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ОТЧЕТ 
 

за изпълнението на Програмата за управление  
на община Крушари за периода 01.01.2012г. – 31.12.2012г. 

 

Изпълнението на Програмата се отчита по формулираните приоритети и 
конкретни цели. Стремежът на общинското ръководство, администрация, както и 

на всички представители на местната власт, бяха насочени към подобряване 

условията на живот на хората в общината, свързани както с решаването на 

спешни и неотложни нужди в областта на инфраструктурата, услугите и 

обслужването, така и планиране и реализиране на общински политики в по-

дългосрочен план. 

В рамките на бюджетната 2012г. бяха реализирани редица дейности, 
свързани с подобряване на техническата инфраструктура в общината, 
опазването на околната среда, образованието, услугите и др. 

За изпълнение на Програмата за управление на община Крушари за 
периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г. общинското ръководство разчиташе 
както на бюджетни средства - целеви и собствени приходи, така и на 
привлечени външни източници на финансиране. За съжаление тенденцията 
за намаляване на централната субсидия по определени параграфи - 
капиталови разходи за пътища, за други капиталови разходи, за социални 
дейности и образование, се запази и през 2012г, което не предполага 
решаването на най-значимите проблеми на хората от община Крушари. В 
същото време, възможността за привличане на външни средства за 
финансиране на определени общински проекти е силно ограничено, предвид 
заложените критерии за подбор на общини по оперативните програми, 
повечето от които са насочени към градските общини. 

Въпреки външни обстоятелства през отчетния период бяха извършени 
редица дейности за изпълнение конкретни цели и дейности заложени в 
Програмата. 

Предлагам на вашето внимание отчет за изпълнените дейности по 
приоритети, съгласно приетата Програма за управление на община Крушари за 
периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г. 
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ПРИОРИТЕТ 1: „ИНФРАСТРУКТУРА" 
Конкретна цел 1 : Подобряване на пътната инфраструктура на 
територията на община Крушари. Основни ремонти и 
рехабилитация на пътищата и уличната мрежа в община Крушари 

ДЕЙНОСТИ 
1.1. Рехабилитация   на   републикански   път   Александрия   -   Коритен  - 
Северняк - границата с Република Румъния. 
Срок: за изпълнение 2011-2015 година 

Източници на финансиране - Републикански бюджет, Оперативна програма 
„Трансгранично сътрудничество - България -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 около 6 700 000 лв. 

1.2. Подобряване четвъртокласна пътна мрежа в община Крушари -
участъци с.Абрит, с.Добрин, с.Северци, с.Лозенец, с.Зимница, както и вътрешно 
уличната мрежа. 
Срок: за изпълнение 2011- 2015 година 
Източници на финансиране - Републикански бюджет, Общински бюджет 
През 2012г. с осигурена целева субсидия за ремонт и рехабилитация на 
четвъртокласна пътна мрежа община Крушари рехабилитира два участъка : 

- Ремонт на обществен път IV 21336 Загорци - разклона (Крушари-
Добрич) - стойност на ремонта 72 612,29 лв.; 

- Ремонт на обществен път IV 21047 Коритен - Абрит- стойност на 

ремонта - 40340,16лв. 

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. 

През м.ноември 2012г. бе разписан договор по Програмата за развитие 
на селските райони, мярка 321 по проект „Рехабилитация на общински пътища в 
община Крушари, област Добрич с подобекти - Общински път ООВ 2176 
Крушари - Северци и Общински път ООВ 1108 с.Лозенец - разклон 
с.Северци", с размер на безвъзмездната финансова помощ 2 813 786лв. 

Конкретна цел 2 - Рехабилитация на водопреносната мрежа в община 

Крушари 

ДЕЙНОСТИ 
2.1.     Рехабилитация и подмяна на подземна  инфраструктура,   включваща 
завършване    на    водопровода    от    с.Загорци    посока        с.Александрия   -с. 
Кап.Димитрово  
Срок: 2012 година 
Източници на финансиране - МОСВ, ПУДООС, 



През 2010-2011 г. бе извършена рехабилитация на 48% от водопреносната 
мрежа от участъка Загорци - Александрия - Кап.Димитрово. През 2012г. 
изпълнението на оставащите 52% от рехабилитацията на посочения участък бе 
спряно, поради липса на финансиране от страна на ПУДООС. В момента се 
водят разговори с ръководството на ВиК - гр.Добрич и Управителя на ПУДООС за 
финансиране на оставащата част от водопреносната мрежа. 

Конкретна цел 3: Изграждане на цялостна визия за архитектурата на 
общинския център - с.Крушари - с приоритети при планирането и 
развитието на градската среда и с ново отношение към изграждането 
на елементите на инфраструктурата - подземна, пътища, тротоари, 
паркове и други 

ДЕЙНОСТИ 

3.1. Възстановяване и облагородяване на съществуващи паркови градини в 
населените места на община Крушари 

Срок: за изпълнение -2012 година 
Източници на финансиране - Общински бюджет, ПРСР 

За изпълнение на дейността през 2012г. са заделени и изразходени 2040 лв., с 
които се извършиха частични дейности по озеленяване и залесяване на паркови 
площи и алеи в общинския център. 

ПРИОРИТЕТ 2 „ЕКОЛОГИЯ" Конкретна цел 1: Екология и подобряване 

качеството на околната среда 

ДЕЙНОСТИ 

1.1. Изработване на Общинска програма за екологични дейности, свързана с 
опазването и поддържането на околната среда; 

Община Крушари има разработена и действаща Общинска програма за опазване на 
околната среда 2009-201Зг. 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. 

