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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 Г.  

 

Глава  I: 

 Приоритетни области, цели и мерки от Общинския план за действие за периода 2022-2024  

  

 

 

ПРИОРИТЕТ „ОБРАЗОВАНИЕ“ 

Оперативна цел: Създаване на условия за осъществяване на качествено и приобщаващо образование, както и за образователна интеграция 

и интеркултурно образование за деца и ученици, в т.ч. за уязвими групи, включително роми. 

 

 

Цел 1. Повишаване на обхвата на децата и учениците в предучилищното и училищното образование и намаляване на дела на 

отпадналите и преждевременно напусналите училище 
 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност 

2020 г. 

Целева стойност с 

натрупване 2022-

2024 г. 

1.1. Включване на деца от 

бедни и уязвими 

семейства в извънкласни и 

Текущ 2022-2024 Община 

Камено; 

Училища; 

Детски 

Средства по 

ОП; НОИР; 

Средства по 

национални 

Брой деца и 

ученици в бедни и 

уязвими 

семейства в 

Деца и ученици 

в бедни и 

180 
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извънучилищни дейности 

( осигуряване на 

възможност за спорт, 

например тренировки по 

футбол, тренировки по 

кикбокс) 

градини; 

МКБППМ

Н; 

ОЗД към 

ДСП - гр. 

Айтос, 

ИРМ гр. 

Камено; 

ДПС към 

РУ- 

Камено 

програми; 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ. 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности, които 

са обхванати в 

училищата и 

детските градини 

уязвими 

семейства- 145 

1.2. Въвеждане на 

образователни медиатори 

от общността ( при 

възможност); с 

подходящи умения и 

подготовка за работа с 

родители; подобряване на 

информираността за 

професията образователен 

медиатор сред общността; 

Текущ 2022 – 

2024 г. 

Училища 

Детски 

градини 

Средства по 

ОП; НОИР; 

Средства по 

национални 

програми; 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ. 

Образователният 

медиатор е 

необходим за 

лесен и достъпен 

образователен 

процес на децата 

от общността и 

уязвимите групи 

 

4 

 

10 

1.3. Работа с родители и 

включване в училищните 

дейности и младежи по 

отношение на превенция 

на ранните съжителства, 

ранните бременности и 

раждания, контрацепция, 

семейно планиране 

Текущ 2022- 

2024 г. 

Училища 

Детски 

градини 

Средства по 

национални 

програми; 

Проекти на 

МОН, 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ;  

Средства по 

ОП НОИР.  

 

Разясняване сред 

родителите на 

рисковете от 

ранно 

съжителство и 

ранна бременност 

и раждане 

 

37 

 

40 

1.4. Работа с родители, баби и 

дядовци, както и с  деца, 

които често пътуват в 

чужбина и се връщат 

(мобилни деца). 

Подобряване на 

Текущ 2022-

2024г. 

 

Училища 

Детски 

градини 

Средства по 

национални 

програми; 

Проекти на 

МОН, 

Трудно 

адаптиране от 

постоянно 

преместване в 

нова среда, както 

и адаптиране към 

 

48 

 

61 



3 
 

механизма за работа и 

превенция по отпадане от 

училище на мобилните 

деца.  

Проекти на 

ЦОИДУЕМ;  

Средства по 

ОП НОИР.  

 

образователните 

институции 

1.5. Осигуряване на 

благотворителни 

кампании за деца от най-

бедните семейства, с 

участието на общината, 

общността, църкви, 

институции – (на 

територията на общината 

живеят бедни семейства, 

чиито деца имат нужда от 

дрехи , обувки и 

помагала);  

 

Текущ 2022- 

2024 

Училища;  

Детски 

градини  

 

Средства по 

национални 

програми; 

Проекти на 

МОН, 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ 

 2 кампании на 

образователна 

институция 

3 кампании на 

образователна 

институция 

1.6. Превенция на ранните 

съжителства - създаване и 

функциониране на 

механизъм за засилено 

партньорство с училище, 

институции, община, 

общност, медиатори за 

обмен на информация, 

планиране и изпълнение 

на съвместни дейности;.  

Текущ 2022-2024 МОН 

ЦОИДУЕ

М 

От бюджета на 

МОН 

Средства по 

ОП НОИР 

 1 1 

2. Повишаване на обхвата в ДГ и предучилищните групи 

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност 

2020 г. 

Целева стойност с 

натрупване 2022-

2024 г. 
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2.1. Подобряване дейността на 

Механизма за превенция 

на отпадането от училище 

- съвместни кампании 

между общност, МАГ, 

учители и община за 

записване в ДГ и 

предучилищни групи за 

разясняване ползата от 

ученето и 

образователните 

институции; 

(разширяване на обхвата 

на заинтересованите лица 

чрез включване на 

членове на МАГ) 

 

Текущ 2022 -

2024 г. 

