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АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ НА 
ОБЩНОСТТА 

 
1. Увод 

Проектно предложение по програма “Местно развитие, намаляване на бедността 

и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. „Заедно днес, заедно утре 

– местните общности в подкрепа на подобрено социално включване, местно развитие и 

намаляване на бедността“ се разработва съвместно с НПО „Областен Ромски съюз“ и Pirin 

Holding AS, Oslo, Norway, с основна цел разработване на интегриран подход за подобрено 

включване и овластяване на ромската общност, посредством разработване на мерки  за 

подобряване на достъпа до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване и 

недискриминация. Подходът се основава на  активното участие на ромската общност и на 

сътрудничеството между местните институции (местни власти, гражданско общество и 

други доставчици на услуги). 

Поради липсата на актуални статистически данни за състоянието и проблемите на 

общността на територията на община Камено, партньорите в проектното предложение 

изготвиха посредством комплекс от методи за анализ идентификация на нуждите на 

общността на територията на община Камено. 

 

2. Идентифициране на заинтересованите лица и целевата група 

Проведеното през 2011 г преброяване на територията на Р България не дава информация 

по отношение на брой и разпределение по пол, възраст, образование по признак 

принадлежност към етническа група или общност на ниво община, поради което с налага 

провеждане на самостоятелно целево проучване на територията на общината за целите на 

анализа. 

3. Методи за анализ 

3.1.Анализ на налична информация в официални източници 

Данните от НСИ за община Камено към 2011 г са, както следва: 

- За лица над 7 години по местоживеене и образование 

 



 
- За лица над 15г по пол, възраст и икономическа активност 

 
- Данни за население в риск от бедност или социално изключване на ниво регион  



 
За нуждите на анализа се налага интерполация на косвени данни, поради което е заявена 

справка за общ брой ученици на територията на община Камено по години 



 
В публикувания на интернет – сайта на Община Камено План за интегрирано развитие на 

община Камено за периода 2021-2027 г са изведени косвени данни за демографските 

характеристики на общината отново поради липса на необходимата информация в официалните 

статистически източници, както следва: 
 

Таблица № 1 Население по населени места на община Камено 

населено място 2015 2016 2017 2018 2019 

с. Винарско 457 447 439 424 426 

с. Вратица 93 91 90 91 86 

с. Желязово 173 169 169 162 153 

гр. Камено 4219 4185 4195 4159 4103 

с. Константиново 315 300 289 313 309 

с. Кръстина 470 474 478 472 482 

с. Ливада 267 268 256 260 248 

с. Полски извор 408 420 418 400 393 

с. Русокастро 1143 1132 1116 1102 1084 

с. Свобода 405 410 392 395 393 

с. Трояново 1083 1055 1037 1012 1004 

с. Тръстиково 398 389 389 386 392 

с. Черни връх 740 731 708 688 675 

Общо за Общината: 10171 10071 9976 9864 9748 



         Източник: Национален статистически институт 2020г.   

Община Камено се отличава с висок дял на населението от българската етническа група (86.8%), 

наред с общини като Бургас и Несебър. Въпреки, че област Бургас е една от десетте области, в които 

делът на турската етническа група е по-висок (13.3 %) от този за страната (8.8%), община Камено се 

отличава с малък дял на населението от тази група – 3.6 %, за разлика от общини като Айтос (33.7 %), 

Сунгурларе (32.7 %) и Поморие (20.2 %). Общината се отличава с по-висок дял (7.1 %) на ромското 

население от средното за областта (5 %), но с доста по-нисък от общини като Средец (15.5 %), Созопол 

(15.0%), Малко Търново (12.7%) и Айтос (11.9%). 

Информацията, заложена в ПИРО, е на база косвени данни от преброяване през 2011г. , като 

синтезира процент представители на ромската общност – 7,1% от общото население на 

общината, което в абсолютна величина възлиза на 695 души, самоопределили се като 

представители на общността спрямо общото население за 2019 г. Разпределението по пол ни 

дава следното съотношение: 

 
Разпределение по възраст: 

  

