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Приета с Решение № 1/1  от 28.01.2016 г. на Общински съвет- Крушари 
 

 

 



 

Настоящата Програма за управление за мандат 2015-2019г. е изготвена на 

основание чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. Програмата е функционално свързана с Общинския план за развитие 

на община Крушари за периода 2014-2020г. и в този смисъл стратегическите цели и 

приоритети следват основните цели за развитие на общината в цитирания 

стратегически документ. 

Посочените срокове за изпълнение на отделните дейности са индикативни, тъй 

като в по-голямата си част планираните дейности зависят от външно финансиране – 

Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. 

Изведените в Програмата цели и приоритети подлежат на актуализиране, 

съобразно с промяната във външната среда – икономическата обстановка в страна, 

демографските тенденции, миграционните процеси, както и от специфичните 

изисквания, които въвеждат финансиращите органи. 

Предлаганата програма е структурирана около три основни стратегически цели 

: 

1. Модернизиране и оптимизиране на общинската инфраструктура, в т.ч. 

техническа, образователна, културна, социална, туристическа, спортна и др. 

2. Стабилизиране на местния поминък на територията на община Крушари и 

разширяване възможностите за труд, образование, и заетост. 

3. Активна маркетингова политика за привличане на интерес към община 

Крушари и нейния потенциал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегическа цел 1 – Модернизиране и оптимизиране на общинската инфраструктура 

за подобряване качеството на жизнената среда 

 

ПРИОРИТЕТ 1: ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  



 

Мярка Дейности Срок Източници за 

финансиране 

Очаквани 

резултати 

Мярка 1.1.1. 

Оптимизира-не на 

транспортния 

достъп 

Рехабилитация на 

четвъртокласната пътна 

мрежа и общинската 

улична мрежа;  

Изграждане на 

транспортна 

инфраструктура (местни 

пътища) до туристически 

обекти;  

 

2016г.-  

2019г. 

Общински бюджет, 

ПРСР, Държавен 

бюджет; 

 

Рехабилити-

рани 10км. 

общинска 

четвъртокласна 

пътна мрежа и 

5 км. общинска 

улична мрежа; 

Мярка 1.1.2 

Подобряване на 

съгласуваността 

между 

устройственото и 

стратегическо 

планиране на 

територията 

Изготвяне на Общ 

устройствен план на 

община Крушари  за 

осигуряване на базова 

инфраструктура 

31.12. 

2017г. 

 

МРРБ 

 

Изработен Общ 

устройствен 

план на община 

Крушари 

 

Мярка 1.1.3 

Благоустрояване 

на населените 

места 

Възстановяване и 

облагородяване на 

съществуващи паркови 

градини в населените 

места на община 

Крушари  

Възстановяване и 

облагородяване на 

предблокови и 

междублокови зелени 

площи, детски площадки, 

алеи и други. 

2016-

2019г 

Общински бюджет, 

ПРСР, МИГ «Тервел-

Крушари» 

 

Изработен Общ 

устройствен 

план на община 

Крушари 

 

Мярка 1.1.4 

Изграждане на 

цялостна визия за 

архитектурата на 

общинския център 

– с.Крушари   

Изработване на нов 

план за общинския 

център в с.Крушари с 

цялостна визия за 

развитието на 

инфраструктурата и 

градската среда; 

Изготвяне и реализиране 

2017 

 

Общински бюджет, 

ПРСР 

Изцяло 

ремонтиран 

общински 

център; 

 



 
на проект за  ремонт на 

общинския център в 

с.Крушари 

Мярка 1.1.5 

Доизграждане и 

развитие на 

техническата 

инфраструктура за 

балансирано 

развитие на 

населените места  

 

Саниране на 

обществени и битови 

сгради; 

Изграждане на системи 

за соларно улично 

осветление в населените 

места;  

 

2017-

2019г 

Общински бюджет, 

ПРСР 

Приложени 

мерки за 

енергийна 

ефективност на 

сгради 

общинска 

собственост, 

предоставящи 

публични 

услуги. 

Изградена 

система за 

соларно улично 

осветление 

населените 

места от 

община 

Крушари 

Мярка 1.1.6 

Поддържане и 

развитие на 

инфраструктурата 

в областта на 

спорта и 

младежките 

дейности 

Изграждане на 

комбинирани спортни 

площадки в дворовете на 

целодневните детски 

градини в селата 

Лозенец, Коритен и 

Телериг; 

Подобряване на 

условията за спорт в 

училищата като 

алтернатива на 

асоциалното поведение 

на учениците и 

овладяване на агресията 

в училищата; 

Подобряване на 

условията за спорт и 

отдих на населението 

чрез ремонт и 

рехабилитация на 

2017-

2019г. 

