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І. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНАТА
1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО КАТО ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ
Административни сведения
Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на Западните
Родопи и включва площ от 292511 дка. Граничи с общините Асеновград, Чепеларе,
Баните и Смолян. Разположена е в близост до курорта Пампорово и международно
известния манастир Бачково. Районът се намира в клисурите на р. Манастирска,
Дряновска, Юговска, Лъкинска. Реките са пресекли дълбоко и стръмно разклонените
структури с различна пространствена изолация.
На територията се разполагат – град Лъки, като административен център и осем
населени места – селата Борово, Белица, Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица,
Манастир и Югово. С Решение № 802 на Министерския съвет от 04.10.2012г. са
закрити селата Четрока и Чуката.
Град Лъки се намира на 36 км от гр. Асеновград, на 54 км. от областния гр.
Пловдив и на 88 км. от гр. Смолян. Географското положение на Община Лъки я поставя
в известна периферност и отдалеченост от основните транспортни и комуникационни
центрове, но разнообразният релеф и ресурсното многообразие създават значителни
възможности за развитието на туризъм.
На нейната територия се намира известната, като културно средище, местност
„Кръстова гора” и ТП Държавно ловно стопанство „Кормисош” с прекрасни условия за
ловен туризъм. Съхранената чиста природна среда е едно от специфичните предимства
на общината, а също така и наличието на природни ресурси – руда и горски площи.
Налице е производствен опит и традиции в областта на ловния туризъм,
картофопроизводството, рудодобива, дърводобива, шивашката и трикотажната
промишленост.
Релеф
На територията на общината са разположени природни обекти, просторни гори,
реки и водоеми. Районът е богат на разнообразни земни форми, с типично планински
релеф. Характерни са много свързани склонове, някои от тях с ниска устойчивост.
Големите наклони са допринесли за добре изразени склонови процеси и обособяване на
места на много мощни коловиални отлагания и в същото време до оголване на
склоновете, по които липсва всякаква почвена покривка. Релефът е подчертано
ерозионно-денудационнен с дълбока и гъста речно-долинна мрежа. Гъстата
хидрографска мрежа, значителните валежи и силно пресеченият терен на територията
обуславят масово активни ерозионни процеси. На много места, на стръмни и много
стръмни терени, при малка пълнота на дървостоите и вторично засилена от човешката
дейност, се е развила площна ерозия, а по някои дерета и ровинна ерозия. Средната
надморска височина е 850 м. В различните населени места поради силно пресечения
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терен, тя се движи в границите от 660 м (гр. Лъки), до 1465м (с. Манастир).
Разположението на община Лъки в силно пресечения Преспански дял на Западните
Родопи е предпоставка за множество свлачищни участъци, които създават рискове за
жителите и транспортните линии. Укрепването и превенцията на свлачищните и
срутищните процеси осигуряват качествена среда за живот и туризъм, като
предпоставка за преодоляване на регионалните различия.
Полезни изкопаеми
На територията на община Лъки са налични залежи на рудни изкопаеми – олово
и цинк. През последните години няма правени проучвания и не е установено наличие
на други полезни изкопаеми (нерудни изкопаеми, горивни). Добиващото предприятие
„Лъки Инвест“ АД е основно структуроопределящо предприятие в общината, което се
състои от два рудника „Лъки Инвест – Джурково“ ЕООД и „Лъки Инвест –
Говедарника“ ЕООД и от една обогатителна фабрика за преработка на добитите
изкопаеми - „Лъки Инвест – ЛОФ“ ЕООД.
Климат
Община Лъки попада в континентално-средиземноморската климатична област.
Влиянието на Бяло море оказва благоприятно въздействие върху климатичните
условия. Зимата е сравнително мека. Планинският релеф смекчава летните горещини.
Пролетта е дъждовна и краткотрайна, есента - топла и продължителна. Средната
годишна температура е 11,5 градуса по Целзий.
Преобладаващите ветрове са западни и южни. Средногодишната скорост на
вятъра, на височина 10 м. от земната повърхност, е 1,1 м/сек. По-висока средно месечна
скорост на вятъра има през месеците февруари, март и април. Средногодишната
скорост на ветровете по посока е приблизително еднаква и е 1,3 м/сек с малко повисока средна годишна скорост са ветровете с южни посоки.
Районът се характеризира със средно-годишна сума на валежите от 700 до 1100
л/кв.м. Това валежно количество е благоприятно за развитието на дървесина и друга
растителност. Сезонното разпределение на валежите е със зимен максимум през месец
декември и пролетен през месец май.
