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A B C D E F G H I J

Стратегическа 

цел

Приоритет Мярка Дейност/проектна 

идея*

Кратко описание Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Стратегическа 

цел 1: 

Стимулиране 

развитието на 

устойчив бизнес 

и инвестиции и 

насърчаване на 

предприемачеств

ото

Приоритет 1.1: 

Подкрепа за 

устойчив 

икономически 

растеж, 

развитие на 

иновации и 

технологично 

развитие

Мярка1.1.1.: 

Изграждане на 

индустриални 

зони

Индустриална зона с. 

Свобода 

Изграждане на довеждаща 

инфраструктура, изготвяне на 

подробни устройствени 

планове

Зона 1 400 общински 

бюджет,  

ОПИК 2021-

2027 г.,  ПРСР 

2021-2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Създаване на Бизнес-

справочник в интернет 

страницата на общината

Анализ на действащите 

икономически субекти на 

територията на общината, 

създаване на бознес - 

справочник

5 общински 

бюджет

Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм, Дирекция 

"ОСПО", Дирекция 

"БФМДТ"

Създаване на център за 

подкрепа на малкия и 

средния бизнес

Обособяване на център за 

информация, услуги, 

комуникация с МСП

100 ОПИК 2021-

2027 г., 

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, вкл. 

План за 

възстановяване

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм, Дирекция 

"ОСПО", Дирекция 

"БФМДТ"

Приложение № 1

Програма за реализация на ПИРО на община Камено за периода 2021-2027 г. :

описание на предвидените мерки и дейности

Мярка1.1.2.: 

Насърчаване на 

предприемачес

твото чрез 

създаване на 

работни 

пространства и 

инструменти за 

консултиране и 

обучение и 

развитие на 

мрежови старт-

ъпи с 

участието на 

работещи 

производствен

и предприятия
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A B C D E F G H I J

Стратегическа 

цел

Приоритет Мярка Дейност/проектна 

идея*

Кратко описание Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

9

10

11

12

13

Приоритет 1.2: 

Прилагане на 

иновативни 

методи  и 

подходи за 

развитие на 

селското 

стопанство

Мярка 

1.2.1.:Развитие 

на биологично 

земеделие

Посредничество и 

улесняване 

предоставянето на 

разрешителни, достъп 

до стопанска площ

въвеждане на Е- община 5 общински 

бюджет

2025 общинска 

администрация

Осигуряване на 

съдействие за 

повишаване 

информираносттта 

относно ползите и 

начините на реализация 

на биопродукция

въвеждане на Е- община 5 общински 

бюджет

2025 общинска 

администрация

Мярка 1.2.2.: 

Развитие на 

съвременно 

животновъдств

ото 

Подкрепа на фермерите 

отглеждащи животни

въвеждане на Е- община Зона 2 и 3 100 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове

2025 Земеделски стопани

Развитие на 

пчеларството

въвеждане на Е- община Зона 2 и 3 50 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове

2027 Земеделски сторани

Стартова помощ за 

развитие на малки 

стопанства от млади 

фермери

въвеждане на Е- община Зона 2 и 3 100 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове

2027 Земеделски сторани
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A B C D E F G H I J

Стратегическа 

цел

Приоритет Мярка Дейност/проектна 

идея*

Кратко описание Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

14

15

16

Приоритет 1.3. 

: Устойчиво 

развитие на 

туризма

Мярка 1.3.1.: 

Експониране 

на културно-

историческото 

наследство

Обект „Реставрация, 

консервация,  

експониране и 

социализация на 

Русокастренска крепост

Създаване условия за 

посещения на туристи   

организиране на атракции, 

откриване на туристически 

център/Ефективното 

интегрирано планиране влияе 

върху процесите на вътрешно 

планиране на

всички ключови партньори, 

така че съответното им 

планиране и инвестициите в 

ресурси да са

насочени към реализиране на 

обща визия. 

Зона 4 480 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове

2025 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Мярка 1.3.2. 

Създаване на 

туристически 

маршрути 

представящи 

връзката 

обектите 

включени в 

мрежите на 

НАТУРА 2000 

и тези на 

културно-

историческото 

наследство

Създаване на 

туристически маршрути 

Развитие на туристически 

маршрути за оползотворяване 

ва КИН и природни ресурси 

Зона 4 50 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

общински 

бюджет

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Изграждане на 

велосипедни маршрути 

включващи 

познавателни маршрути 

и връзка с други 

регионални обектите

Развитие на  маршрути за 

оползотворяване ва КИН и 

природни ресурси 

Зона 4 100 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

общински 

бюджет

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм
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A B C D E F G H I J

Стратегическа 

цел

Приоритет Мярка Дейност/проектна 

идея*

Кратко описание Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

17

18

19

20

Изграждане и развитие 

на екопътеки и 

пешеходен туризъм 

Развитие на  маршрути за 

оползотворяване ва КИН и 

природни ресурси 

Зона 4 50 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

общински 

бюджет

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Надграждане и 

доразвиване на 

ежегодни културни 

събития

Подкрепа за развитие на 

събития в ежегодния културен 

календар на общината 

100 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

общински 

бюджет

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Мярка 1.3.3. 