Училища;  

Детски 

градини  

 

 

 

Средства по 

ОП НОИР  

Проекти на 

ЦОИДУЕМ 

Бюджет на 

учебни 

заведения 

Брой проведени 

инициативи по 

прилагане на 

Механизма за 

превенция на 

отпадането от 

училище 

 

3 3 

2.2. Включване на родителите 

в живота на училището и 

ДГ, в процеса на учене и 

занимания с децата - 

работа с родители от  

бедни семейства; 

 

Текущ 2022-

2024г. 

Училища;  

Детски 

градини  

 

Проекти на 

ЦОИДУЕМ 

Приобщаване на 

родителите към 

учебния процес, 

за да се работи 

по-лесно с децата 

и техните 

родители 

3 3 

Цел 3. Ограничен достъп до средно образование на деца от бедни семейства до областния град (около 30 деца от бедни семейства от 

общината учат в професионални училища в Бургас и заплащат ежедневно междуградски транспорт); 
 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност 

2020 г. 

Целева стойност с 

натрупване 2022-

2024 г. 

3.1. Осигуряване на 

ученически карти за 

междуградски транспорт 

или училищен автобус за 

изявени или даровити 

ученици след 7-ми клас, 

които посещават средни 

Текущ 2022 -2024г. Училища;  

Детски 

градини 

 

Общински 

бюджет, ДБ, 

РОМАКТ 

 

Невъзможност за 

покриване на 

пътни разходи, 

свързани с 

обучение в 

областния град 

 

0 Според броя на 

децата за 

съответната 

учебна година, 
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училища в областния 

град; 

 

които са от бедни 

семейства 

Цел 4. Повишаване качеството на образователния процес; 
 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност 

2020 г. 

Целева стойност с 

натрупване 2022-

2024 г. 

4.1. Обучителни семинари и 

квалификационни курсове 

за учителите 

(интеркултурно 

образование, работа с 

деца-билингви, 

интерактивни методи за 

обучение, компютърни 

умения, др.) 

Текущ 2022-2024 Училища;  

Детски 

градини 

 

Средства от 

държавния 

бюджет 

Повишаване 

квалификацията 

на 

преподавателите 

от училищата и 

детските градини 

при работата им с 

деца  

10 10 

4.2. Насърчаване на програми 

за извънкласни дейности 

в училището и в 

отдалечените квартали и 

селата в областта на 

спорта, изкуството, 

науката; 

Текущ 2022-2024 Училища;  

Детски 

градини  

 

Средства от 

държавния 

бюджет 

Ниска 

заинтересованост 

сред децата от 

уязвимите групи 

към спорта, 

изкуството и 

науката 

0 1 

4.3. Осигуряване на 

психолози, логопеди 

(където е възможно), и 

други специалисти. 

Провеждане на 

информационни срещи 

сред общността за 

съществуващите на 

територията услуги; 

 

Текущ 2022-2024 Училища 

Детски 

градини 

РОМАКТ  2 10 
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4.4. Подпомагане на 

учениците от 7, 10, 12 

клас с допълнителни 

занимания по български 

език, математика и др. във 

връзка с външното 

оценяване (матурите); 

Изпълнява 

се 

2022-2024 Училища 

 

Държавен 

бюджет 

Повишаване 

успеха на 

учениците от 7, 10 

и 12 клас във 

връзка с 

националното 

външно оценяване 

Допълнителни 

часове за 

консултации за 

36 учебни 

седмици 

Допълнителни 

часове за 

консултации за 

36 учебни 

седмици 

4.5. Осигуряване на 

занимални за всички 

желаещи ученици на 

територията на общината; 

Изпълнява 

се 

2022-2024 Училища 

 

Държавен 

бюджет 

Заниманилните са 

въведени за 

ученици от 1 до 7 

клас включително 

на територията на 

общината 

Училищата са 

организирали 

занимални за 

всички желаещи 

на територията 

на общината 

Училищата са 

организирали 

занимални за 

всички желаещи 

на територията 

на общината 

Цел 5. Подобряване на достъпа до висшето образование – около 10 деца 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща стойност 

2020 г. 

Целева стойност с 

натрупване 2022-

2024 г. 