Възрастови категории 

град Камено села на община Камено 

всичко мъже жени всичко мъже жени 

2019 4103 2000 2103 5645 2864 2781 

  Под трудоспособна възраст 754 380 374 839 417 422 

  В трудоспособна възраст 2414 1294 1120 2993 1741 1252 

  Над трудоспособна възраст 935 326 609 1813 706 1107 

2018 4159 2032 2127 5705 2892 2813 

  Под трудоспособна възраст 755 386 369 847 426 421 

  В трудоспособна възраст 2458 1313 1145 3007 1749 1258 

  Над трудоспособна възраст 946 333 613 1851 717 1134 

2017 4195 2053 2142 5781 2938 2843 

  Под трудоспособна възраст 770 389 381 880 448 432 

  В трудоспособна възраст 2479 1331 1148 3068 1786 1282 

  Над трудоспособна възраст 946 333 613 1833 704 1129 

2019 2018 2017 2016 2015

град Камено всичко 4103 4159 4195 4185 4219

град Камено мъже 2000 2032 2053 2067 2075

град Камено жени 2103 2127 2142 2118 2144

села на община Камено всичко 5645 5705 5781 5886 5952

села на община Камено мъже 2864 2892 2938 2986 3010

села на община Камено жени 2781 2813 2843 2900 2942
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Възрастови категории 

град Камено села на община Камено 

всичко мъже жени всичко мъже жени 

2016 4185 2067 2118 5886 2986 2900 

  Под трудоспособна възраст 754 395 359 920 467 453 

  В трудоспособна възраст 2478 1331 1147 3111 1788 1323 

  Над трудоспособна възраст 953 341 612 1855 731 1124 

2015 4219 2075 2144 5952 3010 2942 

  Под трудоспособна възраст 761 398 363 923 459 464 

  В трудоспособна възраст 2485 1329 1156 3139 1806 1333 

  Над трудоспособна възраст 973 348 625 1890 745 1145 

 

3.2.Анализ на налична информация в интернет пространството 

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ 

НА РОМИТЕ (2012 - 2020) 

По данни на Националния статистически институт от преброяването на населението и 

жилищния фонд от 2011 г., ромите остават третата по големина етническа група в България. 

Като роми са се самоопределили 325343 души или 4.9% от българските граждани. 

Продължава тенденцията част от хората, които околното население назовава като 

„роми” или „цигани” да се самоопределят като българи, турци, румънци и др., което 

произтича от правото на преброяваното лице само да определи етническата си принадлежност 

или да не посочи такава. 

Възрастовата структура на ромите показва ясно изразена тенденция – с нарастване на 

възрастта намалява относителния дял на възрастовите групи: децата от 0 до 9 г. съставляват 

една пета (20.8%) от всички самоопределили се като роми, групите на 10-19 годишните и 20-

29 годишните съставляват равни дялове, всеки от по 18.3%, 30-39 г. са 15.2%; 40-49г. – 11.6%; 

50-59г. - 8,7%; 60-69г. - 4,9%; 70-79г. - 1.9%; 80+ г. - 0,4%. 

Един сериозен проблем, пред който са изправени ромите, е нарастването на 

пространствената обособеност на тяхната общност. Концентрацията на роми в обособени 

квартали се увеличи през последните петнайсетина години както в градските, така и в селските 

региони. Тази концентрация в обособени квартали обикновено води до социална изолация на 

жителите им, до влошаване на жилищните условия, до проблеми с изграждането и 

поддръжката на инфраструктурата и хигиената, до транспортни проблеми и трудности при 

осигуряването на услуги. Една от най-тежките последици от тази обособеност е влошаването 

на възможностите за подготовка на младите поколения за работа във формалната икономика 

и засилващите се трудности при търсенето и намирането на работа. 

По данни на НСИ от последното преброяване на населението и жилищата в България, 

през 2011 г. етническите българи разполагат средно с 23.2 кв.м. жилищна площ на едно лице, 

при ромите тя е едва 10.6 кв.м. 

 
Значителна част от ромите, живеещи в градовете, обитават пренаселени квартали, 

често извън градската регулация, на места без изградена или със зле функционираща 

водопроводна и канализационна мрежа, нерядко – с нелегално прокарана електрическа мрежа 

или дори без ток. Селските райони в страната по принцип са със слабо изградена 

канализационна система или без такава и това определя по-лошите жилищни условия на 

мнозинството от турците, българите мюсюлмани и близо половината от ромите. Все още две 

пети от ромите живеят в жилища без водопровод, ползвайки вода от външни/улични чешми 

или кладенци, три пети от ромските жилища не са 



свързани към централната канализационна система, а в четири пети от ромските 

жилища няма тоалетна. 