Развитие на 

познавателен и 

приключенски 

екотуризъм и 

изграждане на 

туристическа 

инфраструктур

а

Обект „Проектиране и 

изграждане на 

посетителски център с 

прилежаща 

инфраструктура към 

КРС „Русокастро“;

Създаване условия за 

посещения на туристи чрез 

подобряване на свързващия 

път, организиране на атракции, 

откриване на туристически 

център

Зона 4 2 000 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

общински 

бюджет

2025 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Приоритет 

1.4.: 

Изграждане на 

инвестиционна 

среда и мрежи 

за иновативно 

развитие

Мярка 1.4.1.: 

Стимулиране 

на иновациите 

и цифровата 

трансформация 

в МСП 

Подкрепа на дейности 

за въвеждане на нови 

технологии, в т.ч. за 

намаляване на 

ресурсната и енергийна 

ефективност на 

производството 

Подкрепа на дейности за 

въвеждане на нови технологии, 

в т.ч. за намаляване на 

ресурсната и енергийна 

ефективност на производството 

и насърчаване на прехода към 

дъгова икономика

Зона 1 2 000 ОПИК 2021-

2027 г., 

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, вкл. 

План за 

възстановяване

2027 бизнес 

администрация
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A B C D E F G H I J

Стратегическа 

цел

Приоритет Мярка Дейност/проектна 

идея*

Кратко описание Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

21

22

23

24

Мярка 1.4.2.: 

Приличане на 

инвестиции 

чрез 

установяване 

на трайни 

бизнес 

партньорства 

за развитие на 

ПЧП

Разработване на 

стратегия за привличане 

на инвестиции и 

реализация на ПЧП

Създаване на нормативна 

уредба, стимулираща 

реализация на ПЧП, 

разработване на стратегически 

документи за привличане на 

ПЧП

10 общински 

бюджет

2025 Дирекция "ОПСО", 

Дирекция "БФМДТ"

Създаване и развитие на 

ПЧП за съвместно 

участие в проекти за 

икономическо развитие

Създаване на нормативна 

уредба, стимулираща 

реализация на ПЧП, 

разработване на стратегически 

документи за привличане на 

ПЧП

Зона 1 5 общински 

бюджет

Дирекция "ОПСО", 

Дирекция "БФМДТ"

Приоритет 

1.5.: Подкрепа 

за устойчиви 

качествени 

работни места 

и подобряване 

достъпа до 

заетост

Мярка 1.5.1.: 

Провеждане на 

активна 

общинска 

политика 

насочена към 

придобиване 

на 

професионална 

квалификация 

и 

преквалификац

ия към 

професии от 

местно 

значение 

Насърчаване на 

заетостта, стажове, 

обучения и активиране 

на безработни и 

неактивни младежи

Включване в обучение или 

пазара на труда на младежи, 

незаети в образование или 

заетост

50 ОПРЧР 2021-

2027 г., 

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове

2027 Дейност "СУП"

Подкрепа на обучението 

за заети лица и 

преквалификация 

съобразно регионалните 

и местните потребности 

от квалификация на 

работната сила

Подкрепа на обучението за 

заети лица и преквалификация 

съобразно регионалните и 

местните потребности от 

квалификация на работната 

сила

50 ОПРЧР 2021-

2027 г., 

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове

2027 Дейност "СУП"
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A B C D E F G H I J

Стратегическа 

цел

Приоритет Мярка Дейност/проектна 

идея*

Кратко описание Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

25

26

27

28

Обучение за 

придобиване на 

ключови умения и 

квалификация от 

безработни лица и 

повишаване на тяхната 

пригодност за заетост

Подкрепа на обучението за 

заети лица и преквалификация 

съобразно регионалните и 

местните потребности от 

квалификация на работната 

сила

50 ОПРЧР 2021-

2027 г., 

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове

2027 Дейност "СУП"

Насърчаване на участие 

на жените на пазара на 

труда, по-добър баланс 

между професионалния 

и личния живот, 

включително достъп до 

грижи за деца

Прилагане на практики за 

професионална и географска 

мобилност на родителите, вкл. 

