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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. КАМЕНО 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от  

инж.Стефан Бонев Стефанов 

Кмет на община Камено 

 

 

ОТНОСНО: Годишен отчет за 2013г. по изпълнението на “Програма за   

управление  на община Камено за периода 2011-2015 година” 

 

 

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

  На основание чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и приетия План за работата на Общински съвет Камено 

за І-то шестмесечие на 2014г., предоставям на Вашето внимание Годишен отчет 

за 2013г. по изпълнението на „Програмата за управление на община Камено за 

периода 2011-2015 година” и на основание чл. 21, ал.1, т. 24 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 44, ал.5 от ЗМСМА предлагам на Общински съвет Камено да вземе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

  1. Общински съвет Камено приема  Годишния отчет за 2013г. на Кмета 

на община Камено по изпълнението на „Програмата за управление на община 

Камено за периода 2011-2015 година”. 

 

  Приложение: Годишен отчет за 2013г. по изпълнението на 

„Програмата за управление на община Камено за периода  2011-2015 година. 

 

 

инж.СТЕФАН БОНЕВ 

Кмет на община Камено     
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Годишен отчет за 2013 г. 

по изпълнението на „Програмата за управление на 

община Камено за периода  2011-2015 година 

                                   

          Отчетът за изпълнение на Програмата за управление за мандат 2011-2015 

г., цели да предостави подробна информация за конкретно предприетите 

последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със 

заявените приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Камено 

залегнали в Програмата. 

          Документът е разработен в съответствие с разпоредбите на чл. 44, ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. 

          През изминалата 2013 година Община Камено запази своята финансова 

стабилност. Доброто изпълнение на бюджета през изминалата  година осигури 

възможността извършваните разходи да бъдат своевременно плащани, в 

резултат на което не се допусна наличие на просрочени задължения. 

          Усилията ни бяха насочени главно към разработването и реализирането 

на финансирани с европейски средства проекти, които имат съществен принос 

за постигането на поставените цели. Общата стойност на привлечените 

средства по европейски проекти за 2013г. възлиза на над 1 919 744 млн. лв 

За постигане на конкретни резултати, Общинска администрация  Камено 

насочи своите усилия за изпълнение на следните дейности по приоритетите 

залегнали в Програмата за управление за периода  2011-2015 г. както следва: 

 

ПРИОРИТЕТ 1: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ЖИЗНЕНАТА СРЕДА 

Основни дейности по приоритет 1: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА 

 

1. 1. Дейности, свързани с рехабилитация, модернизация и доизграждане 

на общинската пътна инфраструктура 

Дейности Срок Изпълнение през 2013 г. 

Подновяване на  асфалтовите 
настилки и извършване на 
цялостна рехабилитация на 
общински пътища:  
- Константиново – Тръстиково 
– Ливада – Русокастро;  
- Черни връх – Полски извор; 
- Желязово – разклона. 

През 
периода 

Извършен е текущ ремонт на  ІV-на 
пътна мрежа на път 79061-с.Черни връх, 
с.Полски извор и път ІV-53904-
с.Константиново,с.Тръстиково,с.Ливада, 
с.Русокастро. Средствата са осигурени 
за капиталови разходи осигурени от 
Републиканския бюджет. 
 

Подновяване на асфалтовите 
настилки и рехабилитация на 
уличната мрежа във всички 
населени места на община 
Камено  

През 
периода 

Частично асфалтиране на улична пътна 
мрежа в с.Константиново и с.Черни 
връх, с.Полски извор, с.Русокастро, 
с.Желязово, с.Трояново, с.Винарско, 
с.Вратица и гр.Камено с местни 
средства от общинския бюджет. 
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Изпълнение на проект 
„Благоустрояване,озеленяване 
и рехабилитация на улична 
мрежа гр.Камено” по договор 
№BG161РО001/1.405/2009/023. 