Областна стратегия за интегриране на ромите за област Бургас – аналогично е 

инкорпорирала заложените в националната стратегия цели и анализи. Припокриване 

на изнесените данни с тези на НСИ и ПИРО. 

Приемане на годишни планове за изпълнение на стратегията за интегриране на 

български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 

положение по години от Общински съвет Камено – анализът на плановете доказва 

наличието на постоянна и последователна политика по отношение интеграционните 

процеси в общината, но за съжаление използваните статистически данни почиват на 

изведената от НСИ информация. 

  

3.3.Провеждане на анкета  

Проведена е анкета за целите на анализа , при което събраните анкетни карти с достатъчно 

ниво на информационно качество възлизат на 116 бр. При позоваване на данните от НСИ и 

ПИРО, тази извадка съставлява 17 % от представителите на общността. За целите на анализа 

извадката е приета за репрезентативна относно обосновка на специфичните нужди и очаквания 

на представителите на общността. Прави впечатление, че представените анкетни карти са 

попълнени основно от представители, живеещи в гр. Камено, докато процентът на анкетни 

карти, попълнени от съставните селища е изключително нисък.  

 Съотношението по признак пол е 43% мъже към 57% жени. Относно разпределение по 

възрастов признак са обхванати както следва: 

- До 20 г – 15,5% 

- 21-40 г – 43,1 % 

- 41-60 г – 28,5% 

- Над 60 г – 12,9% 

Специфично за представителите на общността при провеждане на предварителните 

проучвания е нежеланието им да бъдат квалифицирани като роми, но и нежеланието им да се 

самоопределят като представител на която и да е етническа или културна общност. По 

предложение на общността в анкетната карта бяха включени два въпроса, според отговорите 

на които да се идентифицира принадлежност  - говоримост на турски и немски език  и наличие 

на член от семейството на анкетираното лице и/или самият анкетиран, които да работят/ 

пребивават продължителен период от време в чужбина. Специфично за представителите в 

община Камено е високият процент работещи в чужбина представители на общността. 

Включително през последните 5-8 години, като резултат от миграционните процеси, се 

обуслови нов културен феномен – концентрация на събирания на родовете, кръщенета, сватби 

и годежи през месеците юни, юли и август. За сравнение, в недалечното минало този вид 

семейни и родови тържества се случваха основно около религиозните празници на всеки род 

/ Васильовден, Великден, Гергьовден, Байрям, Рождество, Ден на християнското семейство и 

т.н./. В град Камено тази тенденция се е откроила особено до степен на своеобразен туризъм, 

свързан с родовите и семейни празници – планират се датите на завръщане на работещите в 

чужбина представители на родовете в зависимост от датите на планираните семейни и родови 

тържества. 

По признак владеене на чужд език анкетираните са представени както следва: 

- Не владеещи друг език – 8,6% 

- Владеещи друг език – 91,4%, в т.ч. 

- Английски език – 2,6% 

- Немски език – 23,3 % 



- Руски език – 11,2% 

- Турски език – 79,3% 

- Друг език – 0 

Формалната проверка на описаните данни потвърждава актуалността им, апроксимирано 

спрямо възрастовата група на анкетираните лица, като не владеещите чужд език са от 

възрастова група окол и над 60г, владеещите английски език са основно от възрастова група 

до и малко над 20г. Владеещите немски език са основно от възрастова група до 40г, а валдеещи 

турски език са сравнително равномерно разпределени във възрастови групи 21-40 г и 41-60 г. 

Извадката потвърждава предложения от общността подход за идентификация като адекватен, 

с оглед обосноваността на необходимостта от овладяване на чужд език поради миграционните 

процеси – възрастното население основно не владее друг език освен български / ромски 

диалект, докато на по – младите, в работоспособна възраст, предвид необходимостта от 

общуване при търсене на работа и/или при продължителен престой в чужбина, по 

необходимост овладяват и други езици, в зависимост от избраната страна на пребиваване. 

Вторично потвърждение има по отношение извадката за руски език – основната възрастова 

група, която владее руски език е 21-40 г, което е обяснимо с налагането на изучаване на руски 

език в училищата през социалистическия период от развитието на страната.  

От анкетната карта е налице феноменален резултат от усещането на общността относно 

участие в управлението на населеното място и възможност за вземане на решение за бъдещо 

развитие  - 100 % от анкетираните лица имат усещане за нулево участие във властта и 

управлението на населеното място.  