Общински бюджет, 

ПРСР; 

 

Подобрена 

материално-

техническа 

база и 

създадени 

условия за 

активен спорт; 

 



 
съществуващите спортни 

площадки и стадион в 

с.Крушари 

Мярка 1.1.7 

Подобряване на 

достъпа до ИКТ 

Подобряване на 

достъпа до онлайн 

публични услуги;  

Подобряване на 

интернет-достъпа в 

образователни и 

културни институции;  

 

2016-

2019г. 

Общински бюджет; 

ПРСР; 

 

Подобрен 

достъп до 

онлайн 

публични 

услуги, 

предоставяни 

от общинска 

администрация, 

изградени 

интернет 

връзки във 

всички 

училища, 

детски градини 

и читалища от 

община 

Крушари 

Мярка 1.1.8 

Съхраняване и 

развитие на 

инфраструктурата 

в областта на 

културата 

Инвестиции за 

обновяване на 

културните институции 

2016-

2017 

Общински бюджет, 

ПРСР; 

2017-2019г. 

 

Извършени 

ремонти в 

читалища от 

община 

Крушари, 

обновена 

материал-но-

техническа 

база в 

читалища-та 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 2: СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА  

 

Мярка 1.2.1 

Подкрепа за 

образователн

и и 

обучителни 

Изготвяне на 

проекти, 

свързани с 

прилагане на 

интеграционни 

2016-

2019 

Общински бюджет, ПРСР Приложени 

интеграциони 

политики за 

качествен учебен 

процес като 



 
инициативи политики за 

учениците от 

ромски 

произход, 

подлежащи на 

задължително 

обучение; 

Реализиране на 

програма за 

предотвратяван

е на 

преждевременн

ото напускане 

на училище и 

повишаване 

достъпа до 

образование с 

акцент към 

групите в 

неравностойно 

положение; 

Съдействие за 

възстановяване 

на 

извънучилищни 

форми за 

работа и 

пълноценно 

използване на 

свободното 

време на децата 

и учениците;  

превенция на 

ранното отпадане 

на деца и 

младежи от 

образователния 

процес 

Мярка 1.2.2 

Подобряване 

на 

ефективност

та на 

образователн

ата система 

Оптимизиране 

на мрежата от 

училища и 

детски градини; 

Достъп до 

Интернет за 

всички училища 

и детски градини 

в общината 

2019 Общински бюджет, ПРСР;   

 

Оптимизирана 

мрежа от училища 

и детски градини; 

Подобрено 

качество на 

средата за 

обучение в 

училищата; 

 



 
Мярка 1.2.3. 

Развитие на 

културата 

 

Подкрепа за 

самодейни 

състави;  

Обогатяване на 

културния 

календар чрез 

утвърждаване 

на културните 

събития и 

фестивали в 

общината и 

подпомагане 

организирането 

на нови; 

Обогатяване на 

културния 

календар чрез 

утвърждаване 

на културните 

събития и 

фестивали в 

общината и 

подпомагане 

организирането 

на нови 

2016-

2019 

Общински бюджет, ПРСР; 

 

Изграден 

цялостен културен 

облик на община 

Крушари 

Мярка 1.2.4. 

Усъвършенст

ване на 

взаимодейств

ието между 

институциит

е, имащи 

отношение 

към 

здравеопазван

ето: 

 

Изработване и 

реализиране на 

програми за 

засилване на 

здравно-

образователнат

а превенция в и 

извън училище; 

 

2016-

2019 

Общински бюджет Изработени и 

реализирани 

програми за 

превенция на 

детско здраве 

Мярка 1.2.5   

Създаване на 

условия за 

предоставяне 

Подобряване 

качеството на 

резидентната 

грижа;  

2016-

2019 

ОП РЧР, МИГ „Тервел – 

Крушари“, 

 

„Затворен” вход 

към институциите 

за деца и 

възрастни; 



 
на качествени 

социални 

услуги, даващи 

възможност за 

преодоляване 

на социалното 

изключване, 

социалната 

изолация и 

повишаване 

благосъстояни

ето на уязвими 

социални 

групи 

Развитие на 

социални услуги 

в общността за 

социално 

включване на 

уязвими  групи и 

лица в 

неравностойно 

положение;  

 

Предоставени 

качествени услуги 

в семейна среда 

като превенция на 

институционализа

цията; 

 

Мярка 1.2.6  

Подкрепа за 

ефективно 

прилагане на 

компетенциит

е в социалната 

сфера 

Изграждане и 

откриване на 

два център за 

настаняване от 

семеен тип за 

възрастни с 

увреждания в 

с.Крушари 

2018 Общински бюджет, ПРСР, 

ОП РЧР, 

Разкрити нови 

социални услуги, 

пряко 

кореспондиращи с 

оценените 

потребности на 

възрастните с 

увреждания от 

общината 

Мярка 1.2.7  

Опазване и 

възстановяван

е на 

природното 

наследство и 

биологичното 

разнообразие 

Провеждане на 

активна 

информационна 

кампания за 

стойността и 

качеството на 

природата в 

общината; 