В края на месец ноември и началото на декември температурата на въздуха става
отрицателна, в резултат на което валежите падат във вид на сняг. Продължителността
на задържалата се снежна покривка се движи в границите на 21,5 см за гр. Лъки, до 1,0
м за масива Хайдушки поляни, също в зависимост от надморската височина. В ниските
части средната височина на снежната покривка е около 10 см и не се задържа дълго
време.
Средната относителна влажност на въздуха не се изменя значително през
различните сезони, като през април-октомври се задържа в границите 50-60 %, а през
зимата – 80 %. Средната относителна влажност на въздуха е 72-85 %, а средно за
годината е 75%.
Продължителността на вегетационния период зависи от времето, през което
средната температура на въздуха се задържа устойчиво над 10 градуса. За района този
период е 160-170 дни. В някои по-усойни места, макар и не всяка година, се получават
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късни пролетни и ранни есенни слани след началото и преди края на вегетационния
период. Те причиняват известни вреди в развитието на растителността, но тъй като са
сравнително рядко явление, имат ограничено значение.
Биологично разнообразие
Характерни за района са иглолистните гори като тенденцията за в бъдеще е да
бъдат смесени (широколистни и иглолистни), поради следните предимства:
• По-рационално ползване на потенциала за дървесно разнообразие;
• По-пълно усвояване на светлината;
• Предпазват почвата от ерозия благодарение на дълбоката си коренова система;
• По-устойчиви са на вредители и болести;
• Водноохранни и здравно-украсни функции;
• Разнообразието от дървесни видове създава по-устойчива структура на сняг и
вятър;
• Обогатяват почвата с ценни хумусни вещества.
За района е характерна смяна на три подпояса според надморската височина. В
нископланинския пояс с надморска височина от 600 м до 1000 м се среща бял и черен
бор и на отделни места смрадлика, мъждрян, веймутов бор, явор, шестил и планински
бряст. Над село Дряново и село Здравец се среща зелена дуглазка, която е с тенденция
за естествено самозалесяване. Голям е делът на първичните гори на територията на
общината, от които черен бор с възраст от 60 до 130 години.
В среднопланинския пояс с надморска височина от 1000 м до 1500 м се развиват
бук и ела. Буковите гори са на участъци с възраст 30-50 и 80-120 годишни, а еловите от
80 до 150 години.
Във високопланинския пояс с надморска височина над 1500 м се среща смърч.
Върху залетите с хвостови води и пясъци терени са израсли планинска върба (ива), бъз,
леска и акация.
Горите са богати на храсти, даряващи на местното население вкусни и
витаминозни плодове – дрян, шипка, лешници, къпини, малини и други.
Незаменимо природно богатство за територията на община Лъки са находищата
на ценни диворастящи билки и гъби. Най-разпространени от билките са мащерка,
риган, подбел, иглика, живовляк, жълт кантарион, маточина, бял равнец, а от лечебните
храсти – смрадлика и шипка, от гъбите – сърнела, пачи крак и манатарка.
Разнообразието им привлича многобройни любители на дивата природа и нейните
дарове.
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Животинският свят е изключително богат. Наред с обикновените представители
на нашата фауна тук все още се срещат в естествени условия кафявата мечка, дивата
коза, муфлон, вълк, елен и други. Могат да се видят от защитените скален орел, гарван,
видра, скален гущер, дъждовник, дървесна жаба, смок мишелов, шипобедрена
костенурка, много птици.
По реките Манастирска, Джурковска, Белишка и Сушица е разпространена
Балканска и Американска пъстърва. Обособени са и се охраняват от ТП ДЛС
„Кормисош” риборазвъдни зони с цел опазване на вида и успешното му размножаване.
В долните течения на р. Белишка, р. Крушовска и р. Сушица се среща черна мряна.
Лещанката повсеместно обитава реките на територията на общината. Във водите на р.
Белишка ограничено се разпространява кефал. Бистрите води в реките, красивите
метаморфни скални образувания оформят изключително красивото ландшафтно
разнообразие.
Горско стопанство
Община Лъки заема територия от 28 800 ха, от които 22 940 ха – горски фонд,
5 499 ха - земеделски земи и 361 ха - в регулационни граници.
Схема2: Горски фонд на територията на Община Лъки
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Горите обхващат 79 %, от тях 5350 ха са частна собственост. Създадени са две
кооперации „Победа” гр. Лъки и „Чил Тепе” – с. Манастир с обща площ 382 ха.
Съгласно данни от собственика, е обособена и трета кооперация „Енихан”, която
включва 100% частни гори в два ревира – ревир „Енихан” с площ 5120 дка и ревир
„Халиловото” с площ 1600 дка. От тях се добиват около 3000 куб.м. дървен материал
годишно. Горите се намират в землището на с. Манастир, граничещо със съседната
община – Община Баните.