2013 г. Изпълнението на проекта стартира през 
2012 г.,успешно приключи и бе отчетен 
през 2013г.По проекта бяха подменени 
съществуващи улични бордюри – 7610 
м., градински бордюри- 9490м., 
настилка от тротоарни площи- 21130 
кв.м., преасфалтиране- 36630кв.м., 
възстановени и презатревени зелени 
площи-28890 кв.м. и залесени 
едроразмерни и средноразмерни 
дървета и храсти-915бр. 

Разработване на схема за Общ 
устройствен план на Общината 

2014 г. Предстои. 
В бюджета за 2014г. ще бъдат 
предвидени средства. 

Изготвяне на цифрови модели 
на действащата улична 
регулация на населените места. 

2014 г. Предстои. 

Благоустрояване на района 
около централната автобусна 
спирка в гр.Камено и оформяне 
на кръгово обръщало. 

2014 г. Дейността бе предвидена за изпълнение 
в Строителната програма за 2013 г., но 
изпълнението ще бъде през 2014г. 

 
1.2.Дейности по подобряване качеството на канализационните и 

водоснабдителните услуги 
 

Дейности Срок Изпълнение през 2013 г. 
Проектиране и изграждане на 
канализационни мрежи в 
с.Винарско; с.Ливада; 
с.Полски извор; с.Русокастро; 
с.Тръстиково; с.Черни връх 
с.Вратица; с.Желязово; 
с.Константиново;  и 
доизграждане в с. Трояново. 
Изграждане на 
пречиствателни станции във 
всички населени места на 
община Камено. 

През 
периода 

Подготвен и внесен бе проект 
„Реконструкция на вътрешни  
водопроводни мрежи с.Трояново и 
с.Тръстиково, Община Камено” по 
Програма за развитие на селските 
райони 2007 – 2013 г.  по Мярка 321 
„Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони” , 
който е отказан за финансиране поради 
недостатъчен бюджет на програмата. 

Изпълнение на проект 
„Реконструкция на 
водопроводна мрежа , 
изграждане на 
канализационна мрежа и 
пречиствателна станция за 
отпадъчни води в село 
КРЪСТИНА, Община 
КАМЕНО” по договор № 
02/321/00377/23.10.2009 г. 

2012 г. Строително-монтажните работи по 
проекта приключиха през 2012 г. 
Проекта е отчетен успешно в Държавен 
фонд „Земеделие” . Няма наложени 
финансови корекции на Общината. 

Реконструкция на 
водопроводни мрежи в 
с.Винарско; с.Вратица; 
с.Желязово; с.Константиново; 
с.Ливада; с.Полски извор; 
с.Русокастро; с.Свобода; 

За 
периода 

Към настоящия момент се разглеждат 
възможностите за финансиране  
изготвянето на проекти през новия 
програмен период. 

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

 
1.3.Дейности по обновяване, модернизация и изграждане на зелени площи 

 
Дейности Срок Изпълнение през 2013 г. 
Изграждане/обновяване и 
оборудване на места за 
отдих в парковата среда в 
гр.Камено и населените 
места в общината 

През 
периода 

Предвидената дейност за гр.Камено 
съвпада с изпълнението на дейностите 
по озеленяване включени в проект 
„Благоустрояване, озеленяване и 
рехабилитация на улична мрежа 
гр.Камено” по договор № 
BG161РО001/1.4-05/2009/023. 
Подновени са тротоарни настилки в 
с.Русокастро, с.Трояново, с.Винарско, 
с.Тръстиково, с.Черни връх. 

Извършване на мероприятия 
по озеленяването във всички 
населени места 

През 
периода 

Зелените площи се поддържат във 
всички населени места. 
В гр.Камено бяха засадени 25 бр. 
едроразмерни дръвчета в района на 
междублоковото пространство на бл.№ 
7, 8 и 9. 
В с.Желязово бяха засадени 120 бр. 
средноразмерни дървета и 400 бр. 
храсти. 
В с.Русокастро бяха засадени 30 бр. 
средноразмерни дървета в градинката 
около кметството, около здравната 
служба и стадиона. 

