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Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на 
Общинския план за развитие  2007-2013г. – период на 

отчитане 2012г. 

 

През изминалата 2012 година Община Крушари насочи своите политики, 
стратегии и програми към изпълнение на цели и мерки от Общинския план за 
развитие 2007-2013г., съобразно финансовите си възможности, променящата 
се външна среда по отношение на проектното финансиране и изградения 
административен капацитет. Реализирането на дейностите и проекти по 
съответните приоритети, цели и мерки са представени в Приложение № 1 към 
настоящата докладна записка. 

Чрез реализация на Общински план за развитие през 2012г. бяха търсени 
възможности за балансирано разпределение на наличния финансов ресурс, 
така че да бъдат обезпечени различни сфери на дейност, присъщи на местната 
власт. 

1. Общи условия за изпълнение на плана за развитие и в частност 
промените в социално-икономическите условия на общината. 
 

Реализирането на мерките по Общинския план за развитие се 
осъществяваше в изключително трудна и динамична външна обстановка, силно 
повлияна от икономическата криза в страната. През отчетния период драстично 
нарасна броя на регистрираните безработни на територията на община 
Крушари.  

Фактори като растяща безработица, изключително ограничено 
предлагане на работни места от страна на частния бизнес, липсата на 
икономика и работещи малки предприятия на територията на общината, 
наложиха общината да се поеме функциите на най-големия работодател в 
общината, разкривайки по национални и европейски програми работни места.  
Пазарът на труда в Община Крушари се характеризира с висока безработица. 
Равнището на безработица в общината е три пъти по-високо от това за 
страната. Тази тенденция се наблюдава и за миналите периоди. За 2010 г. 
нивото на безработица за община Крушари е 19,9%, а към месец декември 
2011 г. – 18,6 %. 

Търсенето на работна сила, най-вече на първичния трудов пазар, се 
обуславя от множество фактори. В района на община Крушари поради 
отсъствие на инвестиции и несъответствието на квалификацията на 
безработните лица с изискванията на работодателите се задълбочава 
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дисбаланса между търсенето и предлагането на работна ръка. По тази причина 
по–голям е делът на субсидираната заетост. Ниската степен на образование и 
липсата на квалификация на безработните са сериозна пречка за реализацията 
им на пазара на труда. В условията на високото равнище на безработица и 
стеснен пазар на предлагане на работни места, групата с ниско образование и 
без специалност и квалификация, остава неконкурентна. На практика на 
реалния пазар няма предлагане и на работни места за безработните с висше 
образование  В резултат на социалния фактор квалифицирани специалисти с 
висше образование от община Крушари търсят реализация в по-големи 
общини, като по този начин се засилва икономическата миграция и 
обезлюдяването на района.  За другите групи безработни продължителният 
престой на пазара на труда води до загуба на професионални качества, 
деквалификация и непълноценно използване на наличния човешки потенциал. 

 
 

2. Постигнат напредък по изпълнение на целите и приоритетите на 
Общинския план за развитие въз основа на индикаторите за 
наблюдение. 
Като инструмент за допълваща и компенсираща финансова помощ, 
държавната политика за регионално развитие, в контекста на членството на 
България в ЕС посредством Оперативните програми към съответните 
министерства, даде възможност на общините да кандидатстват за реализиране 
на приоритетни за развитието на общината проекти, които отговарят на 
залегналите в Общинския план за развитие 2007-2013 г.приоритети, цели, 
мерки и дейности. 
През  2012 г. са реализирани проекти  с европейско финансиране ОП „Развитие 
на човешките ресурси”, Програма за развитие на селските райони, Програма 
„Трансгранично сътрудничество България - Румъния”.  
По одобрените приоритети от Общинския план за развитие са реализирани 
следните дейности : 

 
Приоритет 1 – Развитие и модернизация на техническата инфраструктура 
и подобряване качествата на околната среда 
 
Специфична цел 1: Развитие на техническата инфраструктура, създаваща 
условия за привличане на инвестиции, растеж и заетост 
Мярка 1: Подобряване на транспортния достъп на общинско ниво до входните 
транспортни коридори, улесняващ достъпа на икономическа активност от и към 
общината в регионален план 
- Доизграждане и рехабилитация на пътна мрежа 
- Рехабилитация на републикански път Алекснадрия – Коритен – Северняк 

– границата с Република Румъния. 
Дейностите по рехабилитация на посоченият пътен участък  се 
реализират по Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния –
България”. Към настоящия момент от Национална агенция „Пътна 
инфраструктура” – София са проведени всички тръжни процедури и са 
приключили определени участъци от рехабилитацията на участъка.  
Стойността на проекта е  6 700 000 лв. 