Включване на 

общината в 

национални и 

регионални 

планове и 

програми за 

околната среда;  

Изграждане на 

екологосъобраз

на 

2016-

2019 

О

б

щ

и

н

с

к

и

 

б

ю

д

ж

е

т

,

 

П

Създадена и 

поддържана 

добра 

информационна 

среда по 

отношение 

опазване на 

околната среда; 

Изградена 

подходяща 

инфраструктура 

до туристическите 

обекти от община 

Крушари; 



 
инфраструктура 

до и около 

туристически 

обекти; 

Р

С

Р

,

 

М

И

Г

 

„

Т

е

р 

Мярка 1.2.8 

 Подобряване и 

развитие в 

областта  на 

отпадъците 

Провеждане на 

образователни 

кампании  и 

информационни 

срещи и 

засилване на 

административн

ите санкции 

срещу 

нарушителите в 

сферата на 

отпадъците;  

Използване на 

програмите за 

заетост за 

решаване на 

екологични 

проблеми 

2016-

2019 

Общински бюджет, ОП РЧР 

 

Подобрени 

качества на 

околната среда  

чрез навременно 

ликвидиране на 

незаконните 

сметища и строг 

административен 

контрол; 

 

Мярка 1.2.9  

Подкрепа за 

преминаване 

към 

алтернативни 

енергии при 

ползване на 

ресурси 

(местни, 

национални и 

Прилагане на 

комплексни 

мерки за 

енергийна 

ефективност на 

сгради – 

общинска 

собственост;  

Извършване на 

енергиен одит и 

2019 Общински бюджет, ПРСР; 

 

Намалени разходи 

за 

електропотреблен

ие; Въведени 

съвременни 

технологии в 

областта на 

възобновяемите 

енергоизточници. 

 



 
т.н.)  

 

изготвяне на 

енергийни 

паспорти на 

сгради – 

общинска 

собственост 

съгласно 

действащото 

национално 

законодателство 

Внедряване и 

използване на 

възобновяеми  

източници на 

енергия във 

сгради – 

общинска 

собственост. 

 

Мярка 1.2.10 

Управление на 

риска от 

природни 

бедствия и 

аварии 

Подкрепа за 

възстановяване 

на нарушен 

стопански 

потенциал 

вследствие 

природни 

бедствия;  

Инвестиции в 

превантивни 

мерки и 

действия за 

ограничаване на 

негативните 

последици от 

климатичните 

промени и 

адаптиране 

2019 Общински бюджет, ПРСР, 

МКВП към МС; 

 

Създадени 

условия и 

подходяща 

техническа 

инфраструктура 

за преодоляване 

последиците от 

природни 

бедствия. 

 

ПРИОРИТЕТ 6: ПАРТНЬОРСТВО ЗА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ  

 

Мярка  1.3.1 

Оптимизиране на 

Разработване на 

съдържание на 

2019г. Общински 

бюджет, ПРСР, 

Разширен спектър 

на услугите, 



 
управленските 

подходи и 

партньорства 

 

услугите и техните 

приложения на 

местно ниво, в т.ч. 

и за отдалечените 

от 

административния 

центъра на 

общината  

населени места;  

Информационно 

осигуряване на 

процесите на 

управление и 

функциониране на 

системата за 

управление на 

общината; 

Осигуряване на 

открито 

управление и 

публичност при 

осъществяването 

на бюджетния 

процес на община 

Крушари от етап 

подготовка до 

отчитането на 

бюджета за 

съответната 

година.  

 

 

ТГС „България 

– Румъния” 

 

предоставяни по 

електронен път 

Мярка  1.3.2 

Подобряване на 

професионални и 

ключови 

компетентности 

на общинска 

администрация 

Програма за 

обучение и 

развитие на 

умения в 

общинската 

администрация за 

подкрепа на 

инициативи на 

местната общност;  

2016-2019 Общински 

бюджет, ОП 

РЧР, ОП 

„Добро 

управление”; 

Повишен 

административен 

капацитет по 

ефективно 

прилагане 

местното и 

националното 

законодателство, 

на е-управление, 



 
Обучения на 

кметове и 

кметските 

наместници;  

Създаване на 

административен 

капацитет за 

ефективно 

планиране, 

програмиране, 

управление, 

контрол, 

наблюдение, 

оценка и  

усвояване на 

донорски средства 

- европейски, 

национални и др. 