 
 

1.4.Дейности за опазване чистотата на околната среда 
 

Дейности Срок Изпълнение през 2013 г. 
Намаляване на 
прахоотделянето чрез мокро 
метене и периодично миене 
на улиците- Закупуване на 
специализирана техника. 
 

2012 г. През 2013г. бе обявена открита 
процедура по реда на ЗОП за доставка 
на техниката. В хода на процедурата 
участниците бяха отстранени тъй като 
подадените оферти не отговаряха на 
поставените от възложителя критерии.  
Обявена бе повторно процедура за избор 
на доставчик, която към настоящия 
момент е на етап подаване на оферти. 

Разработване и реализиране 
на мероприятия за 
изграждане на зелена 
система на общината, 
насочени към подобряване  
качеството на атмосферния 
въздух 

През 
периода 

Дейностите съвпадат с тези по 
озеленяване на населените места. 

Подобряване качеството на 
системата за събиране и 
извозване на битови 

Ежегодно Доставени са контейнери за смет тип 
„Бобър” с обем 1.1 куб. м.- 130 бр. и 
казани за смет тип „Мева” с обем 110 л. 

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
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отпадъци в града и всички 
села в общината. 
Периодична подмяна на 
контейнери и казани за смет 

– 400 бр. за нуждите на община Камено. 
Разпределени са по населените места. 
Сметоизвозването става по график. 

Изграждане на приют за 
бездомни кучета, съгласно 
нормативната уредба 

През 
периода 

Предстои. 

 
1.5. Дейности свързани с подобряване на енергийната ефективност  
 

Дейности Срок Изпълнение през 2013 г. 
Саниране на сгради - 
приоритетно училища, 
детски градини и 
административни сгради; 
 

През 
периода 

Стартира проект „Внедряване на мерки 
за енергийна ефективност в 
образователните заведения в община 
Камено” по Оперативна програма 
„Регионално развитие” (2007-2013), по 
схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/1.1.-
09/2010 „Подкрепа за осигуряване на 
подходяща и рентабилна образователна, 
социална и културна инфраструктура, 
допринасяща за развитието на 
устойчиви градски ариали по 
приоритетна ос 1: „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие”.  
Към настоящия момент е в ход 
процедура за избор на изпълнител на 
СМР. Процедурата е на етап обжалване 
на решението за класиране във 
Върховния административен съд. 

Изграждане на 
енергоефективно осветление 
в общинските сгради 

През 
периода 
поетапно 

Поетапно се подменя. 

Предприемане на мерки за 
енергийна ефективност и 
изготвяне на технически  
паспорти на сгради общинска 
собственост 

През 
периода 
поетапно 

Технически паспорти са изготвени на 
детските градини и училищата 
предвидени за ремонт по проект 
„Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в образователните 
заведения в община Камено” 

 
 
ПРИОРИТЕТ 2: СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И  СОЦИАЛНА  ИНТЕГРАЦИЯ  
 
Основни дейности по приоритет 2: СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И  СОЦИАЛНА  

ИНТЕГРАЦИЯ  
2.1.Дейности по подобряване социалните услуги и социална интеграция на 

уязвими социални групи: 
 

Дейности Срок Изпълнение през 2013 г. 
Осигуряване на възможност за 
предоставяне на услугите 
социален асистент, личен 
асистент, домашен помощник 
и социален патронаж 

През 
периода 

Община Камено работи като партньор с 
Агенция за социални услуги по Проект 
”Подкрепа за достоен живот” по Схема 
за предоставяне на безвъзмездна 
финансова  помощ” „Алтернативи”. През 
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декември 2012г. започна прием на 
потенциални потребители на социалната 
услуга „Личен асистент” и часовата 
квота на Община Камено беше завишена 
на 2400 часа или 20 потребители и 20 
лични асистенти които бяха назначени 
от 01.02.2013 год. Актуализирания 
бюджет на проекта към момента до 
15.03.2014 год.е в размер на 259 687,78 
лева.  