работа от дома, работа на 

гъвкаво работно време, 

съчетани с достъп до грижи за 

деца

50 ОПРЧР 2021-

2027 г., 

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове

2027 Дейност "СУП"

Адаптиране на 

работната среда за 

справяне с рисковете за 

здравето, адаптиране на 

работодателите и 

работниците с 

промените на възрастта

Осигуряване на здравословна и 

добре приспособена работна 

среда, насърчаване участието 

на по-възрастното население в 

пазара на труда, подкрепа за 

активен живот на възрастните 

хора и остаряване в добро 

здраве

200 ОПРЧР 2021-

2027 г., 

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове

2027 Дейност "СУП"

Стратегическа 

цел 2: Устойчиво 

териториално 

развитие и 

свързаност

Приоритет 

2.1.: 

Териториално 

развитие

Мярка 2.1.1.: 

Изготвянето на 

актуални 

устройствени 

документи

Изготвяне на Общ 

устройствен план

Общият устройствен план на 

община Камено за периода 

2015 -2035 г. е основа за 

цялостното устройство на 

териториите на общината. 

Предвижданията на общият 

устройствен план, с който се 

определят общата структура и 

преобладаващото 

предназначение на 

териториите, видът и 

предназначението на 

техническата инфраструктура и 

опазването на околната среда и 

обектите на културно-

историческото наследство, са 

задължителни при изготвянето 

на подробните устройствени 

планове.

20 републикански

я бюджет, 

общински 

бюджет 

2022 Главен архитект на 

Община Камено, 

Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм
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A B C D E F G H I J

Стратегическа 

цел

Приоритет Мярка Дейност/проектна 

идея*

Кратко описание Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

29

30

31

32

33

34

Паспортизация на 

всички общински 

сгради

20 общински 

бюджет

2027 Дирекция "ОСПО", 

Дирекция "УТЕСТК"

Разработване на 

устройствени планове за 

селата в съответствие с 

предвижданията на 

ОУПО

Изготвянето на актуални 

устройствени документи 

100 общински 

бюджет

2027 Главен архитект на 

Община Камено, 

Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Мярка 2.1.2: 

Развитие на 

публичната 

инфраструктур

а

Осигуряване на 

достъпност чрез 

рехабилитация на улици 

и въвеждане на 

енергийно ефективно 

осветление 

Рехабилитация на улици и 

въвеждане на енергийно 

ефективно осветление 

280 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

общински 

бюджет

2027 Дирекция "УТЕСТК"

Подобряване на 

състоянието на зелените 

площи на територията 

на община Камено и 

изграждане на нови 

зони за отдих и спорт на 

открито

Изграждане и обновяване на 

зелените площи на територията 

на община Камено и 

изграждане на нови зони за 

отдих и спорт на открито

100 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

общински 

бюджет

2027 Дирекция "УТЕСТК"

Мярка 2.1.3.: 

Реконструкция 

на улици и 

изграждане на 

паркинги

Реконструкция на 

ул.Георги Кондолов гр. 

Камено
Повишаване качеството на 

живот в социално 

икономически аспект и 

повишаване на 

привлекателността в града

1 500 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

общински 

бюджет

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Реконструкция на 

ул.Никола Вапцаров гр. 

Камено

подмяна на водопроводна и 

канализационна мрежа, улично 

осветление и пътна част – 

ремонтиране на пътна настилка 

след подмяна на подземна 

инфраструктура 

3 000 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

общински 

бюджет

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм



5

A B C D E F G H I J

Стратегическа 

цел

Приоритет Мярка Дейност/проектна 

идея*

Кратко описание Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

35

36

37

Приоритет 

2.2.: Зелена 

система

Мярка 2.2.1.:  

Планиране 

развитието на 

градската 

зелена система

Изготвяне на 

паспортизация на 

дървесната 

растителност 

5 общински 

бюджет

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Приоритет 

2.3.: 

Устойчива 

градска 

мобилност 

Мярка 2.3.1. 

Градска 

мобилност

Изграждане на 

инфраструктура за 

велосипеден транспорт - 

велосипедни алеи, 

паркинги за велосипеди, 

специализирана 

маркировка и 

сигнализация

Обособяване на зони за 

предвижване с велосипеди 

20 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

общински 

бюджет

2027 Главен архитект на 

Община Камено, 

Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Подобряване на 

условията за използване 

на обществен транспорт

Действията на Община Камено 

са насочени към предоставяне 

на качествени  транспортни 

услуги, подходяща 

инфраструктура и среда, която 

да отговори в максимална 

степен на очакванията и 

потребностите на 

потребителите на тази услуга. 

Доколкото транспортната 

система е съвкупност от 

инфраструктурни елементи на 

градската среда за 

предоставяне на услуги за 

достъпност и свързаност в 

рамките на определена 

територия, то нейната добра 

изграденост предполага по-

добро качество на живот за 

жителите на общината, по-

интелигентен и устойчив 

растеж и преход към ресурсно-

ефективна икономика.