По отношение на втория въпрос, предложен от общността с цел коректна 

идентификация на общността – отново феноменален резултат от 93 % за анкетирани лица и 

/или членове на семействата им, които работят/пребивават в чужбина за сравнително дълъг 

период от време.  

Ключовият въпрос за идентификация на нуждите на общността(възможен повече от 

един отговор) извежда следните показатели: 
- ВЕДНЪЖ СЕДМИЧНО/ МЕСЕЧНО ДА НИ ПОСЕЩАВАТ ЕКИПИ ОТ ЛЕКАР, АДВОКАТ, 

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, СЛУЖИТЕЛ ОТ ОБЩИНАТА И ДР. СПЕЦИАЛИСТИ, ЗА ДА 

ЗАДАВАМ КОНКРЕТНИ ВЪПРОСИ ПО ПРОБЛЕМИ, КОИТО МЕ ИНТЕРЕСУВАТ ЛИЧНО 

- МЯСТО, НА КОЕТО ДА СЕ СЪБИРАМЕ СЪС СЪСЕДИ , ПРИЯТЕЛИ, ХОРА СЪС СЪЩИТЕ 

ИНТЕРЕСИ, НА ОТКРИТО – ПЛОЩАД, ПАРК И ДР, ЗА ДА МОЖЕМ ДА ОБСЪЖДАМЕ 

ВАЖНИ ЗА НАС ВЪПРОСИ – 70,7% 

- МЯСТО, КЪДЕТО ДЕЦАТА ДА МОГАТ ДА УЧАТ СЛЕД УЧИЛИЩЕ, ДА СИ ПОМАГАТ 

ВЗАИМНО, ДА ИГРАЯТ И ДА СПОРТУВАТ – 72,4% 

- УЛИЦИ, ОСВЕТЛЕНИЕ, ВОДА, КАНАЛ – 75,9% 

- МЯСТО, КЪДЕТО ДА ПРАЗНУВАМ С БЛИЗКИ И СЪСЕДИ ПРАЗНИЦИТЕ НИ И КЪДЕТО ДА 

МОЖЕМ ДА СЕ СЪБИРАМЕ ПОВЕЧЕ ХОРА -  ………. ….. …… ДУШИ ( НАПИШЕТЕ С 

ЦИФРА КОЛКО) – 98,3% 

До 100 души  - 10,5% 

101-200 – 26,3% 

201-300 – 34,2% 

Над 300 – 29% 

- ДЕТСКА/СПОРТНА ПЛОЩАДКА – 70,7% 

- ДРУГО (ПОСОЧЕТЕ)…-0% 

Празнуващи и други празници освен националните – 100% 

Участвали и друг път в проучване на нуждите в общността чрез пряко анкетиране – с отговор 

„Не“ – 100% 

  

 



3.4.Среща с неформални лидери на общността 

Проведени са две срещи с неформални лидери в общността, една на терен в квартала и 

една в сградата на Община Камено. Бе представена идеята на проекта, видовете дейности, 

предвидени в него, времевия период за изпълнение, целите и очакваните резултати. От страна 

на представителите на общността, на НПО и медиатора за територията на община Камено се 

констатираха сериозни проблеми в общуването на представители на общността с институции 

– здравни, социални, образователни, общинска администрация, полиция. Изказано бе мнение 

за капсулованост на общността и усещане за неглижиране и отхвърляне на конкретни 

проблеми, когато са били предмет на разрешаване от дадена институция. Изказано бе 

недоволство от страна на общността при наемане на специализирани услуги – адвокати, 

нотариуси и др, които са вземали аванси от представители на общността с обещание да им 

разрешат конкретни проблеми, предимно свързани с жилища, строителство, собственост и 

инфраструктура, но в крайна сметка проблемите им са останали нерешени. Особена тежест бе 

дадена на наличието на ангажиран адвокат, специалист по устройство на територията и 

кадастъра и социален медиатор, както увеличение броя на здравните медиатори предвид 

епидемиологичната обстановка и проблемите за приемане в болнични заведения на 

територията на градовете Бургас и Айтос. 

Изказано бе удовлетворение от инициативата да бъде проведена среща с представители 

на общността и предложение тя да продължи независимо от бъдещето на проекта. 