- Подобряване четвъртокласна пътна  мрежа в община Крушари участъци 



с.Абрит, с.Добрин, с.Северци, с.Лозенец, с.Зимница, както и вътрешно 
уличната мрежа. 

През 2012г. с осигурена целева субсидия за ремонт и рехабилитация на 
четвъртокласна пътна мрежа община Крушари рехабилитира два участъка : 

- Ремонт на обществен път ІV 21336 Загорци - разклона (Крушари-Добрич) 
– стойност на ремонта 72 612  лв.; 

- Ремонт на обществен път ІV 21047 Коритен - Абрит-  стойност на ремонта 
40 340 лв. 

 
За осигуряване на безопасност на пътуващите, както и в изпълнение на 
ангажименти на общините по Закона за движение по пътищата бяха закупени и 
монтирани нови табели и указателни знаци на стойност 12 875 лв. 
 

 
Мярка 3 – „Сигурно и качествено енергоснабдяване на цялата територия на 
общината, гарантиращо балансирано развитие на всички населени места” 
- Саниране на обществен и битови сгради” 
За изпълнението на тази цел през 2012г. бяха предприети действия за  
частично прилагане на мерки за  енергийна ефективност. Извършени бяха 
ремонти на следните обекти :  
- Ремонт на сградата на кметството в с. Добрин   9057  лв.,  
- Ремонт на сградата на кметството в с. Телериг   8339  лв.,  
- Ремонт на битов комбинат в с. Лозенец –            16 218 лв. 
       

 
Мярка 2 „Твърди  отпадъци – премахване на нерегламентираните сметища, 
организиране на събирането, депонирането и транспортирането на твърдите 
отпадъци” 

Община Крушари има разработена и действаща Общинска програма за 
опазване на околната среда 2009-2013г. Динамичните промени в 
националната законодателство налагат предприемане на действия по 
нейната актуализация. В действащата програма са заложени дейности по 
ликвидиране на незаконни сметища, обработка и запръстяване на 
торища, но към настоящия момент отношението на жителите на общината 
не е достатъчно отговорно към проблемите  на опазване на околната 
среда. През 2012г. община Крушари е направила разходи в размер на  
33 292 лв. за почистване на сметища, запръстяване и др. дейности, 
свързани с опазването и поддържането на околната среда. 

 
 

Мярка 4 „Институционални мерки, партньорство с бизнеса и гражданите” 
 

- Използване на програми за заетост за решаване на екологични проблеми 
През отчетния период периодично бяха наемани безработни лица с право на 
социално подпомагане за дейности по почистване и опазване на околната 
среда. За работни заплати и осигуровки на наетите лица е ползван финансов 
ресурс в размер на 22 602 лв. 
 

Приоритет  5 „Укрепване на човешкия капитал и подобряване 
качеството на живот” 



Специфична цел 1 „Повишаване качеството на човешкия капитал и постигане 
на съответствие с изискванията на пазара на труда” 

Мярка 2 „Създаване на условия за непрекъснато професионално обучение с 
цел повишаване адаптивността на работната сила към потребностите на 
икономиката и инвестиционния процес” 

- Професионална преориентация и преквалификация на незаетите 

- - Осигуряване на стаж на младите хора по време на тяхното обучение и 
след това  

През 2012г. по различни схеми на ОП РЧР, насочени към младите хора са 
наети 6 безработни младежи до 29г., като стойността на привлечения 
финансов ресурс е 5 732 лв. 

Специфична цел 3 „Повишаване достъпа и качеството на здравните услуги за 
населението” 

- Изграждане на здравни кабинети в детските градини от община Крушари 

През отчетния период са изградени два здравни кабинета – в ЦДГ – 
Крушари и ЦДГ – Лозенец. За тяхното обзавеждане и оборудване са 
изразходени съответно:  
- Обзавеждане медицински кабинет  Крушари – 4560 лв.  
- Обзавеждане медицински кабинет  - Лозенец – 1121 лв. 

Специфична цел 4 „Развитие на културата, спорта и младежките дейности” 

Мярка 2 „Превръщане на местните културни институти в съвременни духовни 
центрове за разпространение на информация, знания и съхранение на 
традиции” 

- Популялизиране на постиженията в сферата на художественото творчество 
в регионален, национален и международен мащаб. 