100 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

общински 

бюджет

2027 общинска 

администрация



5

A B C D E F G H I J

Стратегическа 

цел

Приоритет Мярка Дейност/проектна 

идея*

Кратко описание Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

38

39

40

41

42

Приоритет 

2.4.: 

Благоустроява

не на публична 

инфраструктур

а в селата

Мярка 2.4.1: 

Развитие на 

публичната 

инфраструктур

а в селата

Подобряване на 

състоянието на зелените 

площи и изграждане на 

нови зони за отдих и 

спорт на открито

Изграждане и/или 

възстановяване на зони за 

отдих и спорт на открито, 

включително площадка за 

скейтборд и ролер спортове и 

други елементи от парковото 

обзавеждане;

2 000 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

общински 

бюджет

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Отводнителен канал с. 

Трояново

210 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

общински 

бюджет

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Изграждане и 

реконструкция на 

улично осветление

 Рехабилитация и 

реконструкция на транспортни 

алеи и площи, засегнати при 

строителството;

50 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

общински 

бюджет

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Изграждане и 

реконструкция на 

уличната мрежа

·                     Въвеждане на 

енергоспестяващо парково 

осветление и други мерки за 

повишаване на сигурността и 

предотвратяване на 

престъпността;

100 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

общински 

бюджет

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Рехабилитация на 

гробищни паркове 

Създаване на достъпна паркова 

среда, свързана с горните 

направления, включително 

подобряване на достъпа на 

хора с увреждания до сгради, 

съоръжения и места за отдих.

30 общински 

бюджет 

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм



5

A B C D E F G H I J

Стратегическа 

цел

Приоритет Мярка Дейност/проектна 

идея*

Кратко описание Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

43

44

45

Приоритет 

2.5.: 

Подобряване 

на 

транспортната 

инфраструктур

а

Мярка 2.5.1.: 

Изграждане, 

ремонт и 

рехабилитация 

на пътни 

съоражения с 

икономическо 

и социално 

значение

Обект „Изграждане на 

пътен възел - с. Вратица 

 Предвиждания за контролиран 

достъп

2 000 републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

общински 

бюджет

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Обект „Пътен надлез 

Камено- Свобода“

Изграждане на пътен надлез с. 

Свобода

10 републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

общински 

бюджет

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Мярка 2.5.2.: 

Ремонт и 

рехабилитация 

на пътища, 

които 

осигуряват 

транспортни 

комуникации с 

икономическо 

и социално 

значение и 

които 

осигуряват 

транспортен 

достъп до 

отдалечени от 

общинския 

център 

населени места 

Обект „Основен ремонт 

на общински пътища"

Повишаване качеството на 

живот в социално 

икономически аспект

280 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

общински 

бюджет

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм



5

A B C D E F G H I J

Стратегическа 

цел

Приоритет Мярка Дейност/проектна 

идея*

Кратко описание Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

46

47

48

Приоритет 

2.6.: Опазване 

на околната 

среда и 

изграждане на 

екологосъобра

зна 

инфраструктур

а

Мярка 2.6.1.: 

Водоснабдяван

е и 

канализация

Обект „ Проектиране, 

изграждане и 

реконструкция на 

вътрешна водопроводна 

мрежа на с. Винарско“;

С изпълнение на настоящия 

проект се цели да се 

реконструира и рехабилитира 

водоснабдителна мрежа в 

населени места - с. Винарско, 

община Камено. Да се подобри 

общественото здраве и да 

намали екологичните рискове в 

района на община Камено, чрез 

подобряване на услугата по 

водоснабдяване. 

700 Държавно 

финансиране/ 

ПМС/ПУДООС

2023 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Обект „Проектиране, 

изграждане и 

реконструкция на 

вътрешна водопроводна 

мрежа на село 

Вратица“;

С изпълнение на настоящия 

проект се цели да се 

реконструира и рехабилитира 

водоснабдителна мрежа в 

населени места - с. Вратица, 

община Камено. Да се подобри 

общественото здраве и да 

намали екологичните рискове в 

района на община Камено, чрез 

подобряване на услугата по 

водоснабдяване. 

700 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

ПУДООС 

общински 

бюджет 

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

 Обект „Проектиране, 

изграждане и 

реконструкция на 

вътрешна водопроводна 

мрежа на село Полски 

извор

С изпълнение на настоящия 

проект се цели да се 

реконструира и рехабилитира 

водоснабдителна мрежа в 

населени места - с. Полски 

Извор, община Камено. Да се 

подобри общественото здраве и 

да намали екологичните 

рискове в района на община 

Камено, чрез подобряване на 

услугата по водоснабдяване. 

