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Настоящата програма за управление се разработва на основание чл.44, 
ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Тя 
е структурно и  функционално зависима от основния стратегически 
документ на община Крушари – Общинския план за развитие 2007-2013г. 

В същото време целта на Програмата за управление е необходимо да 
синхронизира регионалните особености с националните приоритети и Целите на 
„Европа 2020” - 

1. Трудова заетост; 

2. Научноизследователска и развойна дейност и иновации; 

3. Климатични промени и енергия; 

4. Образование; 

5. Бедност и социално изключване; 

Тези цели за взаимосвързани и взаимоподкрепящи се – по-доброто образование 
помага за намиране на работа и намаляване на бедността, научните 
изследвания и нововъведенията в икономиката, съчетани с по-ефективното 
изпълзване на ресурсите, ни правят по-конкурентноспособни и създават работни 
места, инвестициите в екологично чисти технологии помагат за борбата с 
изменението на климата и същевременно създават нови възможности за бизнес 
и работа. 

Тези цели дават обща представа за основните показатели, които Европейския 
съюз трябва да покрие до 2020г., като тези цели се адаптират и превръщат в 
национални цели, за да може всяка страна от Съюза да планира и проверява 
собствения си напредък.  

Програмата за управление се стреми да конкретизира в максимална степен 
основните цели, приложими към развитието на община Крушари през следващия 
период на управление. 

В същото време в Програмата за управление се залага и на няколко приоритетни 
области, изведени в Националната програма за реформи 2011-2015г. – 
инфрастуктура, конкурентноспособна младеж, по-добра бизнес среда, по-голямо 
доверие в държавните институции. 

                             ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

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 Алекснадрия – Коритен – 
Северняк – границата с Република Румъния. 
Срок:  за изпълнение  2011- 2015 година 
Източници на финансиране – Републикански бюджет, Оперативна програма 



„Трансгранично сътрудничество – България –Румъния” 

 

 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 
 
 
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,   
 

 2.2. Рехабилитация на съществуващи канали в с.Абрит, с.Северняк, 
с.Коритен, с.Александрия. 
Срок:  2012-2013  година  
Източници на финансиране – Общински бюджет   
 

 
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. Изработване на нов план за вертикална планировка на общинския център 
в с.Крушари, който да представя цялостната визия за развитието на 
инфраструктурата и градската среда.  

Срок: за изработване - 2013 година 

Източници на финансиране – Общински бюджет, ПРСР   

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

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

3.3. Възстановяване и облагородяване на предблокови и междублокови зелени 
площи, детски площадки, алеи и други екологично и ергономично издържани 
архитектурни елементи като се разработи специализирана програма с 
конкретни обекти и срокове за изпълнение. 

Срок: за изработване на програмата – юни 2012 година 
Срок: за изпълнение на програмата 2013 година 
Източници за финансиране – Общински бюджет  



 
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; 
 
Срок:  за изработването – март 2012 година 
Срок : за изпълнение – 2012 – 2015г.   
Източници на финансиране : Общински бюджет, ОП РЧР,  
 

1.2. Въвеждане на Система за разделно събиране на отпадъците, 
изработване на необходимата медийна стратегия и среда за успешното 
реализиране на системата. Въвеждане на система от мерки за данъчно 
стимулиране на граждани и фирми, прилагащи разделното събиране на 
отпадъците. 

Срок: за въвеждане декември  2012 г. 
Срок за изпълнение : период на мандат 2011 - 2015г. 
Източници на финансиране : Републикански бюджет, Общински бюджет 
 

1.3. Разработване и прилагане на практика на система от мерки за контрол и 
санкции за лицата и фирмите, създаващи нерегламентирани сметища. 

Срок: за изработването на системата – втората половина на 2012 
година  
Срок за прилагане : периода на мандат  2011 - 2015 година  
 

1.4. Насърчаване, толериране и легитимиране на интереса от страна на 
работещите на територията на общината фирми и предприятия към 
създаване на зелени площи в пространството около работните им 
помещения чрез изработване на система за стимулиране на добрите 
практики. Въвеждане на годишен приз за най-добре поддържани зелени площи 
– за частни лица и фирми. 

