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Уважаеми съграждани,
Програмата ми за управление на Община Камено за мандат 2015 – 2019 година е  

под мотото: „Община Камено – една съвременна европейска община“.  Изготвена е на 

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

срок от 4 години, и е обвързана с всички действащи стратегически, финансови, технически 

и нормативни документи на общината. Съобразена е с основни цели и приоритети на 

местното и регионално развитие и са изведени основни тенденции за управление в периода 

2015 - 2019 г. Програмата е неразделна част от Общинския план за развитие на Община 

Камено (2014 - 2020 г.); с Оперативните програми, с бюджетните рамки, както и с 

приеманите от Общинския съвет Камено стратегии в отделните сфери. 

Основните принципи на които е основана  Програмата са: прозрачност, откритост 

и диалогичност в управлението, отговорно отношение към проблемите на населението на 

Общината, активно използване на европейски фондове. 

Основни цели на настоящата програма е повишаване на благосъстоянието и 

стандарта на живот на населението, повишаване на икономическото и културно развитие в 

Община Камено, интеграция на социалноуязвими групи, създаване на гражданско 

общество с висок морал и култура. 

Изпълнението на конкретните дейности са постижими чрез: 

- Разумно планиране и разходване на бюджетните средства; 

- Успешно управление на спечелените проекти по различни програми, 

финансирани от европейските фондове; 

- Използване на различни възможнжсти за кредитиране; 

-     Партньорство с държавната власт; 

 

Задължителните приоритети и дейности ще бъдат отчитани ежегодно пред 

Общинския съвет и обществеността най- късно до 31 януари след изтичане на отчетната 

година. 

Партньорството ми ще бъде основен принцип в управлението, като заедно с моя 

екип успешно ще взаимодействаме с Националното сдружение на общините в Република 

България, областна администрация, други общини, неправителствени органнизации, 

центрове за професионално обучение и побратимени общини.  

Амбициран съм с моя екип да превърнем Община Камено, в място с: 



- По- добра инфраструктура; 

- По- добра жизнена среда; 

- По- добри условия за инициативност, предприемчивост и устойчиво бизнес 

развитие; 

- По- добри условия за образование, култура, активен спорт и здраве; 

Тръгваме напред с амбиция и голямо трудолюбие за превръщане на Община Камено 

в съвременна европейска община. 

В изпълнение на основни цели аз и екипа ми ще насочим своите усилия в следните 

приоритети: 

ПРИОРИТЕТ 1:  ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА, ЧРЕЗ 

ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА 

ПРИОРИТЕТ  2: ПОДОБРЯВЯНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА И 

ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНОТО 

ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА В 

ОБЩИНА КАМЕНО 

ПРИОРИТЕТ 3: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, 

ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРЕН ЖИВОТ И ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖТА И 

СПОРТА 

ПРИОРИТЕТ 4: РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНОТО И 

КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА КАМЕНО, ЧРЕЗ 

ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ И МАРШРУТИ 

 

Основни дейности по приоритет 1: Подобряване на инфраструктурата, чрез 
подмяна на съществуващата и изграждане на нова. 

 

Дейности: 

- Развитие на общинската инфраструктура,  включително и в съставните селища 
на Общината; 

- Рехабилитация на всички четвъртокласни пътища, свързващи общинския център 
с останалите населени места; 



- Доусъвършенстване на съществуваща и изграждане на нова канализационна 
система на територията на Общината; 

 

 

 

 

Дейности Източник на финансиране Срок 

Цялостна рехабилитация на 

общинските пътища: 

- Константиново - Тръстиково - 

Ливада - Русокастро; 

- Черни връх - Полски извор; 

- Черни връх – Горно Езерово; 

- Желязово - разклона. 

Кандидатстване по оперативни 

програми 

През периода 

Изграждане на пътен надлез над ЖП 

линия с. Свобода. 

Кандидатстване по оперативни 

програми 

2017 – 2019 г. 

Подновяване на асфалтовите 

настилки и рехабилитация на 

уличната мрежа във всички населени 

места на община Камено, след 

подмяна на водопроводна система. 

Кандидатстване по 

оперативните програми, и 

дофинансиране от общински 

бюджет. 

През периода 

Довършване на Общ устройствен 

план на Общината 

Общински бюджет 2016 - 2019 г. 

Изготвяне на цифрови модели на 

действащата улична регулация на  

населените места. 

Общински бюджет 2016 - 2019 г. 

Изграждане на зони за паркиране и 

модернизация на транспортната 

инфраструктура, въвеждане на мерки 

за безопаност на движението. 

Общински бюджет 2016 - 2019 г. 

Доусъвършенстване на съществуваща 

и изграждане на нова канализационна 

система на територията на Общината; 

Кандидатстване по оперативни 

програми 

През периода 

Обособяване на нови и разширение на 

съществуващи индустриални зони 

/включени в ОУП/ и привличане на 

инвеститори. 

Общински бюджет 2016 - 2019 г 



Основни дейности по приоритет 2:  Подобрявяне на жизнената среда и 

въвеждане на мерки за подобряване на транспортното обслужване на гражданите от 

всички населени места в Община Камено. 

Дейности: 

- Оптимизиране на транспортната схема и повишаване ефективността на 
обществения транспорт, организиране на прозрачен търг за избор на фирма- 
превозвач, модернизация и подновяване на автопарка със съвременни и 
екологични превозни средства;  

- Залесяване на определените за това места. Озеленяване в населените места и 
парковата инфраструктура на Общината. 