По приблизителни данни бе изказано мнение, че в гр. Камено общността наброява 

около 2000 души, но голяма част от тях живеят и работят в чужбина и се връщат по време на 

отпуски в града. В хода на срещата се обсъдиха приблизителни граници на райони/улици, 

където би могло да се каже, че общността е концентрирана. 

  

3.5.Косвени данни на база информация от образователни институции 

С оглед конкретизиране кръга на потенциално заинтересовани лица, живеещи в 

изолирани селски / градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск 

от бедност, социално изключване и маргинализация, особено от ромските общности, екипът 

по проекта потърси информация от учебни заведения на територията на община Камено. Бяха 

предоставени данни от ОУ „Христо Ботев“, с. Трояново, ОУ „Иван Вазов“, с. Русокастро, НУ 

“Братя Миладинови“, с. Кръстина, и СУ „Христо Ботев“, гр. Камено на база 

самоидентификация на родители и близки на учащите, както следва: 

- ОУ „Христо Ботев“, с. Трояново – 20 ученици от общо 88 ученика, процентно 

съотношение 22,7 % 

- ОУ „Иван Вазов“, с. Русокастро – 30 ученици от общо 97 ученика, процентно 

съотношение 30,9% 

- НУ “Братя Миладинови“, с. Кръстина – 11 ученици от общо 35 ученика, процентно 

съотношение 31,4 % 

- СУ „Христо Ботев“, гр. Камено – 40 ученици от общо 324 ученика, процентно 

съотношение 12,4 % 

3.6. Изследване на база данни ГРАО 

Екипът по проекта направи прогнозно картиране на адресите на живеещи от общността 

представители в гр. Камено и с. Кръстина и бе направено изследване по адресна регистрация 

на брой живущи на адрес както следва; 

- Ул. „Стара планина“ ( номера от 43-239) – 641 души 

- Ул.“Любчо Баръмов“ –( номера 1-7) – 23 

-  Ул. „Хр. Смирненски“ ( номера 1-10) – 33 

- Ул.“Странджа“ (40-63) – 75 

- Ул. „Г. Димитров (50-71) – 69 



- Ул.“Пясъци‘ (1-10) – 12 

- Ул. „Арда“ (2-12) – 41 

- Ул.‘ Сливница“ (9-18) – 29 

- Ул. „Г.Кондолов“ (50-103) – 173 

- Ул. „Ас. Златаров (1- 30) – 98 

- Ул. „Меден кавал“ (14-29) – 49 

- Ул. „К. Фотинов“ (1-10) – 28 

- Ул. „Пета“ (1-10) – 38 

- Ул.“Републиканска‘ (25-41) – 52 

- Ул.“Самуил“ (10-22) – 39 

- Ул. „Цар Асен“ (1-23) - 78 

- Ул. „Аспарух“ (1-34) – 111 

- Ул. „В. Левски“ (1-10) – 22 

- Ул.“Герена“ 10 -76 

- С. Кръстина -570  

- С. Свобода – 450  

Общо : 2707 

 

 

 

4. Резултати от анализа 

4.1.От официални източници 

Изнесената в официални източници информация е крайно недостатъчна за картиране 

на пространственото разположение, разпределението на общността по населени места и 

идентификация на нуждите на общността. Предвид засилените миграционни процеси през 

последното десетилетие би следвало да се ползва с повишено внимание поради липса на 

актуализация и целево детайлно обследване на данните за целите на анализа.  

4.2.От информация в интернет пространството 

Изследваната информация в интернет пространството е сходна с наблюденията на 

екипа, провел анализа на територията на общината, като общи условия и факти, но е обобщена 

на ниво региони, което затруднява идентификация на специфични потребности на територията 

на общината.  

4.3.От проведена анкета 

За целите на проекта считаме представената извадка от анкетирани лица за достатъчно 

представителна като предварително проучване на текущото състояние и нагласите на 

изследваните лица.   

Удовлетворителни са резултатите от проведеното проучване като нормално 

разпределение по признаци възраст, пол, местоживеене.  

Ясно се откроява нужда от общностен център с възможно най – широк кръг от 

функционалности – както за споделяне и празнуване на празници в общността (98 %) в широк 

кръг, така и място за общуване по различни поводи и проблеми, включително прилежаща 

инфраструктура за различните възрастови групи и място за срещи с мултидисциплинарен екип 

за разрешаване на конкретни проблеми в социалната, здравната, институционалната и др. 

