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                               ГОДИШЕН ДОКЛАД 

за наблюдение  

на изпълнението на Общински план за развитие на 

Община Лъки 2014-2020г. 
за   2015 година 

 

Годишният доклад е изготвен на основание чл.23, т.4 от Закона за регионално 

развитие (ЗРР), чл. 91, ал.4 от Правилника за приложение на ЗРР, и приетите 

приоритети в Общинския план за развитие на община Лъки за период 2014-2020г. 

Определената Визия за развитие на общината през периода 2014-2020 г. се 

осъществява в четири основни стратегически направления, конкретизирани в една 

Основна стратегическа цел, която ще се постигне чрез реализирането на четирите 

стратегически цели: 

  

Основна стратегическа цел 

Повишаване на качеството на живот на населението в ОБЩИНА ЛЪКИ, област 

Пловдив чрез изградена конкурентна икономика и създадена привлекателна жизнена 

среда. 

  

Стратегически цели 

Стратегическа цел 1: Ускоряване на социално-икономическото развитие на 

общината чрез подкрепа на икономическата структура. 

Стратегическа цел 2: Повишаване на инвестиционната и туристическата 

атрактивност. 

Стратегическа цел 3: Подобряване на инфраструктурната осигуреност. 

Стратегическа цел 4: Осигуряване на адекватни инвестиции в човешкия 

капитал и социалната инфраструктура за засилване на социалното сближаване. 

  

  За постигането на описаните по-горе цели са дефинирани  приоритети и мерки. 

 

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на икономиката, нивото 

на заетост и инвестиционната активност 

 

Съществен проблем в развитието на общината са ниските нива на 

предприемаческата активност. В тази връзка сме инициирали мерки, като насърчаване 

на предприемачеството за разкриване на нови работни места и активно участие в 

оперативни, национални и други програми за осигуряване на заетост на активно 

безработни лица, чрез които да се развият предприемачеството, различни 

производства и услуги и други.  

Предприятията, които желаят да създадат заетост, са подпомагани чрез  

продажба или възможност за наемане на терени и сграден фонд - общинска 

собственост, при ниски нива на наем или покупка.  

В подкрепа на горното за 2015г. можем да кажем следното: 

Общинска администрация – гр. Лъки състави 34 броя  нови  актове  за  общинска  

собственост  на  имоти с различно предназначение, които  се  намират  в  различните  

населени  места  на  територията  на  Общината  и  които  се  използват съгласно ЗОС 

и приетата от Общински съвет съответна Наредба. Тези  актове  са  вписани  в  



 2 

Службата  по  вписванията  при  Районен  съд – град Асеновград  към 31.12.2015г. и  

съгласно изискванията на ЗОС имотите са  отразени  в  съответните регистри, и 

същите са публикувани в сайта на Община Лъки 

  ОбС-Лъки ежегодно приема Годишна програма за разпореждане и управление 

на имоти и вещи – общинска собственост, като за 2015 година от предвидените 24 бр. 

обособени части от общински недвижими имоти, които попадат в различните 

населени места на територията на община Лъки, но няма проявен интерес и съответно 

няма проведени търгове за отдаване под наем  на общински имоти. 

 От предвидените в Програмата за продажба общо 20 бр. недвижими  имоти – 

частна общинска собственост в различните населени места на територията на Община 

Лъки е проявен интерес само за 9 бр. имоти. След проведени публични търгове по 

реда на ЗОС и НРПУРОДНИ, са сключени общо 9 бр. договори за покупко-продажба 

със спечелили участници. Същите договори са вписани от съдия по вписвания при 

Районен съд – Асеновград, а продадените имоти са отразени в регистъра по чл. 41, 

ал.4 от ЗОС и същият е публикуван в сайта на Община Лъки към 31.12.2015г. 