Срок: за изработване на системата - 2012 г. 
Срок за изпълнение  - 2012 - 2015  година  
Източници на финансиране : Общински бюджет        
 
                          
Конкретна цел 2: Разработване на система от мерки и процедури за 
управление на отпадъците и запазване на екологичното равновесие на 
територията на общината   
 
ДЕЙНОСТИ 

2.1. Въвеждане на разделното сметосъбиране във всички населени места на 
територията на община Крушари. 

Срок: за въвеждане 2013 година  
Източници на финансиране : Общински бюджет        
 

2.5.Включване на община Крушари в общинска мрежа за изграждане  на приют 
за  настаняване на кучета, съобразно изискванията на  българското  
законодателство.  



Срок: за включване  – 2012 година  
Срок за реализиране – 2012 -2015 година 
Източници на финансиране -  Общински бюджет 
 
Конкретна цел 3 : Прилагане на комплексни мерки за енергийна 
ефективност на сгради – общинска собственост 
 
ДЕЙНОСТИ 
 
3.1. Извършване на енергиен одит и изготвяне на енергийни паспорти на 
сгради – общинска собственост съгласно действащото национално 
законодателство. 
Срок за изпълнение  - 2012 - 2015  година  
Източници на финансиране : Общински бюджет        

 
 

ПРИОРИТЕТ 3 – „ФИНАНСИ” 
 
Конкретна цел 1 : Изработване и прилагане на нова инвестиционна 
политика в областта на управление на публичните финанси 
 
ДЕЙНОСТИ 
 
1.1. Изработване и прилагане на  Инвестиционна програма на общината с 
планиране на инвестиционните разходи за четигодишен период при 
балансираност при планирането на средствата за инвестиционната 
програма на общината между средствата от държавния бюджет и местните 
приходи и очакваните средства получени по линията на финансирането от 
европейските фондове.  
 
Срок: за изработване на  Инвестиционна програма 2011 – 2015 година – 
юни 2012г.   
Срок: за изпълнение на Инвестиционна програма 2011 – 2015 година  
 
         
Конкретна цел 2: По-добро управление на бюджетни средства и 
повишаване на местните приходи в общинския бюджет   

2.1. Целенасочени действия за повишаване на общинските приходи чрез 
разработване на програма за подобряване събираемостта на 
местните данъци и такси и преразглеждане на минималните тръжни цени за 
отдаване на общински имоти и събиране на такси/ тротоарно право, 
общински пазари и тържища, паркинги и други. с цел повишаване на местните   
приходи 

Срок: за актуализация на общинското законодателство – второ  
полугодие на 2012 година  
Срок за изпълнение – 2013 – 2015 година 
 
 
  
Конкретна цел 3: Създаване на необходимата организация за 
усвояването на средства по европейските оперативни програми, 
структурните и Кохезионния фондове, както и от други донори и 
източници на финансиране, извън ЕС като един от най-надеждните 
източници за допълнителни приходи в общинския бюджет  



 
ДЕЙНОСТИ 
 

3.1. Изработване на стратегически план за приоритетните области за 
кандидатстване по европейските фондове с ясно фиксирани оперативни 
мерки и конкретни програми, по които ще се кандидатства,както и с 
конкретните срокове за разработването на проектите  

Срок: за изработване – юни 2012, текущо съгласно годишните 
индикативни програми на финансиращия орган 
 

3.2. Изготвяне на анализ на наличните човешки ресурси в общинската 
администрация и разработване на програма за осигуряване на възможности 
за обучения, обмени на добри практики и мултиплициране на иновативни идеи 
между общините в и извън страната с цел изграждане на необходимия 
капацитет на общинските служители за работа по европейските програми и 
проекти  

Срок: за изработване - първо полугодие на 2012 година, актуализиране- 
ежегодно  
  
Конкретна цел 4: Създаване на надеждна система за контрол на 
разходването на средствата в общинския бюджет    
 
 ДЕЙНОСТИ 
    

4.1. Изработване и прилагане на практика на ефективна система за 
финансово управление и контрол на ресурсите с цел разпределението на 
правомощията равномерно и съобразно компетенциите между всички 
заинтересовани страни,което ще доведе повишаване на ефективността на 
местното управление и ограничаване на корупцията.  