управление на 

средства от 

Оперативните 

програми; 

Мярка 1.3.3 

Инвестиции за е-

управление 

Развитие на 

административното 

обслужване по 

електронен път; 

прилагане на 

принципите на 

комплексното 

административно 

обслужване   

Изграждане на 

дигитална 

свързаност;  

Разработване на 

ИКТ - решения в 

услуга на местния 

бизнес; 

Прилагане и 

ускорено 

въвеждане на 

широколентови 

комуникации, уеб-

ориентираните 

връзки; 

2016-2019 Общински 

бюджет, ОП 

РЧР, ОП 

„Добро 

управление”; 

ТГС „България 

– Румъния”; 

 

Осигурен 

широколентов 

интернет до всички 

населени места в 

община Крушари; 

Разширяване на 

услугите, 

предоставяни по 

електронен път; 

 



 

 
  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 – Стабилизиране на местния поминък  

на територията на община Крушари; разширяване на възможностите за труд, образование и 

заетост  

 

ПРИОРИТЕТ 1: РАЗВИТИЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА  

Мярка 2.1.1. 

Разработване 

на пакет от 

мерки за 

привличане на 

инвеститорски 

интерес: 

 

Административна 

подкрепа за 

изготвяне и 

реализация на 

инвестиционни 

проекти;  

Изграждане на 

виртуално гише за 

предприемачи 

като секция в 

официалния сайт 

на общината с 

разработен 

специфичен пакет 

от 

преференциални 

мерки за 

привличане на 

бизнеса в 

общината, в т.ч. 

предлагане на 

свободни терени, 

производствени 

зони и т.н.; 

2016-2019 Общински 

бюджет 

Подобрена 

комуникация 

между 

общинската  

администрация и 

потенциалните 

инвеститори; 

Осигурена 

подходяща 

публична среда, 

свързана с 

разширени 

възможности за 

информиране 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 - Привличане на интерес към община Крушари и нейния потенциал 

 

ПРИОРИТЕТ 1: СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНИ ОБЩЕСТВА НА ЗНАНИЕТО 

Мярка 3.1.1. 

Развитие на 

туристическия 

потенциал 

Създаване на 

партньорства с 

Регионален 

исторически 

музей, 

2019г. Общински 

бюджет, ПРСР, 

ОП РР; 

 

Изградени 

партньорства за 

реализиране на 

съвместни 

проекти в 



 
Международен 

колеж – гр. 

Добрич, 

университети, 

научни звена  и 

разработване на 

съвместни 

програми;  

Логистична 

подкрепа за 

научни 

експедиции, 

събирателска и 

проучвателна 

дейност, летни 

стажове и 

практики  на 

територията на 

общината;  

Коопериране с 

университети и 

специализирани 

научни звена за  

стартиране на 

археологически 

разкопки на 

крепостта 

Залдапа 

областта на 

историята и 

археологията 

 

ПРИОРИТЕТ 2: НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ, БАЗИРАН НА ПРИРОДНО 

И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

Мярка 3.2 1. 

Създаване на 

местен 

туристически 

продукт 

 

Разработване на 

маршрути „Пещерно 

богатство”, 

„Пътешествие по Суха 

река” и др.;  

Представяне на 

местните туристически 

забележителности в 

реалното и виртуалното 

пространство чрез 

2016- 

2019 

Общински 

бюджет, 

ПРСР; 

 

Популяризиране на местното 

историческо и природно 

наследство;Повишаване на 

местните приходи като 

резултат от увеличен 

туристопоток в община 

Крушари 



 
туристическите 

информационни 

центрове в селата 

Крушари и Коритен и 

официалния сайт на 

община Крушари. 

Мярка 3.2.2. 

Създаване на 

местен музей 

Подготовка на музейна 

инфраструктура - 

определяне и 

адаптиране на 

помещенията и достъпа 

до тях съгласно 

изискванията на 

нормативната уредба в 

областта на музейното 

дело;  

Създаване на музейна 

експозиция - концепция, 

селекция, консервация 

и реставрация, 

експониране 

2017 

2018 

ПРСР, 

ТГС 

„България-

Румъния”; 

 

Изграден общински музей; 

Създадени възможности за 

съхранение и 

популяризиране на 

природното, културното и 

историческото наследство в 

община Крушари. 

 

 

 

Управлението на Община Крушари е ангажирано с процесите в националната 

политика в областта на регионално планиране и развитие.  В този аспект  осигуряването на 

достатъчно добри основи за техническа подготовка и разработване на успешни проекти по 

Оперативните програми на ЕС за необходимо условие за развитието на местната територия. 

Предлаганата Програма е насочена към провеждането на  последователна и настойчива  

политика  към  привличане на допълнителни финансови ресурси от Европейските фондове, 

което  ще позволи подобряването  на местната  инфраструктура,  осигуряването на  по-добра, 

по-съвременна и  качествена образователна, здравна и социална среда. 

 
 

 