През годината са сключени 2 бр. договори за покупко-продажба на общински 

земи, върху който е било учредено и реализирано право на строеж в полза на 

физически лица за задоволяване на жилищни нужди в село Белица и гр. Лъки  

   През същата година е ликвидирана съсобствеността на два застроени парцела в 

село Белица и един незастроен парцел в град Лъки, като общинските идеални части са 

продадени на другите съсобственици на имотите, и приходите от разпореждане с тези 

имоти възлиза на  6 539,40 лв.             

 

С цел осигуряване на заетост община Лъки, както и подкрепа на хора с 

увреждания, Общинска администрация –гр.Лъки продължи да работи по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”, като: 

 

1. Община Лъки кандидатства и бе одобрена като партньор за реализиране на 

социалната услуга „Личен асистент” по Проект „Нови алтернативи - Нови 

възможности за грижа”. Целите на проекта бяха  фокусирани върху преодоляването 

на социалната изолация на семейства, в които има лица, зависими от постоянни 

грижи, поставени в риск от институционализация, чрез създаване на възможности 

лицето с трайни увреждания само да получи право на индивидуален бюджет за 

ползване на услугата, като избере своя личен асистент и определи как социалната 

услуга да бъде организирана във времето. Социалната услуга Личен асистент е 

превенция на риска и подкрепа за реинтеграция. 

Проектът има за цел да разчупи стереотипите на услугата «Личен асистент» и 

професионализирането й, повишавайки качеството и гъвкавостта на социалните 

услуги, насочени към подкрепа на хора с тежки увреждания.  През 2015г. включени 

бяха 28 договора с лица с трайни увреждания, които не могат да се обслужват сами и 

25 договора с лични асистенти, които да обезпечават потребностите на 

потребителите.  

 

2. През 2015г. Общината участва и в Програмата “От Социални помощи към 

осигуряване на заетост”, в т. ч. и „Аварийни дейности”. Броят на лицата, които бяха 

назначени по Програмата бе 15 човека, разпределени в населените места в община 

Лъки и град Лъки. 

          По регионална програма „Заетост“ за 2015г. община Лъки беше назначила 5 

човека като общи работници за месеците от май до октомври. 
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          Също така по Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни 

увреждания имаме назначен един човек за срок от две години в населено място 

Югово. 

 По данни на Дирекция „Бюро по труда към месец декември 2015г. за община 

Лъки, икономически активното население е 1279 човека, регистрирани безработни 

лица са 77 човека, от които трайно безработни 23 лица, процентът на безработица е 

6,2%. 

 

 

Приоритет 2: Ефективна и ефикасна местна администрация в услуга на 

гражданите и бизнеса   
 С цел повишаване професионалните си умения служителите в администрацията 

постоянно присъстват на различни  обучения, семинари, курсове и информационни 

дни с различна тематика и различни области на дейност. 

  

         За подобряване равнището на административното обслужване на гражданите, 

вече седма година работи обособения на първия етаж в сградата «Център за 

информация и услуги на гражданите». Актуализират се  постоянно образците на 

бланките за заявяване на услуги в монтираните табла пред информационния център за 

обслужване на граждани. Гражданите могат да получат информация за всички 

предоставяни услуги от Общината, сроковете за тяхното изпълнение и необходимите 

документи. 

      За 2015г. са извършени 1377 броя на стойност 71080 лв. административни и 

технически услуги по данни на Доклада за самооценка на дейността на Общинска 

администрация, въведен в Интегрираната информационна система на държавната 

администрация към МС. 

            

          Публично се обсъжда проект на бюджета на Общината, както и отчета за 

изпълнението на бюджета. Също така се обсъждат важни и значими за обществото 

приоритетни дейности, проекти по Оперативни програми на Европейския съюз и 

други дейности, като например изграждането на Втори етап на проекта за 

Реконструкция на централната градска част. 

  

Приоритет 3: Подобряване на качествените характеристики на човешките 

ресурси 

Този приоритет съдържа четири основни мерки – повишаване качеството на 

образователния процес, повишаване качеството на здравното обслужване, 

подобряване условията на отдих, развлечения и спорт и развитие на социалните 

услуги и повишаване на тяхното качество. 