Срок: изработване 2011 – 2012 година 
Срок : за прилагане – 2012 - 2015 година 
 
 
 

ПРОРИТЕТ 4 – „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” 

Конкретна цел 1 : Укрепване на човешкия капитал и подобряване 
качеството на живот 

 
ДЕЙНОСТИ 

 

1.1. Осигуряване на реален достъп на гражданите на община Крушари при 
идентифицирането на проблемните зони в управлението и предлагането на 
ефективни модели за решаване на идентифицираните проблеми и 
осигуряването на граждански контрол по цялата верига на вземането на 
управленски решения, чрез : 

 Провеждането на граждански форуми и срещи за граждански обсъждания 
на значими обществени проблеми. 

Срок: за изпълнение 2011 – 2015 година 



 Утвърждаване на практиката за Публично обсъждане на бюджета на 
община Крушари  

Срок: ежегодно, в законово регламентирания срок  
 

1.2. Създаване на разпознаваема „Администрация с човешко лице”- 
изработване подсекция в сайта на община Крушари, включваща на  описание 
на съответната длъжност и основните й ангажименти, свързани с 
качественото обслужване на гражданите;  

Срок: първото шестмесечие на 2012 година  

 

1.3. Изработване на електронен публичен регистър на общинските 
служители, техните преки задължения и отговорности; ниво на 
компетенции; образователно ниво и допълнителни квалификации с цел 
създаване на „Администрация с човешко лице”и приближаване на 
администрацията до гражданите. 
 
Срок: второто полугодие 2012 година  

 

1.4. Осигуряването на открито управление на публичните ресурси чрез 
осигуряването на достъп на гражданите до значими управленски решения и 
обезпечаващите ги ресурсно документи  - отчет за изпълнението на 
бюджета за съответната година; проекто-бюджет и инвестиционна 
програма за съответната година; публичен регистър на обществените 
поръчки; всички видове конкурси и други публични обсъждани.  

Срок: за изпълнение 2012- 2015година  

 

Конкретна цел 2 - Извършване на реформа в местната общинска 
администрация с цел повишаване нивото на компетенциите на 
общинските служители, максимално увеличаване на бързината на 
извършване на административните услуги и подобряване на 
ефективността и качеството на работата на общинските служители  

 

ДЕЙНОСТИ 

 

2.1. Разработване на нова, оптимално работеща структура на общинската 
администрация с ясно разпределени нива на субординация и подчиненост 
между отделните структурни звена. 
 
Срок:  за изпълнение март 2012 година  

 

 2.3. 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 и нуждите на 



общността. 
Срок: за изпълнение -  2011- 2015 година 
Източници на финансиране : ОП РЧР, Агенция по заетостта, Общински 
бюджет  

 
 

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  

Срок: за изработване на програмата – юни  2012 година 
Срок за изпълнение на програмата – 2012 – 2015 година   
 

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 
Срок за изпълнение на програмата – 2012 – 2015 година   бюджет, МОНМ 
 
 
Конкретна цел 2: Повишаване качеството на образованието чрез 
прилагане на нови европейски образователни модели и разширяване 
възможностите за граждански контрол върху учебно-образователния 
процес от родители и неправителствени организации   
 
ДЕЙНОСТИ 
 

2.1. Създаване на консултативен съвет от родители и представители на 
гражданския сектор към ресорния заместник-кмет, които да подпомагат 
цялостната дейност и да осъществяват необходимия граждански контрол 
върху процеса на обучение и възпитание.  

Срок: октомври  2012 година  
Срок за изпълнение : 2011 – 2015 година 
 

2.2. Актуализиране и изпълнение на Стратегията за развитие на 
образованието в община Крушари при  обединени усилията на общинското 
ръководство, директорите на училища и детски градини, представители на 
училищните настоятелства за предоставяне на адекватни за ситуацията 
образователни услуги. 

Срок: за актуализиране - юни  2012 година 
Срок за изпълнение -  2011 – 2015 година 



 

2.3. Осигуряване на логистична подкрепа и практическа помощ на училищните 
ръководства за изготвяне и реализиране на училищни проекти по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”.  

Срок за разработване на проектите – съгласно годишните индикативни 
таблици на ОП РЧР. 

 

Конкретна цел 3: Предприемане на целенасочени действия от всички 
заинтересовани страни за опазване живота и здравето на децата и 
превенция на отпадането от училище и на рисковото поведение и 
агресията сред учениците чрез занимания със спорт и други 
извънкласни форми 
 
  ДЕЙНОСТИ 
 

3.1. Изработване на нова Общинска стратегия за закрила на детето и План 
за нейното прилагане за периода 2012-2015 година  

 Срок: за изработване - юни  2012 година 
Срок за изпълнение -  2011 – 2015 година 
 
3.2. Въвеждане на часове по здравното образование във всяко  
учебно заведение 
Срок: разработване на програма – април 2012г. 
 
