък 

Изграждане на пътеки за склано 

катерене, площадка за стрелба с 

лък 

с. 

Русокастр

о, с. 

Желязово

15 000 ТГС 2021

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

"УТЕСТК"

Цел 1: 

Подобряван

е на 

качеството 

на 

туристическ

ите 

продукти

СПЕЦИФИ

ЧНА ЦЕЛ: 

ПОДОБРЯ

ВАНЕ 

КАЧЕСТВ

ОТО НА 

ПРЕДЛАГА

НИТЕ 

УСЛУГИ



Организация и поддържане на

висока степен на безопасност

на движението в рамките на

туристическите места в района

Огледи и предприемане на 

своевременни действия по 

осигуряване на безопасност на 

движението

община 

Камено
0 ежегодно Комисия по БП

Поддържане на висока степен

на безопасност на

съоръженията в

туристическите места и

съоръжения в района

Огледи и предприемане на 

своевременни действия по 

осигуряване на безопасност на 

движението

община 

Камено
0 ежегодно Комисия по БП

Провеждане на дискусии,

кръгли маси или друга форма

на обсъждане на проблемите в

туризма на областно ниво

Популяризиране на 

дестинацията

Срещи със заинтересованите 

страни

община 

Камено
0

ПРР, 

ПРСР, 

СФ

ежегодно

Община Камено

Партньорски 

общини, Областна 

администрация

Установяване на трайни

контакти с национални и

международни туроператорски 

фирми за привличане на по-

голям брой български и

чуждестранни туристи

Популяризиране на 

дестинацията

Срещи със заинтересованите 

страни

община 

Камено
0

ПРР, 

ПРСР, 

СФ

ежегодно

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

"УТЕСТК"

Изграждане на общ 

туристически маршрут с 

общините     Карнобат ( 

крепостта  „ Маркели“ ) и 

Средец ( „Деултум“) 

Популяризиране на 

дестинацията

Срещи със заинтересованите 

страни

община 

Камено
0

ПРР, 

ПРСР, 

СФ

ежегодно

експерт 

"Туризъм", 

дирекция 

"УТЕСТК"

Цел 2: 

Подобряван

е на 

условията за 

сигурност и 

безопасност 

на 

туристите

СПЕЦИФИ

ЧНА ЦЕЛ: 

ПОДОБРЯ

ВАНЕ 

КАЧЕСТВ

ОТО НА 

ПРЕДЛАГА

НИТЕ 

УСЛУГИ

Цел 1: 

Развитие на 

партньорств

а

СПЕЦИФИ

ЧНА ЦЕЛ: 

РАЗВИТИЕ 

НА 

ПАРТНЬОР

СТВА