През 2015г. приключи успешно изпълнението на Стратегията на МИГ „Преспа-

Лъки, Баните и Чепеларе”, за период 2010 -2015г. Стратегията е изпълнена над 90%. 

Община Лъки чрез МИГ-а е усвоила 1 000 000лв, като са изпълнени проекти по 

публични и частни мерки като Реконструкция на Автогара – гр. Лъки, реконструкция 

и рехабилитация на улица Дичо Петров, включително изграждане на паркинг до 

училището и конзолен тротоар от Автогарата да ПК Победа. Извършено е също така 

саниране на сградите на Общинска администрация и ДВХУИ-С.Джурково по мерки 

за внедряване на енергийна ефективност за 183 728 лв. Изградена е екопътека Комин 



 4 

дере в махала Брайковица, която дава възможност за разходки, отдих и прекрасна 

панорамна гледка в околността на Лъки. 

 

По частните мерки са изпълнени успешно проекти в сферата на туризма и 

оборудван и обзаведен кабинет за служба трудова медицина, намиращ се в сградата 

на бившата общинска болница на град Лъки, която ще обслужва трите Общини, 

включени в МИГ-а. 

От месец декември 2015г. МИГ-а изпълнява проект за подготвителни дейности 

по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ по мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от  ПРСР 2014-2020г. Целта е изготвяне на стратегия за 

период 2014-2020г. на МИГ-а, която трябва да бъде подадена за одобрение месец юни 

2016г. Ако се случи това одобрение за изпълнението й ще бъдат отпуснати средства в 

размер на 1 000 000 евро за трите общини. 

Към проект „Красива България“ през 2015г. беше реализиран  проект 

„Строително-ремонтни работи в СОУ „Христо Ботев“ – гр.Лъки“ на обща стойност 

149 797,99лв без ДДС. Дейностите по проекта включват основен ремонт на санитарни 

възли, подмяна на подови настилки, шпакловане и боядисване на стени и тавани и 

подмяна на вътрешни интериорни врати. 

 

По отношение на социалните услуги – такива се предоставят в Дома за 

възрастни хора с умствена изостаналост и в Обществената трапезария. 

В затворената институция на потребителите се предоставя качествена грижа, 

като материалната база непрекъснато се обновява и подобрява. Целогодишно 

капацитетът е запълнен до последното място. 

В обществената трапезария се предоставя обяд на хора с увреждания, трудно 

подвижни лица и деца, както и на възрастни семейства с най-ниски доходи.Тази 

социална помощ е изключително полезна най-вече в зимния сезон и в нея са 

включени 45 човека.  

 

Подобряване условията за отдих, развлечения и спорт 

 

Община Лъки отдавна има готовност да представи при отваряне на мярка 321 

по Програмата за развитие на селските райони изготвения проект „Модернизация на 

спортен комплекс – гр. Лъки”, с цел създаване на условия за спорт на младите хора в 

общината. 

В проектните дейности са включени следните дейности като преустройство на 

съществуващите спортни съоръжения, изграждане на трибуна за зрители към 

съществуващото футболно игрище с приблизителен капацитет 200 седящи места, 

изграждане на сграда с обслужващи помещения и зала за фитнес с приблизителна 

застроена площ 200кв.м., осигуряване на удобни комуникационни подходи и паркинг, 

изграждане на пешеходни и велосипедни алеи, изграждане на пространства за отдих и 

забавление чрез благоустрояване и озеленяване на незастроените площи. 

И през изминалата година продължи подпомагането на Футболен клуб “Лъки 

2004”. От бюджета на Общината бяха отпуснати средства, които са използвани за 

подобряване състоянието на спортната база и за участието на ФК Лъки 2004” в 

първенството на „Б” – Югозападна група, зона Пловдив. 