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Държавният горски фонд е 13074,8ха, църковните гори са 50ха. Общинските
гори на територията на община Лъки са в съсобственост с цитираните по- горе
кооперации. Те се използват за дърва за огрев за местното население и социално слаби
лица. Част от тях се използват и за строителна дървесина.
Значението на горите се свежда не само до използването им като строителна и
технологична суровина, но и до техните водохранни, противоерозионни и украсни
функции.
Главно значение има добивът на дървесина. Основен потребител при
дърводобива са частни фирми, явяващи се на търг за добив на строителната дървесина
и използващи около 80 % от същата. С останалите 20 % се задоволяват нуждите на
местните дървопреработващи фирми и дърводелски работилници, в т.ч. и на
дървообработващия цех, намиращ се на разклона за с. Югово.
За задоволяване на нуждите на местното население отиват изцяло добитите
дребна строителна дървесина (около 350 куб.м.годишно) и дърва за огрев (около 5500
плътни куб.м.годишно), както и около 200 куб.м. годишно едра строителна дървесина.
Стопанисването и дърводобивът се затрудняват до голяма степен от големите
наклони, широкия диапазон в надморските височини, както и голямата денивелация на
терените и големия процент на нелесопригодни скални и урвести терени. Поради тази
причина в стопанисването са останали затворени и недостъпни горски масиви.
Голяма част от горите се стопанисват от ТП ДЛС „Кормисош”. Тук
екологичните условия благоприятстват развъждането на ценен дивеч и създават добри
условия за развитие на международен ловен туризъм.
Дърводобивът и ловният туризъм осигуряват не само работни места, но и
значителни приходи.
Защитени територии и забележителности
На територията на общината се намира част от резервата „Червената стена”,
който е признат за биосферен резерват от ЮНЕСКО, и три природни
забележителности: „Скален мост”, водопад „Гюмбюртията” по река Белишка и водопад
„Свети дух” по река Манастирска. Тук се срещат около 2000 висши растения. Във
флористичния резерват „Червената стена” се срещат палео- и неоендемити за нашата
страна или за Балканския полуостров. Из ливадите и по поляните расте синята
родопска съсънка. Балкански ендемити са румелийският трахелиум и сърцевидна –
листната глобулария. Скалите и сенчестите долове често са обрасли с прочутата
родопска хаберлея, наречена силивряк. С фуниевидните си лилави цветчета се смята за
едно от много красивите диви цветя на Родопите. В ниските долове се среща
ендемичната за нашата природа родопска горска майка. Тук расте най-красивата
орхидея – венериният чехъл. Само в България, по- специално в Родопите и на
територията на община Лъки растат и видовете - родопска каменоломка, родопски
рожец, декоративен лопен и родопска скабиоза.
ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки създава забележителна атрактивност и
удоволствия за български и чуждестранни туристи. Отстои на 210 км от летище София
и 70 км от летище Пловдив. На територията на ТП ДЛС „Кормисош” се намира част от
биосферен резерват „Червената стена” с обща площ 790,30 ха. Характерни за района
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природни забележителности /ПЗ/ са три с обща площ 4,5 ха, от която залесена 2,0 ха и
незалесена 2,5 ха. -ПЗ „Гюмберджията” – водопад на р. Белишка; ПЗ „Скален мост” в
местността „Шапран дупка”; ПЗ „Свети Георги” – водопад.
ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки разполага с 3 ловни дома, категория - ловна
резиденция, с общо 15 стаи. Изградени са още 12 ловни хижи и кантони, пръснати по
цялата територия на стопанството, които се използват, като изходни пунктове за
ловуване и охрана.
Като съпътстващи програми стопанството предлага риболов, конен и
екотуризъм, фотолов, екскурзии до исторически места, природни забележителности и
резервати.
Околна среда
Състоянието на околната среда на територията на община Лъки е добро.
Районът се характеризира с кафяви горски, делувиални и хумуснокарбонатни
почви. Най-характерни са кафявите горски почви, представени с два подтипа - тъмни и
светли, подходящи за извършване на рекултивационни мероприятия. Малка част са
вторично затревени кафяви горски или планинско-ливадни почви, предимно в повисоките места. В общ. Лъки има заложена Програмата за опазване на околната среда на
територията на Община Лъки.

Ерозирали почви
Гъстата хидрографска мрежа, значителните валежи и силно пресечения релеф
обуславят проявата на масово активни ерозионни процеси. По данни от ТП ДЛС
„Кормисош” ерозирали площи, ровини и сипеи се срещат предимно по стръмните
склонове по поречията на реките и на по-големите дялове в техните водосбори. На
много места се наблюдават нелесопригодни площи, обрасли с дървесина и храстова
растителност или насаждения на скални и урвести терени с обща площ 2 785,5 ха. и
напълно оголени нелесопригодни голини, сипеи и скали – 771,4 ха.