5.1.  Осигуряване на 

стипендии на изявени или 

даровити младежи от 

бедни семейства, които 

имат желание да 

продължат образованието 

си във висши учебни 

занимания; 

Текущ 2022-2024 Училища ОП НОИР  0 След решение на 

Общински съвет 

Камено  

5.2.  Осигуряване на 

стипендии за изявени и 

талантливи деца и 

ученици във всички 

области на изкуствата, 

спорта, науката; 

Текущ 2022-2024 Училища ОП НОИР  0 След решение на 

Общински съвет 

Камено  
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5.3. Стимулиране на изявени и 

талантливи младежи да 

продължават 

образованието си в 

медицински специалности 

– стипендии и други 

стимули; 

 

Текущ 2022-2024 Училища ОП НОИР  0 След решение на 

Общински съвет 

Камено  

5.4. Организиране на 

кампании за 

продължаване на 

образованието чрез 

примери на успели хора от 

общността; 

Текущ 2022-2024 Училища 

Детски 

градини 

ОП НОИР  1 2 

6. Повишаване образователния статус на  възрастните хора в общността 

  

6.1. Осигуряване на достъп до 

образование на възрастни 

хора чрез индивидуална 

форма на обучение; 

Текущ 2022-2024 Училища ОП НОИР Ниска 

образователна 

степен или липса 

на такава 

Неприложимо Според 

желаещите 

възрастни хора 

6.2. Организиране на 

кампании за 

продължаване на 

образованието сред 

възрастните хора в 

общността със 

съдействието на 

образователните 

медиатори, общността, 

църквите, 

образователните 

институции 

Текущ 2022-2024 Училища, 

Образова- 

телни 

медиатори 

ОП НОИР Нисък процент на 

възрастни хора 

със средно или 

висше 

образование. 

Голяма част от 

възрастните са с 

начално/ основно 

образование или 

липса на каквото и 

да е образование 

Неприложимо Според 

желаещите 

възрастни хора 

6.3. Разяснителни кампании и 

включване на неграмотни 

Текущ 2022-2024 Училища ОП НОИР Повишаване 

степента на 

образование сред 

Неприложимо Според 

желаещите 

възрастни хора 
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и нискограмотни лица в 

програми за ограмотяване; 

неграмотни и 

нискограмотни 

лица  

 

ПРИОРИТЕТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 

Оперативна цел: Равнопоставеност на достъпа до качествено обществено здравеопазване и подобряване на здравословното състояние на 

населението в обособените уязвими общности, с концентрация на бедност 

 

Цел 1: Повишаване на обхвата на ромски и други уязвими групи в системата на здравеопазването. 

 
 

 

 

Мерки Статус 

на 

мярката 

 

Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране (преки 

бюджетни разходи, 

друго – млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

2020 г. 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2022-2024 г. 

1.1. Провеждане на 

разяснителни кампании за 

значението и ползата на 

здравното осигуряване и 

профилактичните 

прегледи; 

Текущ 2022-

2024 

Община 

Камено, 

Здравни 

медиатори, 

НПО, РЗИ  

Общински бюджет Дейности по 

подпомагане на 

достъпа до 

медицинска помощ  

197 

индивидуални 

случая 

150 

1.2.  Работа със здравно 

неосигурени жени по 

наредба 26 за прегледи на 

бременни здравно 

неосигурени жени от 

уязвими групи; 

Текущ 2022-

2024 

Община 

Камено, 

Здравни 

медиатори 

Държавен бюджет Достъп до 

специализирани 

медицински прегледи 

на бременни здравно 

неосигурени жени 

10  15 

1.3. Осъществяване на 

прегледи с мобилни екипи 

за здравно неосигурените 

лица или такива в 

отдалечени райони; 

Текущ 2022-

2024 
Община 

Камено, 

Здравни 

медиатори 

РОМАКТ Здравни прегледи с 

мобилни екипи в 

населени места за 

здравно неосигурени 

лица 

Неприложимо 1000 

1.4. Популяризиране сред 

ОПЛ и лекарите 

специалисти с 

Постановление 17 на МС 

за поемане на лечението 

Текущ 2022-

2024 
Община 

Камено, 

Здравни 

медиатори 

РОМАКТ Достъп до болнична 

помощ на социално 

слаби и здравно 

неосигурени лица 

Неприложимо 15 
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на социално слаби и 

здравно неосигурени лица 

в болничната помощ; 

1.5. Оценка на 

необходимостта от 

назначаване на нови 

бройки здравни 

медиатори в селата на 

общината - обучение и 

назначаване на още един 

ЗМ в селата  Русокастро и 

Трояново; 

Текущ 2022-

2024 
Община 

Камено, 

Здравни 

медиатори 

РОМАКТ Увеличен брой на 

нуждаещи се от 

съдействието на 

здравния медиатор при 

решаване на различни 

здравни казуси в 

селата Русокастро и 

Трояново 

- 2 

Цел 2: Подобряване на достъпа до здравни услуги на бременни здравно неосигурени жени и млади майки. (по-редовно посещаване на 

консултации и профилактични прегледи – 10-20 жени) 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране (преки 

бюджетни разходи, 

друго – млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

2020 г. 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2022-2024г. 