сфери. Предвид традициите в общността  - събиране на множество хора на едно място ( над 

100 души) , следва да се обмисли възможността за благоустрояване на достатъчно голямо 

открито пространство за целите на проекта, което да удовлетвори очакванията за възможност 

за събиране и споделяне. Същевременно ясно е откроена и необходимостта от възможност на 

терен, близо до общността да присъстват представители на мултидисциплинарен екип 

целогодишно, което налага обмисляне на възможност за целогодишно използваемо 



помещение. Откроява се и необходимост от помещение за взаимопомощ и практическа работа 

с образователен медиатор за извънкласни занимания с цел подпомагане на усвояването на 

знания 

4.4.От среща с неформални лидери 

Потвърждават се изведените от анкетното проучване резултати за очаквания и нужди 

на общността, в посока намаляване на дистанцията между общността и институциите, било 

посредством експерти на място, било в посока перманентна комуникация и периодични срещи 

с представители на властта и компетентни по интересуващите ги въпроси институции.  

4.5.От косвени данни на база информация от образователни институции относно 

проучване с цел прогнозиране на коректна информация за брой лица, 

потенциални бенефициенти в проекта 

Изведените по косвен път данни за брой лица, живеещи в изолирани селски / градски и/или 

бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване 

и маргинализация, особено от ромските общности, потвърждават неактуалност на 

статистическите данни за прогнозен процент на населението с аналогични характеристики за 

територията на община Камено. Дори и при отчитане на факта, че традиционно семействата 

от общността са многодетни, процентното съотношение е в пъти по – голямо от изведения в 

ПИРО процент по косвен път и на база доброволно самоопределяне в НСИ.  

4.6.Изследване на база данни ГРАО в Община Камено 

Проведеното изследване е на база приблизително картиране от среща с неформални лидери 

на общността, като данните са приблизителни, тъй като в базата данни има постоянно 

текучество при покупко – продажби на имоти, миграционни процеси и др. При все това, 

данните потвърждават по – голяма величина на целевата група от прогнозните 7,1 % население 

от общността за цялата територия на община Камено. 

 

5. Реализирани и текущи проекти със сходен предмет 



 
6. Изводи 

 

Анализът на събраните данни показва недостатъчна информационна осигуреност от гледна 

точка на официални статистически данни за целите на проекта. При все това проведените 

проучвания дават стабилна основа за анализ на текущото състояние на общността и целевите 

групи, както и на техните нагласи и очаквания, нужди и основни проблеми. Като цяло анализът 

потвърждава общите тенденции на Националната стратегия за периода до 2020 г. Тъй като към 

момента на подготовка на проектното предложение все още липсва приета Национална 

стратегия за периода 2021-2027 г, в община Камено също липсва стратегически или планов 

документ в тази област.  

За целите на проекта е необходимо да се изготви детайлно картиране на общността – 

пространствено, количествено и да бъде изготвена качествена основа за изготвяне на 

адекватен стратегически или планов документ за следващия програмен период.  

Ясно са дефинирани нуждите на общността от скъсяване на дистанцията по отношение 

съдействие за разрешаване на проблеми от в социалната, здравната, институционалната и др. 

сфери. Дефинирана е и нуждата от център на общността с максимален брой функционалности 

– за срещи и разговори, за обсъждане на проблеми и актуални теми, за празнуване, за 

съвместна подготовка извън училищната институция, за спорт и за игра.  

В този смисъл и предвид променените тенденции в общността  за дълги престои в чужбина 

за работа или пребиваване на населението в работоспособна възраст ясно се дефинират 

целевите групи за работа по проекта  - деца в преходна възраст ( преди детска градина, 

предучилищна възраст), младежи в училищна възраст, жени – майки и близки роднини, 



традиционно отглеждащите децата.  

Вторични целеви групи са представителите на НПО, общинските служители, които ще 

представляват част от мултидисциплинарния екип, здравни, социални и образователни 

медиатори, представители на мултидисциплинарния екип, които ще работят по предоставяне 

на услуги и управление на интегрираните услуги за общността.  

Към момента на територията на община Камено няма съществуващи центрове за 

предоставяне на услуги в тази област, с изключение на действащ център по проект „Ранно 

детско развитие“ в ЦДГ „Слънце“, работещ с деца от 0-6 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