1 200 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

ПУДООС 

общински 

бюджет 

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм



5

A B C D E F G H I J

Стратегическа 

цел

Приоритет Мярка Дейност/проектна 

идея*

Кратко описание Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

49

50

51

Обект „Проектиране, 

изграждане и 

реконструкция на 

вътрешна водопроводна 

мрежа на село Черни 

връх“;

С изпълнение на настоящия 

проект се цели да се 

реконструира и рехабилитира 

водоснабдителна мрежа в 

населени места - с. Черни връх 

община Камено. Да се подобри 

общественото здраве и да 

намали екологичните рискове в 

района на община Камено, чрез 

подобряване на услугата по 

водоснабдяване. 

2 800 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

ПУДООС 

общински 

бюджет 

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Обект „Проектиране, 

изграждане и 

реконструкция на 

вътрешна водопроводна 

мрежа на село 

Константиново“;

С изпълнение на настоящия 

проект се цели да се 

реконструира и рехабилитира 

водоснабдителна мрежа в 

населени места - с. 

Константиново, община 

Камено. Да се подобри 

общественото здраве и да 

намали екологичните рискове в 

района на община Камено, чрез 

подобряване на услугата по 

водоснабдяване. 

2 800 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

ПУДООС 

общински 

бюджет 

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Обект „Проектиране, 

изграждане и 

реконструкция на 

вътрешна водопроводна 

мрежа на село Ливада

С изпълнение на настоящия 

проект се цели да се 

реконструира и рехабилитира 

водоснабдителна мрежа в 

населени места - с. Ливада, 

община Камено. Да се подобри 

общественото здраве и да 

намали екологичните рискове в 

района на община Камено, чрез 

подобряване на услугата по 

водоснабдяване. 

1 400 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

ПУДООС 

общински 

бюджет 

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм



5

A B C D E F G H I J

Стратегическа 

цел

Приоритет Мярка Дейност/проектна 

идея*

Кратко описание Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

52

53

54

Обект „Проектиране, 

изграждане и 

реконструкция на 

вътрешна водопроводна 

мрежа на село 

Русокастро“;

С изпълнение на настоящия 

проект се цели да се 

реконструира и рехабилитира 

водоснабдителна мрежа в 

населени места - с. Русокастро, 

община Камено. Да се подобри 

общественото здраве и да 

намали екологичните рискове в 

района на община Камено, чрез 

подобряване на услугата по 

водоснабдяване. 

2 500 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

ПУДООС 

общински 

бюджет 

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Обект „Проектиране, 

изграждане и 

реконструкция на 

вътрешна водопроводна 

мрежа на село 

Желязово“;

С изпълнение на настоящия 

проект се цели да се 

реконструира и рехабилитира 

водоснабдителна мрежа в 

населени места - с. Желязово, 

община Камено. Да се подобри 

общественото здраве и да 

намали екологичните рискове в 

района на община Камено, чрез 

подобряване на услугата по 

водоснабдяване. 

1 200 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

ПУДООС 

общински 

бюджет 

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Обект „Проектиране и 

изграждане на 

Пречиствателна станция 

гр. Камено“;

4 000 ОПОС 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

ПУДООС 

общински 

бюджет 

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм



5

A B C D E F G H I J

Стратегическа 

цел

Приоритет Мярка Дейност/проектна 

идея*

Кратко описание Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

55

56

Мярка 2.6.2.: 

Целесъобразно 

управление и 

ползване на 

водните 

ресурси и 

опазване на 

чистотата им

Изграждане на система 

за превенция и ранно 

предупреждение при 

риск от наводнения на 

територията на община 

Камено

Основната цел на проекта е да 

се достави, инсталира и въведе 

в експлоатация оборудване за 

мониторинг на водите на 

територията на община 

Камено, необходимо за 

функциониране на 

информационна система за 

управление на водите на 

територията на община 

Камено, в изпълнение на 

проект „Управление на риска 

от наводнения в община 

Камено“. Доставеното 

оборудване ще осигурява 

нормалното функциониране на 

информационната система, 

като я захранва с информация 

(включително и в реално 

време) от реките и язовирите на 

територията на община 

Камено. Информационната 

система ще осигури 

събирането, обработката и 

предоставяне на информация в 

реално време от 

700 ОПОС 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

ПУДООС 

общински 

бюджет 

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Мярка 2.6.3.: 