2.1. Организиране и 

провеждане на мобилни 

АГ прегледи; 

Текущ 2022-

2024 
РЗИ, 

Здравни 

медиатори. 

НПО 

РОМАКТ Липса на АГ 

специалисти на 

територията на 

Община Камено  

Неприложимо 13 

2.2 Провеждане на 

информационни 

кампании в общността във 

всички населени места, 

където има уязвими групи 

за разясняване на 

значимостта на 

прегледите на бременните 

жени, задължителните 

прегледи, майчино и 

детско здраве и т.н. 

Текущ 2022-

2024 
Здравни 

медиатори 

РЗИ, НПО 

РОМАКТ Ниската 

информираност на 

уязвимите групи по 

отношение на майчино 

и детско 

здравеопазване, както 

и по отношение на 

бременността 

85 беседи 100 беседи 

Цел 3: Превенция на ранни съжителства и раждания. Насърчаване на семейното планиране. (6-10 момичета годишно) 
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Мерки Статус Срок Отговорна 

институ-

ция 

Източник на 

финансиране (преки 

бюджетни разходи, 

друго – млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

2020 г. 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2022-2024г. 

3.1. Създаване/подобряване 

на механизъм за 

превенция на ранните 

съжителства и 

насърчаване на семейното 

планиране – община, ОЗД; 

ОПЛ; образователни 

институции, ЗМ, полиция, 

прокуратура и др., 

общност – повишаване на 

ангажираността; 

Текущ 2022-

2024 
Община 

Камено, 

ОЗД,  

Здравни 

медиатори, 

училища 

 

МЗ, общински 

бюджет 

Превенция за ранните 

съжителства и 

насърчаване на 

семейното планиране 

сред общността и 

конкретно сред 

момичетата от 

уязвимите групи 

12 20 

3.2. Провеждане на съвместни 

дейности с родители, 

ученици и младежи за 

повишаване 

информираността на 

общността относно 

последствията от ранните 

съжителства и раждания; 

Разясняване на закона; 

Текущ 2022-

2024 
Здравни 

медиатори, 

Община 

Камено, 

училища  

 

Общински бюджет, 

средства по 

европейски 

програми, ДБ 

Провеждане на 

обучителни беседи във 

връзка с последствията 

от ранното съжителство 

и раждане сред 

общността 

85 100 

3.3. Създаване на младежки 

клуб/ове в общността и 

насочване на вниманието 

на младежите към 

дейности като спорт, 

изкуство и др. 

Текущ 2022-

2024 
Здравни 

медиатори. 

 

РОМАКТ Развитие на спорта, 

изкуството и други 

дейности сред 

младежите от 

общността 

1 2 

3.4. Работа с родители и 

кампании в общността за 

намаляване на 

общностния натиск за 

ранни женитби, 

включително и в 

евангелските църкви; 

Текущ 2022-

2024 
Здравни 

медиатори. 

 

РОМАКТ Ограничаване на 

ранните женитби сред 

уязвимите групи в 

общността 

85 100 
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3.5. Здравно образование в 

училище – с акцент върху 

превенция на ранни 

съжителства, ранна и 

нежелана бременност и 

отпадане от училище, 

както и рисковете за 

здравето на малката майка 

и бебето; 

Текущ 2022-

2024 
Здравни 

медиатори, 

училища 

 

МОН, ДБ Обучение по здравно 

образование, 

предпазване от 

нежелана бременност, 

рискове за отпадане от 

училище  

Неприложимо 2 

3.6. Кампании в общността и 

училище на тема – 

превенция на трафик на 

хора и проституция; 

Текущ 2022-

2024 
Здравни 

медиатори, 

училища 

 

Общински бюджет, 

ДБ 

 2 4 

Цел 4: Подобряване на достъпа до първична и специализирана здравна помощ, особено за най-бедните и хората от най-отдалечените села.  

(около 5 деца без ОПЛ) 

4.1. Здравно-информационни 

кампании в общността на 

тема РДР и важността от 

записването на 

новороденото дете при 

ОПЛ. Осигуряване връзка 

с ОПЛ и родителите чрез 

ЗМ и РЗИ - права и 

задължения на 

пациентите; 

(Кампании в общността, 

вкл. църкви на тема – 

хранене на бебета и малки 

деца, психологическо 

развитие; ) 

Текущ 2022-

2024 
Здравни 

медиатори. 