 Поддържат се чисти и приветливи кътове за отдих с пейки и озеленени 

пространства в периферните части на града. В централната градска част зелените 

площи се поддържат свежи и приветливи с цел опазване на напълно обновената част 
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на общинския център. 

Като говорим за подобряване условията за отдих и развлечения не можем да не 

споменем и дейностите, които се реализират в ремонтирания Младежки дом на град 

Лъки. Той се превърна в естествен притегателен център за любителите на народно и 

танцово изкуство, посещаващите курса Йога, занимаващите се млади хора с 

компютри и информационни технологии и др. 

 

Приоритет 4: Туризмът като специфичен фактор за генериране на устойчив 

растеж 

 

През 2015г. се изпълни Проект „Подземни звезди и Родопското минало”, в 

изпълнение на Договор №16/313/00124 за отпускане на финансова помощ по мярка 

313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на 

селските райони 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони за проект ”Подземни звезди и Родопското минало”. 

Стойността на договора за БФП е 325 540,00 лв. без ДДС. Проектът включваше 

изграждане на атрактивна къща „Природа и наследство”, в която са бъдат обособени 

следните помещения: три зали за етнографски експонати, зала за кристали, зала със 

снимков материал от мините и кратка история на рудодобива в региона, офис, 

тоалетна и складово помещение. Извършена е и вертикална планировка около къщата 

-паркоустройство и благоустройство.  

 

През 2015г. се изпълни и Проект „Село Манастир - пъстрото лице на 

Родопите”, по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” на Програмата 

за развитие на селските райони. Подписаният договор за безвъзмездна финансова 

помощ в размер на 232 374 лв. По проекта се предвиждаше изграждане на екопътека 

„Мемориален комплекс „Св.Богородица” - Дългите блата - с.Манастир”. Поставени са  

информационни табели, указателна табела, дървени пейки, маси, беседки, заслони и 2 

бр. барбекю, както и дървени кошчета за отпадъци. По екопътеката са разположени 5 

броя умалени макети на родопски къщи. Проектът е изпълнен изцяло. 

Пак през 2015г. се изпълни и Проект „Белица в прегръдката на Родопите” 

по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” на Програмата за развитие 

на селските райони. Проектът е одобрен и е подписан договор за безвъзмездна 

финансова помощ в размер на 325 769,00лв. По проекта са изградени две екопътеки: 

„с. Белица-Пещерата” и „с. Белица-Кръстова гора”, както и изграден туристически 

информационен център в с. Белица на стойност 10 931 лв.  

Туризмът в община Лъки бавно, но сигурно си проправя път за утвърждаването 

й като добра и привлекателна туристическа дестинация. В края  на 2015г. броя на 

семейните хотели на територията на Общината са седем, а регистрираните и 

действащи къщи за гости са дванадесет. Общия брой на леглата възлиза на 276, 

разположени в общо 132 хотелски стаи. 

 

 Приоритет 5: Достъпност, свързаност и качество на средата 

  

  През 2015г. в ОбА – Лъки се утвърди политиката на активно търсене на 

средства чрез европейските програми, от различни министерства, ведомства и 
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фондове за допълнителен финансов ресурс относно решаване на важни проблеми на 

инженерната и социална инфраструктура. 

През 2015г. не спряхме да настояваме пред съответните инстанции и 

институции за спешно извършване на основен ремонт и реконструкция на път ІІІ- 861 

Юговско ханче – гр. Лъки. Подготвихме и входирахме няколко докладни записки до 

Министъра на регионалното развитие, до Агенция „Пътна инфраструктура“ и 

Областно пътно управление – гр. Пловдив с искане за проектиране на нов път и 

извършване на частични ремонтно - възстановителни работи и дейности, като 

укрепване и изграждане на подпорни стени, изкърпване на дупки и др.  