Управление на 

отпадъци

Биологична и 

техническа 

рекултивация на депо за 

ТБО гр. Камено

1 200 ОПОС 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

ПУДООС 

общински 

бюджет 

2025 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм



5

A B C D E F G H I J

Стратегическа 

цел

Приоритет Мярка Дейност/проектна 

идея*

Кратко описание Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

57

58

59

60

Обект „Изграждане на 

площадка за 

компостиране на 

биоразградими 

отпадъци

Разработване на модел за

оценка на потреблението

,Въвеждане на общински схеми

за разделно събиране на

отпадъци от домакинства ,

Пилотен проект за публично

частно партньорство за

стимулиране на разделното

събиране на отпадъци,

инфраструктура за

оползотворяване на разделно

събрани отпадъци от

домакинства

500 000 ОПОС 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

ПУДООС 

общински 

бюджет 

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Мярка 

2.6.4.:Подобря

ване на 

екологичните 

фактори на 

средата 

Увеличаване на 

затревените площи и 

ликвидиране на 

потенциални източници 

на прахови емисии

Определяне на нови озеленени

площи, изграждане на нови

"зелени" прахови стени и

защитни пояси около гр.

Камено

20 републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

ПУДООС 

общински 

бюджет 

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Информиране на 

обществеността за 

състоянието на водните 

ресурси, начините и 

методите за пестеливо 

използване на водата

информационни кампании - 

ежегодно

5 общински 

бюджет 

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Мярка 2.6.5.: 

Съхраняване, 

опазване и 

експониране на 

природното 

наследство и 

извън зоните 

на НАТУРА 

2000 и 

защитените 

територии

Изграждане и 

поддържане на база 

данни за защитените 

обекти на територията 

на общината

5 общински 

бюджет 

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм



5

A B C D E F G H I J

Стратегическа 

цел

Приоритет Мярка Дейност/проектна 

идея*

Кратко описание Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

61

62

63

64

Подобряване на 

информираността и 

повишаване 

активността на 

обществото за опазване 

на биологичното 

разнообразие

информационни кампании - 

ежегодно

5 общински 

бюджет 

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Създаване на условия за 

по-ефективно обучение 

и образование за 

опазване на 

биологичното 

разнообразие

информационни кампании - 

ежегодно

5 общински 

бюджет 

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм, Дейност 

"Просвета"

Приоритет 

2.7.: Градско 

развитие и 

укрепване на 

селищната 

мрежа

Мярка 2.7.1.: 

Подобряване 

на енергийната 

ефективност и 

разширяване 

използването 

на ВЕИ

Внедряване мерки за 

енергийна ефективност 

в обществени сгради в 

селата

Изготвяне на обследвания за 

ЕЕ и технически обследвания 

на и изпълнение на на мерки за 

енергийна ефективност 

5000 републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, както 

и План за 

възстановяване 

и устойчивост 

на Република 

България

2027 общинска 

администрация

Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност 

в  жилищни сгради

Изготвяне на обследвания за 

ЕЕ и технически обследвания 

на и изпълнение на на мерки за 

енергийна ефективност 

15 000 републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, както 

и План за 

възстановяване 

и устойчивост 

на Република 

България

2027 общинска 

администрация



5

A B C D E F G H I J

Стратегическа 

цел

Приоритет Мярка Дейност/проектна 

идея*

Кратко описание Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

65

66

67

68

69

Стратегическа 

цел 3: Развитие 

на 

пълноценна 

социална и 

професионална 

реализация на 

човешкия 

потенциал

Приоритет 

3.1.: Развитие 

на здравна и 

социална 

инфраструктур

а и 

подобряване 

на достъпа до 

тях

Мярка 3.1.1.: 

Здравна 

инфраструктур

а

Повишаване 

информираността на 

населението за достъпа 

до здравни услуги 

съобразно 

нормативните 

документи

5 общински 

бюджет 

2027 общинска 

администрация

Използване на 

технологичните 

възможности за 

осигуряване на равен и 

ефективен достъп до 

качествени здравни 

услуги, включително и 

на живеещите в малки 

населени места, 

отдалечени от градския 

център

Подобряване и модернизиране 

основните елементи на 

здравната инфраструктура в 

общината 

50 ОПРЧР 2021-

2027 г., ПРР 

2021-2027 г., 

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове

2027 общинска 

администрация

Мярка 3.1.2.: 

Социална 

инфраструктур

а

Създаване на социални 

резидентни услуги в 

общността

Разкриване на Центрове за 

грижа за хора с увреждания и 

възрастни хора

1000 ОПРЧР 2021-

2027 г., 

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове

2027 Дейност "СУП", 

Дирекция "УТЕСТК"