- За организираният тържествен юбилей на народната певица Добра Савова 
бе извършен малък текущ ремонт за залата в читалището на с.Коритен, 
като вложените средства са в размер на 1080 лв. През м.май 2012г. 
служители от общинска администрация разработиха Регламент за 
провеждане на ежегодния  Регионален събор „Текето” – с.Александрия. 
Регламентът бе публикуван на официалната страница на община Крушари, 
като в същото време бе дадена достатъчно медийна разгласа чрез 
регионалните медии за условията за участие в събора, както и за 
конкурсната част от програмата. В Регионалния събор се включиха над 120 
колектива и индивидуални изпълнителя. За организирането на събора от 
общинския бюджет бяха изразходени 1290 лв. 

- През 2012г. още едно читалище, това в с.Телериг, се включи в проект 
„Глобални библиотеки” . По проекта бе доставена компютърна техника, а 
община Крушари вложи  3577 лв. за текущ ремонт на стаите, ползвани по 
проекта, както и за тяхната обзавеждане. 

 

Мярка 3 „Развитие на спорта и младежките дейности” 

- Подобряване на условията за спорт и отдих на населението чрез ремонт и 
рехабилитация на съществуващи спортни площадки и съоръжения” 



Реализиран бе проект за благоустрояване и озеленяване на дворното 
пространство на ЦДГ Крушари за занимания на открито за четири възрастови 
групи. Стойността на проекта е 62 262 лв. 

Специфична цел 5 „Създаване на условия за предоставяне на качествени 
социални услуги, даващи възможност за преодоляване на социалното 
изключване, социалната изолация и повишаване състоянието на уязвими 
социални групи” 

Мярка 3 „Развитие на социалните услуги в общността за социално включване 
на уязвими групи в неравностойно положение  

Осигуряване на подкрепяща и заместваща грижа в семейна среда за деца и 
лица с увреждания и самотно живеещи стари хора 

През 2012г. приключи изпълнението на проект „Център за социални услуги н 
семейна среда”, финансиран по ОП РЧР. В рамките на 12 месеца бе 
осигурена заетост на 16 домашни помощника, които се грижиха за 32 
самотно живеещи стар и  болни хора, както и за лица с увреждания.  
Привлечените външни средства по проекта за 2012г. като работни заплати 
на домашните помощници и други разходи по проекта са в размер на 30 372 
лв. 
По проект „Алтернативи” като партньор на Агенцията за социално 
подпомагане община Крушари осигури 12-месечна заетост на 9 безработни 
лица, които полагаха грижи за лица и деца  с увреждания. 
Стойността на външното финансиране за 2012г . е в размер на  26 712 лв. 
Извършен бе и текущ ремонт на ДнЦДУ –с.Крушари за  6 388 лв.  
 
3. Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 
ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за 
развитие;  
Съобразно наличния финансов ресурс и програмното финансиране 
общинското ръководство насочи усилия към решаване на най належащите 
проблеми на жителите на общината, свързани с техническата инфраструктура, 
подобряване на материална-техническата база, прилагане на мерки за 
енергийна ефективност и опазване на околната среда, повишаване процента 
на заетите по различни програми и мерки. 
 
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от 
наблюдението : 
 
1. Изграждане на постоянно действащ мултифункционален екип от 
представители на общинска администрация, общински съвет, 
образователни и социални институции, дирекция „Бюро по труда”, 
местния бизнес, който тримесечно да извършва мониторинг върху 
изпълнението на Общинския план за развитие. Това ще оптимизира 
процеса на планиране и разпределение на публичните финанси, с които 
се разпорежда общината, като и ще даде възможност за навременни 
актуализации на Плана и подготовка на новия план за следващия 
програмен период. 
 
2. Засилване ангажимента на всички общински и държавни институции, 
представители на бизнеса към реализиране на приоритетите и 



специфичните цели от Общинския план за развитие.  
 
3.  Увеличаване на дела на средствата, насочени към подобряване на 
социалната и образователна инфраструктура. 

4. Извършване на синтезиран анализ на проблемите и наличния 
потенциал за растеж в Общината и детайлно дефиниране на целите, 
мерките и програмите за постигането им по отделните сектори на 
обществения живот за едногодишния период. 

Посочените дейности, програми и изпълнявани проекти по Плана за 
развитие на Община Крушари за 2013 година, както и определените източници 
за финансирането им определят целенасочената политика за приоритетно 
развитие на Община Крушари за: 

- Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща 
условия за растеж и повишаване привлекателността на общината за 
инвестиции и местоживеене; 

- Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината; 

- Укрепване на институционалния капацитет за подобряване на 
управлението; 

- Развитие на сътрудничество за европейско териториални сближаване, 
задълбочаване на партньорството и добросъседството. 

 