РЗИ, 

църкви 

РОМАКТ Включване на 

новородени деца в 

кампании по опазване 

на тяхното здраве, 

развитие, хранене, 

посещение на ОПЛ  

Неприложимо Според броя 

на 

новородените 

деца 

4.2. 

 

Организиране и 

провеждане поне два пъти 

годишно на мобилни 

прегледи и посещения на 

специалисти на място за 

най-уязвимите – 

Текущ 2022-

2024 
Здравни 

медиатори. 

 

РОМАКТ Липса на специалисти в 

общинския град като 

кардиолози, невролози, 

гинеколози и други 

Неприложимо 26 
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социално-значими 

заболявания – кардиолог, 

невролог и др.; 

4.3. Организиране на 

обществен транспорт при 

необходимост за прегледи 

в областния град за 

определени уязвими 

групи като бременни 

жени, възрастни хора, 

хора с увреждания и т.н.; 

Текущ 2022-

2024 
Здравни 

медиатори. 

 

Общински бюджет Спешна и неотложна 

нужда от преглед при 

специалисти в 

областния  град 

Неприложимо Според броя 

лица 

4.4 Осигуряване на ОПЛ в 

селата ; 

Текущ 2022-

2024 
Община 

Камено, 

здравни 

медиатори 

 Липса на ОПЛ във 

всички населени места 

Неприложимо Провеждане 

на търгове за 

отдаване на 

здравни 

кабинети под 

наем на ОПЛ 

 
ПРИОРИТЕТ „ЗАЕТОСТ“ 

 

                          Оперативна цел: Равнопоставен достъп и подобряване реализацията на ромите на пазара на труда и повишаване на дела 

на заетите сред тях; намаляване на социалните неравенства и активното им социално приобщаване  

 

Цел 1.  Намаляване на безработицата сред най-уязвимите групи 

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

За 2020 г. 

Целева 

стойност с 

натрупване  

2022-2024 г.1 

 
1 При удължаване на епидемичната обстановка и ограничителните мерки, целевите стойности подлежат на промяна. 
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1.1. Курсове и обучения за 

квалификация и 

преквалификация и 

адекватно заплащане плюс 

осигуряване на 

практика/работа и 

издаване на  сертификат за 

млади хора; 

Изпълнява 

се 

 

 

2022-

2024 

АЗ ДБ Брой лица мотивирани за 

активно поведение на 

пазара на труда/за търсене 

на работа 

Неприложимо 1 

1.2. Мотивиране и 

професионалното 

кариерно ориентиране в 

училище и сред най-

малките; 

Изпълнява 

се 

 

2022-

2024 

АЗ ДБ Брой лица включени в 

професионално 

ориентиране 

 

5 20 

1.3. Програми и информация 

за насърчаване на млади 

хора за продължаване на 

образованието в 

педагогически и 

медицински специалности 

като медицински сестри, 

лаборанти и др.; 

Изпълнява 

се 

 

 

2022-

2024 

АЗ    ДБ и ПРЧР  

2021-2027 г. 
Брой лица, включени в 

обучение за придобиване 

на професионална 

квалификация и/или 

ключова компетентност 

 

- Ще бъде 

подадена след 

одобрението на 

ПРЧР 2022-2024 

1.4. Организиране на 

инициативи за обсъждане 

на въпросите, свързани с 

подпомагането и 

насърчаването на малкия и 

средния бизнес, 

разкриването на работни 

места, фокус - уязвими 

групи и оптималното 

използване на природните 

ресурси на общината в 

областта на земеделието, 

търговията, културата, 

туризма. 

Към 

момента 

не се 

изпълнява 

- - - - - - 

1.5. Популяризиране и 

организиране на 

Към 

момента 
- - - - - - 
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информационни срещи за 

възможностите  относно 

кандидатстването с 

проекти за финансиране на 

мерки, заетост, обучения  

за квалификация и 

преквалификация, 

стартиране на малък и 

среден бизнес в сферата на 

земеделието, селското 

стопанство, сферата на 

услугите и търговията 

съвместно с представители 

на община и формални и 

неформални лидери от 

ромската общност; 

не се 

изпълнява 

1.6. Качествени курсове по 

чуждоезиково обучение и 

компютърна грамотност за 

младите хора; . 