Деинституционализация 

на пълнолетни лица с 

умствена изостаналост – 

ДПЛУИ с. Русокастро

Изграждане на ЦНСТ 2 000 ОПРЧР 2021-

2027 г., 

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове

2027 Дейност СУП, 

Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Създаване и 

предоставяне на 

социални услуги в 

семейна среда и дневни 

центрове

Продължаване предоставянето 

на усруги в семейна среда 

1000 ОПРЧР 2021-

2027 г., ПРР 

2021-2027 г., 

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове

2027 Дейност СУП, 

Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм



5

A B C D E F G H I J

Стратегическа 

цел

Приоритет Мярка Дейност/проектна 

идея*

Кратко описание Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

70

71

Приоритет 

3.2.: 

Подобряване 

на достъпа до 

качествено 

образование

Мярка 3.2.1.: 

Подобряване 

на материално - 

техническата 

база за 

отглеждане, 

възпитание и 

обучение и 

създаване на 

условия за 

разширяване 

използването 

на ИКТ 

инфраструктур

а в учебния 

проце

Проектиране и 

разширение на 

съществуваща детска 

градина с. Черни връх

Инвестиционното намерение на 

Община Камено за разширение 

на съществуващата детска 

градина в с.Черни връх чрез 

изграждане на нова сграда, 

като пристройка към нея. На 

основание чл.140 от ЗУТ през 

2018год е издадената виза за 

проектиране от главния 

архитект на Община Камено. 

При проектирането на новата 

сграда е необходимо да се 

обърне внимание на оптимално 

застрояване, съвременно 

обемно-планировъчно и 

функционално решение, 

естетическо оформяне и 

изграждане на дворното 

пространство. При 

разработването на проекта ще 

се заложи на използването на 

съвременни материали, 

функционално решение и 

технически инсталации за 

създаване на оптимални 

условия за обитаване на децата 

500 ОПРЧР 2021-

2027 г., 

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

общински 

бюджет

2023 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Обект „Проектиране и 

изграждане на Детска 

градина в с. Свобода“.

Проектиране и изграждане на 

детска градина в с. Свобода

600 ОПРЧР 2021-

2027 г., 

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

общински 

бюджет

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм



5

A B C D E F G H I J

Стратегическа 

цел

Приоритет Мярка Дейност/проектна 

идея*

Кратко описание Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

72

73

74

75

Мярка 3.2.2.: 

Подкрепа за 

разширяване 

формите за 

обучение в 

детска и 

предучилищна 

възраст и 

занимания в 

извънучилищн

а форма на 

деца и 

младежи

Закрила и стимулиране 

на децата с изявени 

дарби;

10 общински 

бюджет 

2027 общинска 

администрация

Мярка 3.2.3.: 

Осигуряване на 

условия за 

равен достъп 

до качествено 

образование

Обхващане и задържане 

в образователната 

система на деца и 

ученици в задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст

5 общински 

бюджет 

2027 общинска 

администрация, 

дейност "Просвета"

Прилагане на 

десегрегационни 

подходи в 

образованието

5 общински 

бюджет 

2027 общинска 

администрация, 

дейност "Просвета"

Мярка 

3.2.4.:Развитие 

на качествено 

професионално 

образование

Развитие на модулни 

учебни планове и 

програми за професии, 

отчитащи реалните 

нужди на пазара на 

труда, вкл. дуално 

образование

Обновяване на училищното 

оборудване и инфраструктура 

за обучение и образование; o 

Необходимост от 

преквалификация на 

педагогическите кадри, за да са 

в състояние адекватно да 

отговорят на промените в 

образователния процес 

(дистанционни форми на 

обучение, придобиване на нови 

форми на дигитални 

компетенции и др

10 ОПРЧР 2021-

2027 г., 

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове, 

общински 

бюджет

2027 общинска 

администрация, 

дейност "Просвета"



5

A B C D E F G H I J

Стратегическа 

цел

Приоритет Мярка Дейност/проектна 

идея*

Кратко описание Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

76

77

78

79

Приоритет 

3.3.: Подкрепа 

за развитие на 

културата и 

спорта

Мярка 3.3.1. 

Развитие на 

културна 

инфраструктур

а, културната 

индустрия и 

културно-

историческото 

наследство

Закупуване на нова 

подвижна сцена

20 общински 

бюджет 

2027 МИГ, Дирекция 

Устройство на 

територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Реконструкция, 

въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност 

и развитие на 

материално-

техническото състояние 

на сградния фонд на 

културните институции

Изпълнение на топлоизолация 

и хидроизолация,основен 

ремонт покрив, подмяна на 

дограма 

2800 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове,  

общински 

бюджет 

2027 МИГ, Дирекция 

Устройство на 

територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Съхраняване, опазване 