Към нашите искания отново приложихме и писмата за подкрепа на искането ни 

от всичките основни ръководители на предприятия, фирми и кооперации на 

територията на Община Лъки. Подкрепиха ни „Лъки Инвест” АД, Брод Лъки” ЕООД, 

ДЛС „Кормисош”, ГПК „Чил тепе – 97”, „Русев и Ко” ООД, Манастир „Кръстова 

гора” и Община Баните. 

Единственото, което беше направено през 2015г. беше  частично изкърпване на 

дупки на най-компрометираните пътни участъци. 

През 2016г. предстои проектиране на реконструкцията и рехабилитацията на 

участъка, описан по-горе. 

 

          Извършването на обществен превоз на пътници по автобусни линии от 

общинската и републиканска транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания се 

извършва чрез подписан договор с „Автотранс Лъки“ ООД със срок на действие 5 

години. Следи се за редовното покриване линиите от транспортната схема на 

Общината дори и в най-трудните зимни условия. До колкото е възможно се осигурява 

комфортно пътуване на гражданите, ползващи обществен транспорт. 

 

С цел осигуряване на достъпна среда през 2015г. започна изграждането на така 

необходимия  за лицата, настанени в институцията пътнически асансьор в сградата на 

ДВХУИ с. Джурково.  През 2016г. ще бъде изцяло довършено изграждането на този 

асансьор. 

Също така беше изградена и Гръмоотводна инсталация за 2 592 лв. в ДВХУИ с. 

Джурково, която ще предпазва потребителите на социалната услуга и персонала, 

работещ в нея от инциденти и аварии. 

          Отново с цел подобряване на жизнената среда през 2015г. с проект и средства от 

фонд „Социална закрила“ към МТСП – гр. София, беше извършено преустройство на 

спални помещения в ДВХУИ с. Джурково на обща стойност 15 000 лв., от които 

съфинансиране от Община Лъки -1546лв. Така се осигури необходимото лично 

пространство и удобство на всеки потребител. 

            

      За подобряване състоянието на общинска пътна мрежа през 2015 г. е 

извършено следното: 

 

 Основен ремонт на път PDV - 3136 - Лъки - Манастир - с. Лъкавица, който се 

извърши със средства в размер на 15 327 лв. 

 

 Основен ремонт на път PDV - 2130 - Лъки - Манастир - Славейно от. км. 0+000 

до км. 21+500. Този основен ремонт  се извърши за 75 448лв. 
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 Основен ремонт на път PDV 2132 - 861(1) - ІІІ-861 - Лъки - Джурково - с. 

Джурково за 21 200 лв. 

 

 Основен ремонт на път PDV 2132 - 861(1) - ІІІ-861 - Лъки - Джурково - с. 

Дряново – 46952 лв. 

 

 Изграждане на съвременна пешеходна и транспортна инфраструктура 

 

          Община Лъки изпълни и проект „Реконструкция на автогара гр. Лъки” по мярка 

321 ”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” на 

Програмата за развитие на селските райони, който е входиран в офиса на МИГ 

„Преспа – общините Баните, Лъки и Чепеларе”. Извърши се така належащото 

Преустройство на автогара гр. Лъки за 217285лв. 

  

   Също така община Лъки реализира:  

 

1.Реконструкция и ремонт на ул. „Дичо Петров”  - 166 966 лв. 

2.Изграждане на конзолен тротоар на ул. „Хайдушки поляни” между о.т.124 и о.т. 127 

от усл. км. 0+003 до км 0+152,5; на стойност 193738лв 

3.Основен ремонт на улица "Кольо Шишманов" в гр. Лъки – 38119лв 

4. Основен ремонт на ул. "Възраждане" в гр. Лъки за  43649 лв. 

 

 За да изградим съвременна пешеходна инфраструктура през отчетния период 

бяха изградени следните обекти: 

 Основен ремонт тротоар между о.т. 154 и 155 по плана на гр. Лъки за 7 978лв. 

 Пешеходен достъп до имот №50 по КП на с. Дряново -3452 лв. 