Поддържане на социално 
поносими такси за детски 
градини, детска млечна кухня 
и домашния социален 
патронаж 

През 
периода 

И през 2013 г. се запази размера на 
таксите  за детски градини, детска 
млечна кухня и домашния социален 
патронаж . Услугата Домашен социален 
патронаж към момента се ползва от  170 
потребители. 
През месец юли 2013год. стартира 
Проект”Обществена трапезария” в който 
Община Камено е  изпълнител. Фонд 
”Социална закрила” е възложител. 
Квотата обхваща 65 места. 
През месец септември квотата беше 
увеличена с още 15 места или общо до 
края на 2013 год. 80 места, от които: 
- лица от семейства на месечно 
подпомагане – 23 места 
-лица с доказана липса на доходи и 
близки- 50 места 
-самотно живеещи лица и семейства 
получаващи минимална пенсия- 7 места 
Общ брой ползватели на услугата – 80 
бр. лица от тях деца -10 бр. 
 Размер на бюджета  от  15.07.2013-
31.08.2013 год.- 5687,50 лв. 
 От 01.09.2013-31.12.2013 год.-16600,00 
лв. 
Общ бюджет: 22287,50 лв. 

Продължаване действията за 
изграждане на достъпна 
архитектурна среда за хората 
с увреждания, като част от 
дейности, включени в 
инфраструктурни проекти.  

През 
периода 

За гр. Камено дейността се изпълни в 
проекта за благоустрояване. 
Изградена бе рампа за трудноподвижни 
хора в страта сграда на ЦДГ „Слънце” 
гр.Камено За населените места от 
общината при бъдещо изпълнение на 
инфраструктурни проекти ще бъдат 
включени и мерки за изграждане на 
достъпна архитектурна среда. 

Запазване облекченията при 
пътуване на пенсионери и 
ветераните от войните 

През 
периода 

И през 2013 г. се запазиха облекченията 
при пътуване на пенсионери и 
ветераните от войните 
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ПРИОРИТЕТ 3: ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРЕН ЖИВОТ И ПОДПОМАГАНЕ 
ПОТЕНЦИАЛА НА МЛАДЕЖТА 

Основни дейности по приоритет 3: ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРЕН 
ЖИВОТ И ПОДПОМАГАНЕ ПОТЕНЦИАЛА НА МЛАДЕЖТА 

 
          Един от основните приоритети в работата на община Камено през 
изминалата година беше  осигуряването на условия за нормално протичане на 
учебния и възпитателен процес във детските и учебните заведения, както и 
обхващането на подлежащите на задължително обучение. 
          На територията на Общината в момента функционират 8 целодневни 
детски градини. В тях се полагат грижи за 406 деца. Броят на децата е завишен 
спрямо 2012г.  
           В училищата бяха обхванати 870 ученика в 4 училища, от които  I- IV – 
445,  V – VIII – 353, IX – XII – 72 ученика. В сравнение с 2012г. и тук броят на 
учениците е завишен. 

 
3.1. Дейности, свързани с подобряване на учебната и спортна инфраструктура в 

ЦДГ и учебни заведения и достъпът на хора с увреждания 
 

Дейности Срок Изпълнение през 2013 г. 
Продължаване цялостното 
обновяване и 
модернизиране на базата на 
училищата и детските 
градини и изграждането на 
адаптирана архитектурна 
среда в тях, за интегрирано 
обучение на деца и 
ученици със специални 
образователни 
потребности.  