 

Дейности Възможен източник на 

финансиране 

Срок 

Търг за избор на фирма преводзвач Общински бюджет 2016 

Изработване на нова транспортна 

схема 

Общински бюджет 2016 

Извършване на мероприятия по 

озеленяването във всички населени 

места 

Общински бюджет През периода 

Повишаване на ефективността на 

енергоспестяващи системи 

Общински бюджет През периода  

Подобряване качеството на системата 

за събиране и извозване на битови 

отпадъци в града и всички села в 

общината. Периодична подмяна на 

контейнери и казани за смет 

Общински бюджет През периода 

Саниране на сгради - приоритетно 

училища, детски градини, и 

административни сгради; 

Кандидатстване по 

оперативните програми  

През периода 

Осигуряване на възможност за 

предоставяне на услугите социален 

асистент, личен асистент, домашен 

помощник и социален патронаж 

Програми на МТСП и Агенция 

за социално подпомагане 

През периода 

Подобряване на взаимодействието със 

съществуващия бизнес и привличане 

на нови инвеститори на територията 

на общината 

Общински бюджет и 

Европрограми 

През периода 



Насърчаване на заетостта и 

преквалификация, чрез създаване на 

Център за преквалификация и 

обучение на специалисти по програми 

на Агенция по заетоста и ОП-Развитие 

на човешките ресурси 

Кандидатстване по 

оперативните програми 

През периода 

Стимулиране на домакинствата на 

територията на Общината, вкючително 

финансово за включване в 

газопреносната мрежа. 

Кандидатстване по 

Европрограма 

През периода 

Кандидатстване и изпълнение на 

проект за реконструкция и ремонт на 

сградния фонд в Дома за възрастни с 

умствена изостаналост с.Русокастро 

Кандидатстване по 

оперативните програми 

През периода 

 

 

 

Основни дейности по приоритет 3:  Подобряване на здравеопазването, 
образованието, културен живот и подпомагане на младежта и спорта 

 

Дейности: 

- Изготвяне на пълна здравна програма за осигуряване на качествено и адекватно 
здравно обслужване, изготвяне на методология за бързо придвижване на 
пациентите до съответните здравни заведения, осигуряване на спешна 
медицинска помощ за жителите на Общината и привличане на високо 
квалифицирани специалисти. 

 

 

Дейности Възможен източник 

на финансиране 

Срок 

Изготвяне на пълна здравна програма за 

осигуряване на качествено и адекватно здравно 

обслужване на жителите на Общината. 

Общински средства и 

кандидатстване по 

оперативна програма 

През периода 

Изготвяне на методология за бързо придвижване 

на пациентите до здравните заведения, 

осигуряване на линейки и спешен център 

Общински средства и 

кандидатстване по 

оперативна програма 

През периода 

Обновяване и модернизация на детските 

съоръжения, отговарящи на нуждите и 

съвременните изисквания в дворовете на всички 

ЦДГ и на територията на цялата Община.  

Общински средства През периода 



Изготвяне и обогатяване на културния календар на 

Община Камено на годишнини и събития с 

национално, регионално и местно значение 

Общински средства  През периода 

Съхраняването на специфичния фолклор, на 

любителското и професионалното фолклорно 

изкуство 

Общински бюджет През периода 

Разработване на програми за социално включване, 

за работа с всички, социално слаби родители и деца  

Програми и общинско 

съфинансиране 

През периода 

Създаване на условия за работа на Младежки и 

неправителствени организации, работещи с 

младежи.  

Общински бюджет 

Оперативни 

програми 

През периода 

Организиране на младежки дейности и в 

кметствата на Община Камено, подпомагане на 

културните и спортни клубове за развитие на 

младежта и спорта 

Общински бюджет През периода 

Организиране на младежки прояви (състезания, 

конкурси, обучения, изложби, екологични акции, 

граждански инициативи) 

Общински бюджет През периода 

Модернизация на съществуващите спортни 

съоръжения и изграждане на нови. 

Общински бюджет, 

Оператвни програми, 

Дарения 

През периода 

 
 
 
 

Основни дейности по приоритет 4:  Развитие на културното и културноисторическото 
наследство на Община Камено, чрез въвеждане на мерки за развитие и подобряване на 
съществуващите туристически обекти и маршрути 

- Продължаване на традиции в културната област 
- Издирване, възстановяване и опазване на историческото и културно наследство на 

Община Камено, а именно местни нрави, обичаи и фолклор, както и Крепостта 
Русокастрон; 

 
 
 

Дейности Възможен източник 

на финансиране 

Срок 

Реставрация, консервация и извършване на 

ремонтни дейности на Крепост „Русокастрон 

Общински бюджет; 

Кандидатстване по 

европейски 

програми 

През периода 



Реиновиране на Църквите, читалищата, 

реконструкция и модернизация наобщинските 

културни и образователни институции на 

територията на общината 

Общински бюджет; 

Кандидатстване по 

европейски 

програми 

През периода 

Адаптиране на нови не традиционни градски 

пространства за провеждане на културни прояви, 

спектакли на открито, фото- и арт пленери. 

Общински бюджет През периода 

Програмата за управление на община Камено може да бъде допълвана и 

актуализирана в процеса на нейното изпълнение. Разработена е от мен и екипът ми с цел 

подобряване на материално, социално, финансово и културно положение  на жителите на 

Община Камено, както и насоки за развитие на Общината. 

 

 

 

 

 

ЖЕЛЬО ВАРДУНСКИ 

Кмет на Община Камено 