 Пешеходен достъп до имоти №№163 и 164 по КП на с. Дряново- 4214 лв. 

 Пешеходен достъп до имот №27 по КП на с. Дряново -5071 лв. 

 Поставяне на метален парапет на стълбище до имот №272 по КП на с. Югово- 

3000 лв. 

 Пешеходен достъп до имоти №№22 и 23 по КП на с. Дряново за 4727 лв. 

 Основен ремонт на бетонова настилка на ул. "Възраждане" №4 в гр. Лъки за 

9623 лв. 

      

Благоустрояване на градската среда 

         По Проект „Благоустрояване и озеленяване на централно площадно 

пространство, гр. Лъки” през 2015г. приключи извършването на строително – 

монтажните работи на този най-голям и значим проект за общината. Неговото начало 

беше дадено още през 2012г., когато община Лъки подписа Договор №16/322/00751 за 

отпускане на финансова помощ по мярка 322 „ Обновяване и развитие на населените 

места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., подкрепена от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за проект 

„Благоустрояване и озеленяване на площадно пространство, гр. Лъки”. Постигнатата  

цел е подобряване на икономическия климат, уеднаквяване на стандарта на живот на 

гр. Лъки и другите големи агломерационни ареали и намаляване на миграцията  на 

населението на община Лъки, област Пловдив. Стойността на извършените работи 

възлиза на 728 790 лв. 
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 С цел подобряване на градската среда се извършиха редица мероприятия, като: 

 Ремонт покрив и освежаване фасада на РУМ гр. Лъки за сумата от 28122 лв. 

 Изграждане на беседки до блокове Д1и Д2 и кв. Авариен в гр. Лъки-4500 лв. 

 Изграждане на декоративна подпорна стена на ул. "Родопи" в гр. Лъки за 11926 

лв. 

 През 2015г. се довърши възстановяването на подпорната стена източно то имот 

№15 в с. Дряново, за стойност от 15 434 лв. 

 Извърши се възстановяване на подпорна стена за укрепване ската под жилищен 

блок в кв.26 -гр. Лъки са сумата от 260 568 лв., който застрашаваше 

сигурността и здравето на живущите в него. 

 

За втория етап на горния проект за централна градска част е одобрен ПУП. 

Изготвеният ПУП засяга улиците „Речна”, „Освобождение”, части от улици 

„Миньорска” и  „Възраждане”.  

 

През 2015г. се извършиха редица други благоустройствени и укрепителни 

дейности, като се реализира изграждането на следните обекти: 

 

 Основен ремонт водосток на ул. "Петко Войвода" в гр. Лъки -5656 лв. 

 Изграждане на подпорна стена за укрепване на път Лъки - Борово при км. 

1+200. Средствата възлизат на 453 287 лв. 

 Подпорна стена за укрепване на път Лъки - Манастир - Славейно на км. 7+100. 

За този обект средствата възлизат на 206 535 лв. 

 Направа на Канализация с. Манастир за сумата от 6573 лв. 

 Направа шапка на каменна зидария в с. Борово между о.т. 243 и 245 за 2362 лв. 

 

Относно водоснабдяване на град Лъки – в момента провеждат се процедури по 

придобиването на земите в пояс І на СОЗ „Крушев четал”. 

 

Във връзка с изграждане на Канализация на град Лъки етап ІІ – Канализация на 

кв. „Тепавица” е проведена обществена поръчка за избор на изпълнител и цялата 

документация е внесена в Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда. 

 

  Действия, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие 

 

          Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на 

които се основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е 

принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при 

осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и 

оценката. 

 Наблюдението върху резултатите от реализиране на Общинския план за 

развитие се осъществява посредством: 

 анализ на индикаторите за резултат и количество, които са разписани за 

постигане във всеки един от проектите с външно финансиране; 
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 възлагане на секторни анализи, посредством които се установява състоянието 

на сектори, отразяващи се върху икономическото развитие и социалните 

проблеми в Общината; 

 анализиране на данни от общински регистри за различните публични услуги, 

предлагани от Общината 

В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от наблюдението на 

изпълнението на общинския план за развитие се разработва годишен доклад, който се 

публикува на интернет страницата на общината.  