През 
периода 

Продължи работата по модернизирането и 
обновяването на материалната база в 
училищата и детските градини.  
В СОУ „Христо Ботев” гр.Камено, бе 
разкрита разливочна в старата сграда на 
училището. По този начин бе 
организирано столовото хранене на 
учениците от I- IV клас, като услугата се 
предоставя в сградата, където се 
провеждат учебните занятия. 
В ОУ„Иван Вазов” с.Русокастро бе 
извършен ремонт на тоалетни и бе 
подменена ламперията в коридора. 
В НУ „Братя Миладинови” с.Кръстина бе 
извършен ремонт на покрива и саниране 
на сградата. 
В ЦДГ „Слънце” гр.Камено бе извършен 
ремонт на парната инсталация и 
подменени радиатори в старата сграда. 
В детските градини в с.Свобода, 
с.Тръстиково и с.Винарско бе подменена 
дограмата. 
В ЦДГ с.Винарско бе извършен ремонт на 
покрива. 
В ЦДГ с.Русокастро бе изградена 
преградна стена оформяща спално 
помещение. 

Продължаване добрата 
практика за финансови 
облекчения  при транспорта 
на учениците и учителите 
при извънградските 
пътувания. 
 

През 
периода 

За учениците до 16 г. възраст от 
населените места в които няма училища, е 
осигурен безплатен транспорт по 
транспортна схема. Ежемесечно се 
изплащат картите на пътуващите учители 
в размер на 85 % от действителните 
разходи. С решение на Общински съвет 
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Камено се осигурява безплатен транспорт 
на деца със специални образователни 
потребности и техен придружител. 

Обновяване и 
модернизация на детските 
съоръжения в дворовете на 
всички ЦДГ 

За 
периода 
поетапно 

Обновени бяха детските съоръжения в 
ЦДГ с.Русокастро. 

Монтиране на системи за 
видеонаблюдение в  ЦДГ 

За 
периода 
поетапно 

Предстои да бъде изградено през 2014г. 

Разширяване на ЦДГ 
с.Кръстина и изграждане на 
вътрешни тоалетни в ОУ 
Братя Миладинови - 
с.Кръстина 
 

През 
периода 

Изготвения проект на нова ЦДГ в с. 
Кръстина,  ще се финансира чрез 
Публична инвестиционна програма 
„Растеж и устойчиво развитие на 
регионите”. Към момента строежа е 
изграден до нулев цикъл. 

Закрила и стимулиране на 
децата с изявени дарби 

През 
периода 

На 16.11.2013 година е обявен общински 
конкурс от МКБППМН при Община 
Камено на тема: „Откъде започва 
толерантността“, който ще приключи с 
награждаване на участниците на 
28.02.2014 година. 

Разработване на програми за 
социално включване, за 
работа със социално слаби 
родители и деца от ромски 
произход 
Оборудване на 3 кабинета за 
социално въздействие в: 
ЦДГ Камено- стара сграда, 
ЦДГ С.Трояново ЦДГ 
с.Русокастро по проект 
„Социално включване на 
уязвими групи в община 
Камено” 

2014 г. В ЦДГ „Детелина” – с. Русокастро, ЦДГ 
с.Трояново и ЦДГ „Слънце” гр.Камено в 
изпълнение на проект „Социално 
включване” бяха оборудвани кабинети за 
работа с деца и родители от ромски 
произход. Община Камено работи 
съвместно с НПО „Амалипе” – клон 
Камено и с други неправителствени 
организации . 

Съвместни действия с НПО 
за разработване и прилагане 
на разнообразни методи за 
привличане и мотивиране на 
ученици от ромски 
етнически произход, с цел 
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.; 
 

През 
периода 

Успешно бе реализиран проект „Отново 
на училище” – Реинтеграция на 
отпадналите ученици от образователната 
система в община Камено” на стойност 
127386.81 лв., чиято цел е повишаване на 
мотивацията на отпадналите от 
образователната система ученици за 
завръщането им в училище. 
Проведени са работни срещи с ЦМЕДТ- 
АМАЛИПЕ и СНЦ „Верният настойник“ 
за запознаване с две нови общински 
програми по проблеми, свързани с 
предотвратяването и противодействието 
на противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните:                            
„Номинации за най- добър родител“ и             
„Зелени папараци“.                                     
Целенасочена работа с родители по 
въпросите на възпитанието в 
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организирано „ Училище за родители“ -  
с. Свобода, част от програмата 
„Междукултурно учене“ на МКБППМН. 