Към 

момента 

не се 

изпълнява 

2022-

2024 
АЗ ДБ и ПРЧР 

2021-2027 
Ниска компютърна и 

чуждоезикова подготовка 

Неприложимо 1 

1.7. Организиране на трудови 

борси/ срещи с 

работодатели; 

Текущ 2022-

2024 
АЗ ДБ и ПРЧР 

2021-2027 
 Неприложимо 5 

Цел 2: Подобряване на информираността за действащи проекти и програми на БТ и др. сред общността 

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, друго 

– млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

За  2020 г. 

Целева стойност 

с натрупване 

2022-2024 г. 

2.1. Назначаване на трудов 

медиатор от общността в 

БТ, който е обучени и 

осъществява работа на 

терен, който работи в 

Не се 

предвижд

а 

2022-

2024 

Община 

Камено 

ДБ и ПРЧР 

2022-2024 
Разясняване на трудовите 

взаимоотношения, способи 

за намиране на работа, 

както и разясняване на 

функциите на бюрата по 

Неприложимо 2 
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интерес на общността на 

терен и в екип с 

образователни и здравни 

медиатори; 

труда, запознаване и 

разясняване на трудовото 

право 

2.2. Подходящи обучения на 

служители от БТ и други 

институции в 

мултикултурна 

комуникация; 

Текущ 2022-

2024 

АЗ ДБ и ПРЧР 

2022-2024 г. 

 

 1 1 

2.3. Изнесени информационни 

дни на БТ за по селата и 

кварталите на достъпен 

език. 

Текущ 2022-

2024 
Община 

Камено, 

трудов 

медиатор 

ДБ и ПРЧР 

2022-2024 
Липса на транспорт до 

общинския град, където се 

помещава бюрото по 

труда 

Неприложимо 2 пъти месечно 

 

ПРИОРИТЕТ „ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ“ 

Оперативна цел: Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура и 

инфраструктура за публични услуги  

Цел 1 :  Ограничаване на незаконното строителство  

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки бюджетни 

разходи, друго – 

млн. евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева стойност 

с натрупване 

2022-2024 г. 

1.1. Изготвяне на кадастрални 

карти и оценка на 

съществуващи постройки; 

нова процедура за нов 

устройствен план. 

Изпълнява 

се 

 

2022-

2024 

Община 

Камено, 

МРРБ 

ДБ, общински 

бюджет 

Изготвена кадастрална карта 

на гр. Камено 

Изготвяне на нов ОУП 

0 1 

1.2. Информационни срещи 

между представители на 

общността и общината по 

въпроси, касаеши 

териториално – селищно 

Текущ 2022-

2024 
Община 

Камено 

Общински 

бюджет 

 

 

 

 

Изнесен информационен ден 

по област „ТСУ – 

строителство“  - гр, Камено, 

с.Кръстина, с. Свобода, с. 

Русокастро, с. Трояново 

0 5 
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устройство и 

строителство; 
1.3. Съставяне на комисия за 

адресна регистрация; 

Текущ 2022-

2024 
Община 

Камено 

Общински 

бюджет 

Изготвяне на Правилник / 

Заповед за комисия 

0 1 

Цел 2:  Подобряване на жилищните условия и социалната инфраструктура 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

друго – млн. 

евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2022-2024 г. 

2.1. Изграждане на площадки 

за игра на открито в селата 

– с. Кръстина; 

Изпълнява 

се 

2022-

2024 
Община 

Камено 

Общински 

бюджет 
Липса на площадка за 

игра на открито 

0 1 

2.2. Ремонт на ДГ в с. Свобода; Изпълнява 

се 

2022-

2024 
Община 

Камено 

Общински 

бюджет, 

оперативни 

програми 

Сградата е за ремонт 0 1 

2.3. Участие в програми за 

осигуряване на нормален 

жизнен стандарт чрез 

европейско финансиране; 

Текущ 2022-

2024 
Община 

Камено 

Оперативни 

програми 
Изготвяне на проектни 

предложения за 

подобряване стандарта на 

живот към фондовете на 

ЕС 

0 2 

Цел 3:  Подобряване състоянието на уличната мрежа 

3.1 Поетапно асфалтиране на 

улици , след подмяна на 

водопроводни и 

канализационни мрежи 

Текущ 2022-

2024 
Община 

Камено 

Общински и 

държавен 

бюджет, 

оперативни 

програми 

Прилагане на общинска 

програма по строителство 

0 1000 м 

Цел 3.1:  Подобряване на уличното осветление 

3.1.1. Поетапно разширение на 

мрежата за улично 

осветление в 

урегулираните територии 

Текущ 2022-

2024 
Община 

Камено 

Общински 

бюджет, 

оперативни 

програми 

Прилагане на общинска 

програма по строителство 

0 500 м 
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Цел 4:  Изграждане на нова привлекателна среда в ромските квартали за забавление и спорт -  безопасни детски площадки и спортни 