 

             Заключения и предложения за подобряване на резултатите от 

наблюдението 

             В община Лъки е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на 

ОПР от гледна точка на съпоставимост между планирани и реализирани проекти, 

вътрешен мониторинг и контрол. Кметът отчита ежегодно напредъка в изпълнението 

на ОПР пред Общинския съвет чрез изготвяне на годишни доклади за наблюдение на 

изпълнението. През последните години общинската администрация се е възползвала 

от всички приложими към общинските проблеми възможности за кандидатстване с 

проекти, привличане и усвояване на средства от европейски фондове и програми на 

българските министерства. Общината е натрупала сериозен опит в подготовката на 

проекти и административен капацитет за тяхното управление и отчитане. Разработен 

е добър механизъм за избор на приоритетни за  територията проекти и дейности.  

 Отчетния период се характеризира с реализирани значителен брой дейности за 

подобряване условията, качеството на живот на населението на общината и 

естетизацията на селищната среда.  

 Ангажиментите на Община Лъки са свързани с поддържането и обновяването 

на общинската транспортна инфраструктура, уличната мрежа, водоснабдителна 

и канализационна инфраструктура, подобряване управлението на отпадъците, 

повишаване на енергийната ефективност и намаляване на публичните разходи 

за енергия. Осигуряване на финансови ресурси за развитието на техническата 

инфраструктура е сериозно предизвикателство пред администрацията, предвид 

на нейната значимост за интегрираното социално-икономическо развитие на 

общината и привличането на нови инвеститори в града и общината.  

 В резултат на икономическата криза е намален интереса на бизнеса за нови 

инвестиции в града и общината. 

 Местният трудов пазар се характеризира с невисоки нива на безработица, с 

наличие на неравнопоставени групи на пазара на труда; нерегламентирана 

сезонна заетост и ограничено търсене на труд, неадекватно образователно-

квалификационно ниво на свободните човешки ресурси спрямо потребностите 

на работодателите.  

 Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни предложения за 

които се търсят възможности за финансиране.  

 Резултатите по изпълнението на Общинския план през 2015г. са постигнати с 

финансови ресурси от Общинския бюджет, Националния бюджет и 

Оперативните програми.  

 Усилията за подобряване качеството на публичните услуги следва са насочени 

към изграждането на администрация с много добър капацитет, намаляване на 

бюрокрацията и повишаване на прозрачността в управлението и 

предоставянето на услуги. Да продължи да се работи в посока целенасочено 

обучение и специализация на служителите, повишаване на езиковите и 
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компютърните им умения, както и обогатяване на практическия опит чрез 

участие в експертни мрежи за сътрудничество на национално и регионално 

ниво.  

 

           Предоставената информация очертава в основни линии постигнатите резултати 

по изпълнение на Общинския план за развитие през изминалата една година. 

Приоритетите и дейностите са в изпълнение на цялостната стратегия за развитие на 

Община Лъки и се степенуват според трайността и полезността на последиците от тях 

за настоящето и бъдещето на общината.         а 

       

Препоръки: 

1. Да продължи активната работа за участие с проекти по всички актуални 

оперативни програми на ЕС. 

2. Да продължи разширяването на сътрудничеството между Общината и НПО и 

структури на гражданското общество. 

3. Да се търси сътрудничество с предприятия, фирми и организации на 

територията на Община Лъки за  реализиране на дейности за подобряване условията 

за живот, естетизацията на селищната среда  и подобряване на качеството на живот в 

общината. 

 

 Годишния доклад за наблюдение на изпълнението е приет с Решение № 41, 

взето с Протокол № 6, от проведеното на 31.03.2016 година редовно заседание на 

ОбС-Лъки. 