Създаване на условия за 
оптимизация мрежата на 
детските заведения с цел 
преминаването им на 
делегирани бюджети. 

За 
периода 

На този етап не се предвижда 
преминаването им на делегирани 
бюджети. 

 
3.2. Дейности по създаване на условия за осмисляне на свободното време на 

младите хора. 
 

Дейности Срок Изпълнение през 2013 г. 
Създаване на условия за 
работа на Младежки и 
неправителствени 
организации, работещи с 
младежи. Периодични срещи 
с кмета и обсъждане на 
проблеми на младите хора в 
града 

През 
периода 

Община Камено е поела ангажимент за 
пълна подкрепа на инициативи при заявен 
интерес от страна на младежки 
неправителствени организации. 
За изминалата 2013г. не са постъпили 
предложения и инициативи от младежите 
в общината. 

Организиране на младежки 
дейности и в кметствата на 
Община Камено 

През 
периода 

Читалищата и спортните клубове на 
територията на Общината са основните 
места които включват младежите в 
организираните от тях мероприятия.  

Създаване на клуб за 
развлекателни игри 

2013 г. Извършен е ремонт на помещението и е 
закупено част от оборудването. 

 
3.3. Дейности за развитие на творческия потенциал на младите хора в посока 

на съхраняване на българските традиции, утвърждаване на общочовешките ценности, 
развитие на спортната култура  

 
Дейности Срок Изпълнение през 2013 г. 
Организиране на младежки 
прояви 
(състезания,конкурси,обучения, 
изложби, екологични 
акции,граждански инициативи) 

През 
периода 

Организирани и проведени бяха: 
-традиционната инициатива с 
превантивен характер „Лятно 
приятелство 2013г.“ за управление на 
рисковете по време на ваканция с 
участието на деца от цялата община; 
- Общински хепънинг „ Толерантността 
се учи“;  
- Общински конкурс „ Откъде започва 
толерантността“;  
Предстои екологична акция на екипите 
„Зелени папараци“. 

Продължаване на традицията 
за провеждане на ежегодните 
Общински празници 

През 
периода 

Едно от най-значимите културни 
събития за 2013г. бе провеждането на  
втория  Национален фолклорен събор 
„На мегдана” организиран от Общината 
съвместно с Читалище „Просвета 1927” с 
медийното партньорство на радио Бургас 
и Канал 0 под патронажа на кмета на 
община Камено. В конкурсната програма 
участваха 131 колектива и изпълнители 
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от цялата страна, т.е. с 19 участника 
повече от предходната година, което 
показва, че празника се утвърждава и 
привлича все повече изпълнители и 
допринася за съхранение и 
популяризиране на българските 
традиции. Участие в събитието взеха и 
Ансамбъл „Чинари” и Ансамбъл 
„Загоре” 

Продължаване подпомагането 
на спортните клубове, детско-
юношески спортни школи и 
обогатяване на  спортния 
календар за масов спорт 

През 
периода 

Ежегодно с решение на Общински съвет 
Камено се подпомагат финансово 
регистрираните спортни клубове. 
Проведени бяха Градски турнир по 
футбол на малки вратички, Общински 
турнир за Купата на Кмета, Детски 
футболен турнир и Коледен турнир по 
шах и бридж.  

Подобряване на материалната 
база на спортните обекти в 
общината.  Модернизиране  на 
съществуващата и разширяване 
на училищната спортна база. 
Осигуряване на пълноценното 
им използване и опазване. 