площадки за младежите 

4.1 Изграждане на спортни 

площадки с фитнес уреди 

на открито за младежите  с 

доброволен труд от 

младежите 

Текущ 2022-

2024 
Община 

Камено 

Общински 

бюджет, 

оперативни 

програми 

Липса на спортни уреди 

на открито за младежи 

0 3 

Цел 5:  Подобряване на комуналните услуги и хигиената в квартали и улици, където живеят хора в уязвимо положение 

5.1. Организиране на дни за 

почистване и кампании, 

посветени на хигиената, с 

участието на доброволци 

от общността в ромските 

квартали със съдействието 

на общината (осигуряване 

на техника и съоръжения 

за почистване); 

Текущ 2022-

2024 
Община 

Камено 

Общински 

бюджет, 

оперативни 

програми 

Прилагане на общинските 

програми във връзка с 

опазване на околната 

среда 

0 10 

5.2. Поставяне на контейнери 

за битови отпадъци в края 

на уличната регулация. 

Текущ 2022-

2024 
Община 

Камено 

Общински 

бюджет 
Прилагане на общинските 

програми във връзка с 

опазване на околната 

среда 

0 3 

 

ПРИОРИТЕТ „РАВЕНСТВО, ПРИОБЩАВАНЕ, УЧАСТИЕ“ 

Оперативна цел: Гарантиране правата на гражданите, с акцент върху жените и децата, защита на обществения ред, недопускане и  

противодействие на проявите на нетолерантност и на “език на омразата”.  

 

Цел 1: Реализиране на социално- превантивната дейност на територията на общината чрез Консултативния кабинет на обществените 

възпитатели към МКБППМН- Община Камено. 

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

(преки 

бюджетни 

разходи, 

Индикатори Текуща 

стойност 

За 2020 г. 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2022-2024 г. 
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друго – млн. 

евро 

1.1 Да продължи 

предоставянето на услуги 

в общността, свързани с 

индивидуално 

консултиране на деца в 

риск, семейно 

консултиране за 

подобряване 

функционирането на 

семейната система, 

мобилно семейно 

консултиране при 

предоставяне на услугите 

към семействата, 

семейна конференция и 

арт терапия. 

Изпълнява 

се 

2022-

2024 
МКБППМН,

Община 

Камено, 

училища, ДГ, 

МВР 

Общински 

бюджет 

Високата концентрация на 

рискови фактори сред 

уязвимите групи са 

предпоставка за висока 

детска престъпност, агресия 

и нестабилна семейна среда 

69 Според броя 

лица 

1.2 Повишаване 

информираността на 

деца от уязвими групи и 

техните родители 

относно функциите и 

отговорностите на 

институциите, правата и 

задълженията на 

гражданите. 

Текущ 2022-

2024 
МКБППМН,

Община 

Камено, 

училища, 

ДГ, МВР 

Общински 

бюджет, ДБ 

Непознаване на 

обществените органи, 

институциите и техните 

функции и отговорности, 

както и непознаване на 

правата и задълженията на 

гражданите към обществото 

и държавата. 

33 Според броя 

лица 

1.3 Оказване на помощ на 

малолетни и 

непълнолетни, които са 

извършили 

противообществени 

прояви, както и 

предприемане на мерки 

Текущ 2022-

2024 
МКБППМН,

Община 

Камено, 

училища, 

ДГ, МВР 

Общински 

бюджет, ДБ 

Висок процент на детска 

престъпност сред уязвимите 

групи 

25 Според броя 

лица 
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за тяхната социална 

защита и развитие 

Цел 2: Активно включване на деца и техните семейства в превенция на противообществени прояви чрез реализиране на дейности по 

разработени  план- програми. 

 Мерки Статус Срок Отговорна 

институция  

Източник на 

финансиран

е (преки 

бюджетни 

разходи, 

друго – млн. 

евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2022-2024 г. 

2.1. Повишаване на броя на 

обхванатите деца от 

уязвими групи и техните 

родители в дейности по 

превенция на насилието и 

агресията в училище и на 

улицата. 

Текущ 2022-

2024 
МКБППМН 

МВР 

Община 

Камено 

училища 

Общински 

бюджет, 

държавен 

бюджет 

Намаляване на насилието и 

агресията сред децата в 

училищна среда и на 

обществени места 

61 Според броя 

лица 

2.2 Насърчаване 

посещението и участието 

на по-голям брой деца в 

общински културни 

дейности и дейности за 

свободното време. 