Срок за прилагане – 2012 – 2015 година  
 

3.3. Подобряване на условията за спорт в училищата и детските градини 
като алтернатива на асоциалното поведение на децата и учениците и 
овладяване на агресията в училищата  

Срок : за изпълнение -  2011 – 2015 година 

 

     
3.4. Изграждане на комбинирани спортни площадки в дворовете на 
целодневните детски градини. 
 
Срок: за разработването на проекти 2012 – 2013 година  
Срок : изпълнение – 2012 - 2013  година                
 
Конкретна цел 4: Осигуряване на равен достъп на всички до образование  
 
ДЕЙНОСТИ 
 

4.1. Разработване на система от мерки за осигуряване на условия за 
интегрирано обучение на деца със специфични образователни потребности и 
деца от малцинствените групи в общински детски градини и училища.  

Срок: декември  2012 година  
Срок: за изпълнение 2012 – 2015 година  
 



4.2. Обучение на педагози от ЦДГ за работа с децата със специфични 
образователни потребности и децата-билингви и провеждането на система 
от разяснителни мероприятия с цел създаване на граждански интерес и 
гражданска подкрепа за реализиране на процеса на адаптация на тези деца в 
нормална образователна среда.  

Срок:  за разработване на програмата- 2012 год. 
Срок:  за изпълнение  – 2012 -2015 година  
            
  

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. 
 
Срок: за изграждане на здравни кабинети -  2012 година 
 
  
Конкретна цел 2: Разработване на система за повишаване на 
информираността и осигуряване на мерки за профилактика и активно 
участие в национални и европейски програми за превенция на рискови 
заболявания   
 
 
 
 
ДЕЙНОСТИ 
 

2.1. Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция с 
насоченост към предоставяне на здравна информация, профилактика и 
превенция на заболяванията.  

Срок: за изработване на системата  2012 година  
 
 

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 .Крушари 
  



Срок : за проектиране и кандидатстване – 2012 година 
Срок за изпълнение – 2013 година 
Източници на финансиране – Програма за развитие на селските райони  
 
- Дом за възрастни с деменция в с.Крушари 
 
Срок за изграждане – 2015година 
Източници за финансиране – Републикански бюджет, Общински бюджет 
 
- Център за социална рехабилитация и социална интеграция в с.Крушари с 
мобилна услуга  
 
Срок за изграждане – 2015 година  
Източници на финансиране – Програма за развитие на селските райони 
 

1.2. Изграждане на доброволчески структури към институциите, 
предоставящи социални услуги, с цел преодоляване на социалната изолация 
на настанените лица, подобряване качеството на живот  и подпомагане на 
общината при реализиране на социалната й политика.  

Срок: за създаването – 2012 година 
 
1.2. Развитие на социални услуги, предоставяне в семейна среда – домашен 
помощник, личен асистент, социален асистент, домашен социален патронаж.  
 
Срок:  за разработване на проектите - 2011 год., текущо при отваряне 
на схеми по ОП РЧР 
Срок:  за изпълнение  – 2011 -2015 година  
Източници на финансиране – ОП РЧР, Общински бюджет 
 

 
 
 

  
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. 
 
Срок:  за подготовка на проекти 2012 – 2015  година  
Срок за изпълнение – 2013 – 2015 година 
Източници на финансиране – ПРСР, Общински бюджет 
 

1.2. Изработване на “културни маршрути”, свързани с природни и културни 
забележителности в община Крушари, които да бъдат предложени на 



туроператорски фирми за включване в съпътстващи програмата посещения  
на български и чуждестранни туристи. 

Срок : за изработване : 2012г. 

Срок за изпълнение : 2012 - 2015 година  

1.3. Изготвяне на Регламент за провеждане на ежегодния  Регионален събор 
„Текето” – с.Александрия. 
Срок: за разработване юни 2012 година 
Срок : за изпълнение – 2012 – 2015  година  

 

1.4. Изготвяне на регламент за Подкрепа на инициативи на частни лица и 
фирми, свързани  с  реализирането  на местни и регионални инициативи, 
популяризиращи местната природа, фолклор и обичаи.  