През 
периода 

Спортната база се поддържа 
целогодишно в добро състояние.  
 

Изграждане на нови спортни 
площадки за масов спорт 

През 
периода 

През 2013г. бе открита нов спортен 
комплекс с игрище за футбол и 
баскетбол. 
Съоръжението отговаря на всички 
съвременни изисквания и бе изградено с 
финансовата подкрепа на „Лукойл 
Нефтохим” АД. 

 
3.4.  Дейности за развитие на културата и културните институции 
 

Дейности Срок Изпълнение през 2013 г. 
Укрепване на читалищата 
като съвременни духовни 
центрове, чрез осигуряване 
на подкрепа за 
реконструкция и закупуване 
на книги и други 
консумативи според 
специфичната дейност на 
читалището 

През 
периода 

Средствата които Общински съвет 
Камено гласува за закупуване на книги 
допринесе за увеличаване броя на 
читателите през 2013г. 

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 

През 
периода 

Организирана бе благотворителна 
изложба „Моята красива мартеница” 
съвместно с СОУ „Христо Ботев”, ЦДГ 
„Слънце” и МКБППМН. Събраните 
средства бяха дарени на болно дете от гр. 
Камено. 
В навечерието на коледните празници за 
първи път се проведе конкурс на 
коледарски групи с участието на състави 
не само от нашата община. Участниците 
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бяха предимно младежи с традиционно 
празнично облекло. Атрактивните 
награди и добрите изпълнения 
допринесоха много настроение в 
празничната вечер и за в бъдеще ще стане 
традиция за нашия град и ще се провежда 
ежегодно. 
През 2014г. културния календар на 
общината ще бъде обогатен с още един 
обичай с конкурсен характер 
„Лазаруване”. 
По традиция във всички населени места 
се празнуват народните обичай „Бабин 
ден”, „Трифон Зарезан”, „Лазаруване”, 
„Коледуване”. 
По повод „Дните на Европа в България”  
под егидата на Областния управител 
заедно със СОУ „Христо Ботев” 
гр.Камено се проведе викторина на тема 
„Какво знаем за Европейския съюз” 
Всички културни мероприятия в 
Общината се провеждат с подкрепата на 
Община Камено и Читалищата, чиято 
дейност е насочена към обогатяване на 
културния живот на гражданите. 

Финансово и 
организационно 
подпомагане на творци от 
община Камено в сферата на 
всички видове изкуства – на 
словото, художници, 
музиканти и певци – 
изпълнители, актьори. 

През 
периода 

Ежегодно се внася до Общински съвет 
Камено, предложение от кмета на 
Общината за финансово подпомагане 
дейността на читалищата в община 
Камено. 
2013г. бе успешна за художествените 
състави на Читалище „Просвета-1927”. 
ДТА „Здравец” завоюва две първи 
награди на Националния конкурс „ Децата 
на България танцуват” в гр.Разград. 
Първо място за ФТА „Здравец” и групата 
за афтентичен фолклор на „Славееви 
нощи” в гр.Айтос. 
Първо място на групата за афтентичен 
фолклор на Прегледа на пенсионерските 
клубове в гр.Бургас. 

Реставрация, консервация и 
извършване на ремонтни 
дейности  на Крепост 
„Русокастрон”. 

През 
периода 

И през изминалата година Общински 
съвет Камено гласува средства за 
финансово подпомагане на Фондация 
„Русокастрон”.  Община Камено е 
партньор по проект „Магията на 
древността и красотата на природата от 
Бургаския залив до Странджа” по ОПРР. 
По проекта бяха изработени диплянки, 
карти на местата с историческо значение 
на територията на бургаска област и други 
рекламни материали, които ще бъдат 
разпространявани. 
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ПРИОРИТЕТ 4: ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 
АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ 
КАПАЦИТЕТ 
 

Основни дейности по приориет  4: ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО 
НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И АДМИНИСТРАТИВНИЯ 
КАПАЦИТЕТ 

4.1. Дейности по поддържането на стабилна действаща система, 
осигуряваща достъпност и равнопоставеност за юридически и физически лица. 