Текущ 2022-

2024 
МКБППМН 

МВР 

Община 

Камено 

училища 

Общински и 

държавен 

бюджет 

Малък процент от децата от 

уязвимите групи взимат 

участие в общински културни 

дейности и дейности за 

свободното време 

Според броя 

лица 

Според броя 

лица 

2.3 Включване на децата от 

уязвими групи в 

доброволчески дейности 

за формиране на 

положителна нагласа към 

доброволчеството и 

засилване на участието 

им в обществения живот 

за развиване на активна 

гражданска позиция. 

Текущ 2022-

2024 
МКБППМН 

МВР 

Община 

Камено 

училища 

Общински и 

държавен 

бюджет 

Активно участие в кампании 

за доброволни инициативи, 

както и развитие на 

гражданска позиция.  

10 20 
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2.4 Организиране на спортни 

мероприятия/турнири и 

инициативи с цел 

опознаване, сближаване 

и утвърждаване на 

толерантни 

междуетнически 

отношения чрез спорт. 

Текущ 2022-

2024 
МКБППМН 

МВР 

Община 

Камено 

училища 

Общински и 

държавен 

бюджет 

Малък процент спортисти 

сред уязвимите групи при 

спортни мероприятия 

0 3 

Цел 3: Повишаване на информираността на децата и техните семейства относно правата на детето, регламентирани в Конвенцията на 

ООН за правата на детето, Закона за закрила на детето, Закона за защита от дискриминация и за съществуващите социални услуги за 

подкрепа в общността. 

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиран

е (преки 

бюджетни 

разходи, 

друго – млн. 

евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2022-2024 г. 

3.1.  Провеждане на 

разяснителни и 

информационни 

кампании в училищата за 

повишаване на 

чувствителността и 

нетърпимостта към 

прояви на 

дискриминация  

Текущ 2022-

2024 
МКБППМН 

МВР 

Община 

Камено 

училища 

Общински и 

държавен 

бюджет 

Недопускане прояви на 

дискриминация в училищна 

среда 

0 5 

3.2. Ежемесечно да се 

провежда открита 

приемна за граждани с 

регионален представител 

на Комисията за защита 

от дискриминация за 

консултации и оказване 

на методическа помощ 

при подаване на жалба, 

ако това е необходимо. 

Текущ 2022-

2024 
МКБППМН 

МВР 

Община 

Камено 

училища 

Общински и 

държавен 

бюджет 

Разяснителни кампании във 

връзка с проявите на 

дискриминации и начините за 

защита от нейните 

проявления 

0 12 



21 
 

3.3 Организиране на 

обучения и групови 

програми с деца и 

родители по превенция 

на насилието сред и 

срещу деца. 

Текущ 2022-

2024 
МКБППМН 

МВР 

Община 

Камено 

училища 

Общински и 

държавен 

бюджет 

Защита на децата от формите 

на насилие сред и срещу тях 

2 4 

Цел 4: Увеличаване на усилията в борбата с трафика на хора чрез ефективно прилагане на заложеното в документите на ООН, Съвета на 

Европа и ЕС, и използване на съществуващите в ЕС инструменти 

 

 

 

Мерки Статус Срок Отговорна 

институция 

Източник на 

финансиран

е (преки 

бюджетни 

разходи, 

друго – млн. 

евро) 

Индикатори Текуща 

стойност 

 

Целева 

стойност с 

натрупване 

2022-2024 г. 

4.1 Привличане на 

представители на ромска 

общност чрез 

реализиране на дейности 

по превенция на трафика 

на хора, включително 

провеждане на обучения 

за идентификация и 

насочване на жертви на 

трафик на хора. 

Текущ 2022-

2024 
МКБППМН 

МВР 

Община 

Камено 

училища 

Общински и 

държавен 

бюджет 

Ограничаване на жертвите на 

трафик на хора сред 

уязвимите групи 

0 4 

4.2 Ефективно прилагане на 

Национален механизъм 

за насочване и 

подпомагане на жертви 

на трафик на хора 

(НМН), независимо от 

тяхната етническа 

принадлежност, 

националност, религия, 

полови и възрастови 

характеристики. 

Текущ 2022-

2024 
МКБППМН 

МВР 

Община 

Камено 

училища 

Държавен 

бюджет 

 0 Според броя 

лица 
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    Програмата е разработена съвместно с дейност „Просвета“- г-жа Стоянка Желева, Бюро по труда- гр. Бургас, клон гр. 

Камено, здравни медиатори към Община Камено, г-жа Искра Петрова- Секретар на МКБППМН към Община Камено. 

    Приета с Решение по т.4 от Протокол № 32/ 30.06.2022 година от Общински съвет-Камено. 

 

 

 

 

 