Конкретна цел 3: Прилагане на комплексни мерки за енергийна 

ефективност на сгради - общинска собственост 
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 - 9057,86 лв., 
Ремонт на сградата на кметството в с. Телериг- 8339,30 лв., Ремонт на битов 
комбинат в с. Лозенец - 16 218,94 лв. 
 
През 2012г. община Крушари участва в обявяваните от Агенцията по заетостта 
приеми на заявки по схеми за обучение и наемане на безработни лица по 
Оперативните програми. Община Крушари успя да организира обучението на 
над 120 безработни лица от почти всички населени места, като на над 100 лица от 
тях бе осигурена заетост от 9 до 12 месеца. В рамките на тези схеми са получени 
194 018 .лв. за работни заплати и осигурителни плащания. 
 
ПРИОРИТЕТ 5 „ОБРАЗОВАНИЕ" 

Конкретна цел 1: Подобряване на образователната среда в детските 
градини и училища на територията на община Крушари и създаване на 
условия за по-икономично стопанисване на образователните сгради при 
по-добри условия за учене и труд 

ДЕЙНОСТИ 

1.1. Приоритетно   включване   в   Инвестиционната   програма   на   община 

Крушари като обекти за   цялостно реновиране и ремонтиране на детските 

градини и учебни заведения на територията на общината 

За изпълнението на дейността през отчетния период бяха извършени следните 
дейности по подобряване на средата за обучение на децата от целодневните 
детски градини от общината : 
- Обзавеждане ЦДГ - Крушари - 1925 лв. 
- Благоустрояване и озеленяване дворно пространство на ЦДГ Крушари 
етап   обособено   пространство   за   занимания   на   открито   за   четири 
възрастови групи - 62 262,38 лв. 
- Ремонт и обзавеждане на разливна в ЦДГ - Коритен - 4666 лв. 
- Ремонт на покрив на ЦДГ Крушари - 14 454 лв. 
- Текущ ремонт на ЦДГ с. Лозенец - 4514 л в. 

1.2. Изготвяне на проекти по Проект „Красива България" на Министерството 

на труда и социалната политика и Програмата за развитие на селските райони 

за извършване на ремонтни дейности в детски градини   на   община   Крушари   

при   приоритетно   прилагане   на   мерки за енергийна ефективност. 

Срок: за изработване на проектите - февруари 2012 година, при 
отваряне на мерки по ПРСР 
Община Крушари изготви и внесе в Проект „Красива България" проект за ремонт на 
покрив, фасади и вертикална планировка на ЦДГ - Лозенец. Проектът не беше 
одобрен от Управителния съвет на ПКБ. 

ПРИОРИТЕТ 6   .. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" 
Конкретна цел 1: Подобряване на материалната база, медицинското 
оборудване и медицинското обслужване в детските  заведения и 
заведенията за социални услуги 



 
 ДЕЙНОСТИ 
1.1. Изграждане на здравни кабинети в четирите детски 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. 

ПРИОРИТЕТ 7 „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ" 

Конкретна цел 1 : „Подобряване качеството на предоставяните 
социални услуги и разкриването на нови услуги - резидентен тип и в 
общността" 

ДЕЙНОСТИ 
1.1. Разширяване    спектъра    на    предоставянето    на    социални    услуги и  

подобряване  на  предлаганата  институционална  грижа   чрез: 

-     Изграждане на Защитено жилище в с.Крушари 

За изграждане на едно защитено жилище в с.Крушари договор за безвъзмездна 
финансова помощ бе сключен през 2012г. Стойността на безвъзмездната 
финансова помощ е 316 008лв. В момента тече процедура на съгласуване от 
страна на Договарящия органи на тръжните процедури по проекта. 

За подобряване условията за обучение и възпитание на децата с 
увреждания, които посещават Дневния център за деца с увреждания в с.Крушари, 
през 2012г. бе извършен текущ ремонт на стойност 6388 лв. Закупени бяха и 
климатици за занималните на децата, като за целта бяха изразходени 3402 лв. 

1.2. Развитие на социални услуги, предоставяне в семейна среда -

домашен помощник, личен асистент, социален асистент, домашен 

социален патронаж. 

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. 
 

 
 
 
 



ПРИОРИТЕТ 8 „КУЛТУРА" 

Конкретна цел 1 - 
„Осъществяване на работещи партньорства между местната власти и 
читалищните настоятелства на територията на общината за изготвяне на 
печеливши проекти, свързани с подобряване на материално-техническата база, 
стимулиране на културния и фестивален туризъм, приобщаване на децата 
към активно участие в културните процеси" 

ДЕЙНОСТИ 

1.1. Ремонт и реновиране на читалищата от община Крушари. 
През отчетния период бе изготвен, внесен и одобрен проект по мярка 322 от 
Програмата за развитие на селските райони, включващ основен ремонт на 
читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово. Стойността на 
сключения договор е 1 408 476лв., като строително-ремонтните дейности ще 
бъдат извършени през 201Зг. 

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 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. 

1.2. Изготвяне на Регламент за провеждане на ежегодния  Регионален събор 
„Текето"- с.Александрия. 

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. 

Предприетите действия по изпълнението на Програмата за управление на 
община Крушари за периода 01.01.2012г. - 31.12.2012г. са насочени към 
повишаване качество на живот в населените места от община Крушари. 
Стремежът на ръководството е насочен към прилагането на местните политики по 
подобряване условията на живот за всички жители на общината, а не само в 
общинския център. 

През новия отчетен период основните усилия на администрацията ще бъдат 

насочени към реализиране на подписаните вече договори в областта на 

инфраструктурата, изготвянето на нов Общински план за развитие, чрез който ясно 

да се дефинират и приоритезират потребностите на общността като цяло. 
 