и частично експониране 

на недвижимо културно 

наследство

Проектна готовност за 

консервация, реставрация и 

социализация на обект от 

Национално значение-обект 

Късноантична и средновековна 

крепост Русокастро - следващи 

етапи

60 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове,  

общински 

бюджет 

2027 Дирекция "УТЕСТК"

Мярка 3.3.2.: 

Продължаващо 

развитие на 

спортна 

инфраструктур

а

Продължаваща 

реконструкция на 

съществуващи спортни 

и детски площадки, 

физкултурни салони в 

училищата и детските 

заведения и изграждане 

на нови площадки

Изграждане и/или 

възстановяване на зони за 

отдих и спорт на открито и 

реконструкция на 

съществуващи

1800 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове,  

общински 

бюджет 

2027 Дирекция "УТЕСТК"



5

A B C D E F G H I J

Стратегическа 

цел

Приоритет Мярка Дейност/проектна 

идея*

Кратко описание Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

80

81

82

Изграждане на скейт 

парк гр. Камено

Изграждане и/или 

възстановяване на зони за 

отдих и спорт на открито, 

включително площадка за 

скейтборд и ролер спортове и 

други елементи от парковото 

обзавеждане; Реконструкция и 

изграждане на пешеходни алеи 

и площадки; Рехабилитация и 

реконструкция на транспортни 

алеи и площи, засегнати при 

строителството; Въвеждане на 

енергоспестяващо парково 

осветление и други мерки за 

повишаване на сигурността и 

предотвратяване на 

престъпността; Създаване на 

достъпна паркова среда, 

свързана с горните 

направления, включително 

подобряване на достъпа на 

хора с увреждания до сгради, 

съоръжения и места за 

отдих.Предвиждания за 

контролиран достъп

150 ПРСР 2021-

2027 г.,  

републикански

я бюджет и 

национални 

фондове,  

общински 

бюджет 

2022 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Стратегическа 

цел 4: Добро 

управление и 

териториално 

сътрудничество

Приоритет 

4.1.:Управлени

е в подкрепа 

на 

териториалнот

о развитието

Мярка 4.1.1.: 

Дигитализация 

на общинската 

администрация 

и разширено 

предоставяне 

на електронни 

административ

ни услуги

Изготвяне на цифрови 

модели или кадастрални 

карти за всички 

населени места в 

общината и 

прилежащите им 

землища

160 общински 

бюджет 

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм, Главен 

архитект на Община 

Камено

Изготвяне на цифрови 

модели на действащата 

улична регулация на 

населените места.

160 общински 

бюджет 

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм, Главен 

архитект на Община 

Камено



5

A B C D E F G H I J

Стратегическа 

цел

Приоритет Мярка Дейност/проектна 

идея*

Кратко описание Територия/зон

а за прилагане 

на интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативе

н бюджет (в 

хил. лв.)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

83

84

85

86

87

Мярка 4.1.2.: 

Повишаване 

квалификацият

а и уменията на 

общинската 

администрация

Анализ на нуждите, 

проблемите и 

възможностите за 

подкрепа от страна на 

общината

5 общински 

бюджет 

2027 общинска 

администрация

Провеждане на 

обучения за повишаване 

на квалификацията и 

уменията на 

администрацията

10 общински 

бюджет 

2027 общинска 

администрация

Приоритет 4.2. 

Стимулиране 

на местните 

общински 

партньорства и 

трансгранично 

и 

международно 

сътрудничеств

о

Мярка 4.2.1.: 

Утвърждаване 

и създаване на 

нови трайни 

връзки със 

съседните 

общини за 

съвместна 

работа и 

участие в 

проекти

Развитие на съвместни 

инициативи в областта 

на културата, спорта 

социалната и 

икономическата сфера

10 общински 

бюджет 

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Мярка 4.2.2.: 

Развитие на 

трансгранично

то и 

международно 

сътрудничеств

о

Подкрепа от страна на 

общината за 

създаването на 

партньорства с бизнеса 

в страната чрез 

побратимяване с 

общини от държави на 

Партньорство за съвместно 

изпълнение на проекти, по 

програми за Трансгранично 

сътрудничество

10 общински 

бюджет 

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм

Участие в 

трансгранични проекти 

за сътрудничество за 

противодействие на 

бедствия и аварии и 

известяване на 

населението

Засилване на трансграничната 

готовност за превенция на 

горски пожари, създаване на 

планове за действие, базирани 

на рискови карти, повишаване 

на осведомеността за 

възникванто на дивите пожари 

на органите за гражданската 

защита. Разработване на  

портал за управление на 

проекти и платформата за 

съвместно използване на 

10 общински 

бюджет , 

проеграми на 

ЕС, ПРСР, 

републикански 

бюджет

2027 Дирекция Устройство 

на територията, 

европроекти, култура 

и туризъм