Срок:  за изготвяне 2012  година  
Срок : за изпълнение : 2012 -2015 година 
Източници на финансиране : Общински бюджет  
 
 

ПРИОРИТЕТ 9 „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ” 
  
Конкретна цел 1: Подобряване на стопанисването на наличната спортна 
инфраструктура и осигуряване на възможности за изграждането на 
нови спортни съоръжения и стопанисването им. 
 
ДЕЙНОСТИ 

1.1. Разработване на програма за изграждане на нови спортни съоръжения и 
предприемане на мерки за опазване и ремонтиране на съществуващите.  

Срок: за изготвяне на програмата - декември  2012 година  
Срок: за реализиране на програмата – 2013 – 2015 година 
 

1.2. Подобряване  на условия за по-добро стопанисване на футболния стадион 
в с.Крушари. Ремонт на съществуващата сграда и облагородяване на 
прилежащите към стадиона терени. 

Срок: За осъществяването на мерките -2012 - 2013 година  
Източници на финансиране – Общински бюджет 
  
  

 
ПРИОРИТЕТ „ТУРИЗЪМ” 

 
 Конкретна цел 1 :Създаване на съпътстващи условия за развитие на туризма 
и превръщане на  общината в атрактивна туристическа дестинация за 
културен и религиозен туризъм, еко- и селски туризъм  и др.  
 

              ДЕЙНОСТИ 
 

1.1.Подобряване на инфраструктурата около съществуващите в момента  
регионални и местни туристически обекти и природни забележителности.  

Срок: за изпълнение : 2012 – 2015 година 



Източници на финансиране – Общински бюджет  
 
 
Конкретна цел 2: Обединяване под патронажа на общината на всички, 
развиващи туристически дейности и занимаващи се професионално с туризъм 
и планиране на основните приоритети за развитието на туризма в общината 
  

            ДЕЙНОСТИ 
 

2.1. Изработване на План към Стратегия за развитие на туризма в община 
Крушари с активното участие на всички ключови фигури и заинтересовани страни – 
граждани, собственици на туристически обекти, притежатели или арендатори на 
ресторанти и кафенета, браншови организации, общината, стратегически 
инвеститори и външни консултанти.  

Срок: за изработване на Програмата - декември 2012 година  
Срок за изпълнение на Програмата – 2013 - 2015  
  

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Повишаване качество на живот чрез подобрена инфраструктура в 
населените места от община Крушари, рехабилитирана  водопреносна 
мрежа, възстановени и облагородени обществени пространства в 
административния център на община Крушари. 
 

2.  Подобрено качество на околната среда чрез въвеждане на система за 
разделно събиране на отпадъците, възстановяване и облагородяване на 
паркови градини, междублокови пространства. Повишена степен на 
информираност сред населението относно необходимостта от опазване на 
околната среда. 

 
3. Изготвена и прилагана на практика  нова инвестиционна политика при 

стриктно спазване на механизмите за разходване на публичните финанси. 
„Овластяване” на гражданите при вземането на решения за основни 
публични разходи и тяхното отчитане. 

 
4. Създаване на устойчив модел на диалог между гражданите и 

администрацията, при който общинския служител е изведен от своята 
анонимност и пряко отговаря пред гражданите за своите професионални 
ангажименти. 

 
5. Разработена система на пълно обхващане на децата в подготвителните 

групи към ЦДГ, синхрон в работата на ЦДГ и училища за максимално 
намаляване броя на отпадналите ученици от системата на образованието. 

 
6. Приложени мерки за превенция на детското здраве и социално значимите 

заболявания. 
 

7. Подобрено качество  на предлаганите социални услуги - резидентен тип, 
разширяване на спектъра от социални услуги, предоставяни на 
територията на община Крушари. 

 
8. Осъществени работещи партньорства в областта на културата между 

община Крушари и НПО – сектора, подобрена материално-техническа база, 
разнообразен културен живот на територията на община Крушари. 



 
  

 

 

 
Програмата за управление на община Крушари за периода 2011-2015 година 
отразява стратегическото   виждане и  концепцията за практически действия на 
общинското ръководство и общинска администрация за посочения период на 
планиране. Програмата 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", детайлно развита в Общинския план за развитие 2007-2013. 

 

 

    