 
Дейности Срок Изпълнение през 2013 г. 
Максимален достъп на 
гражданите до информация, 
разширяване и своевременно 
актуализиране на 
съдържанието на интернет - 
страницата на Общината 

През 
периода 

През 2013г. бе сключен договор за  
оптимизиране и обновяване на сайта на 
общината, като за целта ще бъде 
преструктурирана секцията „Профил на 
купувача” и ще се осигури хипервръзка 
със страницата на Агенцията по 
обществени поръчки. Целта е осигуряване 
на  по-голяма прозрачност при възлагане 
и изпълнение на обществените поръчки 
във връзка с предстоящите промени в 
ЗОП. 
Цялостната визия на сайта ще бъде 
променена. 

Публикуване на заповедите и 
отчетите на кмета с 
обществена значимост с цел 
осигуряване на прозрачност 
и откритост 

През 
периода 

Заповедите с обществена значимост се 
публикуват своевременно.  

Сертификация на община 
Камено по международния 
стандарт ISO 27001:2006, 
свързан с информационната 
сигурност на предоставяните 
услуги 

2012 г. През изминалата година Общината 
успешно се ресертифицира по стандарт 
ISO 27001:2006 и ISO 9001:2008 

Цифровизация на семейните 
регистри 

2013 г. Към настоящия момент са цифровизирани 
регистрите на населението до 1958г., в 
процес на цифровизация са останалите. 

Изграждане на електронни 
връзки и осигуряване на 
необходимата апаратура за 
оборудване на кметствата. 

2013 г. Изпълнено през 2012 г. 

Предлагане на електронна 
услуга чрез интернет сайта 
„Проверка на задълженията 
към МДТ” 

2013 г. Изпълнено. 

 
        В заключение, бих искал да обобщя, че изпълненото през 2013 г. е част от 
една последователна управленска програма. Изпълненото през изминалата 
година обхваща в голяма степен целия спектър от развитието на социално – 
икономическия живот на града и общината.  
        Благодарение на гарантираната финансова стабилност,строгата бюджетна 
дисциплина, ефективното разпределение на разходите и максималното 
използване на финансовите възможности на външното финансиране, не на 
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последно място - осигуреното съфинансиране на инвестиционните проекти, 
макар и трудна, 2013 бе силна година за община Камено. Година, в която 
администрацията  работи усилено по поетите ангажименти за реализацията на 
инвестиции, насочени към решаване на сериозни проблеми, свързани с 
инфраструктурата, качеството и естетиката на градската среда, образователните 
и социални потребности и културния потенциал на общината.  
        Приоритет през 2014 г. на Общинска администрация Камено ще бъде 
подготовката на проекти насочени към подобряване на пътната и инженерната 
инфраструктура, подобряване на материално-техническата база на 
образователните заведения, повишаване капацитета на предлаганите социални 
услуги и ще използваме всяка възможност за привличане на средства с цел 
постигане на заложените приоритети в “Програма за управление на община 
Камено за периода 2011-2015 година”. 
         Уважаеми общински съветници, служители на Общинска администрация, 
всички ние заедно имаме принос в постигнатото до сега. Позволете ми да Ви 
благодаря,  да благодаря и на кметовете по места. Въпреки трудният период, в 
който работим, всеки от нас има основание да каже, че община Камено се 
променя към по-добро.  
         Убеден съм, че това е правилният път за развитие на града и общината. 
Единствено и само чрез правилните решения и действия, чрез усвояване на 
допълнителни финансови средства по различни програми, община Камено ще 
се развива и занапред. 
 

 
 
 
 
ИНЖ. СТЕФАН БОНЕВ 
Кмет на община Камено 


