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З А  У П Р А В Л Е Н И Е  Н А  О Б Щ И Н А  К Р У Ш А Р И  
 

 
Основната цел на Програмата пряко кореспондира с 

визията за развитие на община Крушари - "Община Крушари - 
привлекателно място за живот с възможности за труд, модерно 
селско стопанство, чиста околна среда и качествени социални 
услуги". 

                                    ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ 

Приоритет 1:  Развитие и модернизация на техническата 
инфраструктура и подобряване качеството на околната среда 

1.1 Рехабилитация и подмяна на подземна инфраструктура 
            - Подмяна на Вик тръбопроводи в селата на община Крушари 

             - Изграждане   на   канализационни   мрежи   за   отпадни   води   и 
изграждане на пречиствателни станции за отпадни води в  с Крушари, с.  
Коритен,  с.Телериг,  с.Полк.Дяково, с.Ефр.Бакалово, с.Лозенец, с.Абрит и 
други села от общината. 

        - Изработване на кадастър за подземните комуникации в община Крушари 

Срок : до 2011г. 
                                 Източници на финансиране 

Оперативна програма 'Околна среда", План 
за развитие на селските райони 

             1.2.Основни    ремонти    и    рехабилитация    на    пътищата   и 
уличната мрежа в община Крушари 
             -Рехабилитация на републикански път Оногур - Ефр, Бакалово 

Телериг - Крушари. 

Срок : до 2011 год.                                              
Източници    на    финансиране    : 
Републикански   бюджет,    План   зз развитие на 
селските райони 



          -Подобряване част на пътна  мрежа в община Крушари - участък 
с.Абрит 

Срок : до 2008год. 
Източници    на    финансиране 
Програма САПАРД 

        -  Рехабилитация на съществуващ канал в с.Коритен . 

Срок : 2008г. 
                                             Източници   на   финансиране: 

 МКВП към МС 

        1.3.Подобряване качеството  на околната среда 
          -Изграждане  на  система  за  организирано  сметосъбиране  на 

територията     на     община     Крушари     и     ликвидиране     на 
нерегламентирани сметища 

Срок : до 2008 -2011г. 
                                        Източниц  на  финансиране; 

Оперативна програма "Околна среда", МОСВ, 

    - Проучване        и    създаване    на    условия    за    ползване    на възобновяеми 
енергоизточници 

 Срок: 2008-2011г. 
                                 Източници на финансиране :                                        

ОП "ОС",Публично-частни партньорства 
 
           -  Изграждане   на   туристическа   инфраструктура   -   екопътеки, детски 
площадки, пикници, биваци, велопътеки и др. 

                                                          Срок-2008-2010г. 
                                             Източници    за    финансиране    - 

                                                                    ОГГРР",     План    за    развитие    на селските  
райони 

Приоритет 2 : Създаване на условия за развитие на модерно 
корпоративно и фамилно земеделие 

2.1. Изграждане на специализирано звено в Общинска администрация с 
функции на аграрен инфо-център за улесняване достъпа на гражданите до 
фондовете на ЕС. 

                                                                      Срок : 2008-2009г. 
                                              Източници   за  финансиране: 

                                                                     Публично-частни партньорства 

Приоритет 3 : Укрепване на човешкия капитал и подобряване качеството 
на живот 

           3.1. Насочване на активните политики  на пазара  на труда  към 
обучения    и    квалификации,    даващи    възможност   за    конкретна    трудова 
реализация чрез разработване на програми и курсове за обучения, директно 
насочени към нуждите на бизнеса от община Крушари. 

                                                               Срок:2008-2011г.                                                               
Източници за финасиране: 



                                                                    Агенция   по   заетостта   Публично-частни  
партньорства 

             3.2. Подобряване на образователните услуги за населението 
           3.2.1. Подобряване на материално-техническата база на училищата и детските 
градини от община Крушари. 

                                                                   Срок: 2008-2011г.                                              
Източници за финансиране: 

                                                                         ОГТРегионално развитие", 
                                                                         Програма ФА.Р, Европейско икономическо  

пространство, МОН 

            3.3.Разширяване спектъра на предоставянето на социални услуги 
и   подобряване   на   предлаганата   институционална   грижа   чрез   стартиране 
дейността   на   Домашен   социален   патронаж,   Дневен   център   за   деца   с 
увреждания, Защитени жилища и др. 

                                                               Срок:2008-2011г. 
                                              Източници   за финансиране: 

                                                                ОП'РЧР", Програма ФАР, План за развитие  
на селските райони 

             3.4.Развитие     на    спорта     и     младежките    дейности     чрез 
рехабилитация на съществуващите спортни площадки и стадиона в с.Крушари. 

 
    Срок: 2008-2011г.                                                           
Източници  за  финансиране:                                
Общински   бюджет,  ДАМС,   План за 
развитие на селските райони 

            3.5. Осъществяване на работещи партньорства между местната власт 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. 

                                                               Срок:2008-2011г.                                                                  
Източници  за  финансиране:                                       
Общински бюджет. Министерство на 
културата, План за развитие на селските 
райони 

     Програма за управление е с отворен характер. Планираните в нея 
дейности подлежат на актуализиране и допълване, което произтича от динамичния 
характер на събитията в публичния сектор. Философията й обаче остава свързана 
с визията за развитието на общината -"Община Крушари - привлекателно място за 
живот с възможности за труд, модерно селско стопанство, чиста околна среда и 
качествени социални услуги". 

 

           Програма за управление на община Крушари за мандат 2007 - 2011 
г. е приета с Решение № 4/ 24 от 27.03.2008 година на Общински съвет 
Крушари. 