На по-голяма част от площите ерозията е III степен, което означава, че е
ерозиран целият А-хоризонт и част от В-хоризонт. В най-голяма степен се е развила
площна ерозия, а на някои места е започнало развитие на ровинна ерозия. Ерозия от
четвърта-пета степен се наблюдава в прилежащите терени в зоната на
хвостохранилището. За борба с ерозията се провеждат залесителни работи. Засаждат се
предимно с иглолистни, широколистни или смесени дървесни видове. На площите с
ровинна ерозия се запазват акациите, гледичия и черен бор, които укрепват ровините и
се строят дребноразмерни прегради в зависимост от дължината на ровините –
клейонажи и каменни прагчета. В случай, че ровината не се овлажнява достатъчно,
вместо клейонажи се предвиждат каменни прагчета. Основният дял в борбата с
ерозията и за в бъдеще ще заема зеленото укрепване на застрашените от развитие на
ерозионните процеси терени.
Физически нарушени почви
Като цяло, това са почви с много малка мощност и без стопанска стойност.
Земите временно променят предназначението си, като с преустановяване на
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произведствената дейност и след осъществяване на рекултивационни мероприятия то
се възстановява, а лесорастителните качества се подобряват.
Относно решаването и отстраняване на проблемите от минали екологични щети,
причинени до момента на приватизация са изпълнявани предвидените за целта
дейности. Всички обекти по Програмата за отстраняване на минали екологични щети са
със завършена техническа и биологична рекултивация. В следващите 2 години ще бъде
проведен мониторинг на тези обекти с цел оценка на ефекта от рекултивацията върху
компонентите на околната среда.
В действителност тези почви представляват потенциална опасност за хора и
животни, но местното население познава много добре условията и досега няма
регистрирани инциденти.
Води
В територията на общината попада р. Юговска, която е десен приток на река
Чепеларска. Тя се образува от сливането на реките Белишка и Манастирска на няколко
километра след град Лъки.
Водните ресурси на територията на общината са значителни. Реките,
преминаващи през нея са р. Манастирска, р. Джурковска, р. Лъкинска и р. Белишка.
Всички те отговарят по международните показатели на втора категория
водоприемници. Река Джурковска води началото си от Роженския водораздел и до гр.
Лъки обира водите на много леви и десни притоци. Водосборната област на р.
Джурковска е около 77кв.км., а дължината й до събирането й с р. Манастирска е
17,25км. Река Манастирска води началото си от местност ”Хайдушки поляни”.
Водосборната й област е около 83 кв.км., а дължината до събирането й с р. Джурковска
е около 17,50км. Река Белишка е с дължина 23,6 км. и водосборна площ от 74,2 кв.км.
В р. Лъкинска се събират водите на р. Джурковска и р. Манастирска, а водосборна й
площ е160 кв.км.
Реките са с преобладаващо дъждовно-снежно подхранване и слабо устойчиво
фазово разпределение на оттока. Модулът на оттока, характеризиращ вододайността на
дадена територия се определя на 3-5 л/сек/кв.км. Максимумът на оттока настъпва през
пролетта, обусловен от максимума на валежите, а минимумът се наблюдава през
летните месеци. Средният годишен валеж е 650-700 мм/кв.м и е над средния за страната
(600 мм/кв.м).
Подземните води на територията на общината са формирани в карбонатни скали
характеризиращи се с голямо водоотдаване, но в същото време то е неравномерно и
локализирано.
Сравнително голямата водност на р. Юговска е в следствие на постоянното й
подхранване с обилни карстови води от Хвойненския карстов басейн. Общият обем на
водните ресурси се характеризира с ярко изразени колебания през годината, като
общият дебит на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване варира от 10
л/сек. до 30 л/сек.
Реките Юговска, Джурковска и Белишка, в горните си течения, са с чисти и
неповлияни от човешката дейност води.
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Водите на река Джурковска понякога са с по-високи от пределно допустимите
концентрации на олово, цинк и неразтворени вещества.
Водите в поречията, подложени на производствено-стопанска дейност отговарят
на нормативните изисквания за съдържание на вредни компоненти за допустимото
съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водните
обекти.
Дружествата експлоатиращи рудниците в Лъкинския руден басейн са
предприели редица мероприятия за подобряване на пречиствателния ефект на
подземните утаители, като значително е намалено внасяното замърсяване във водните
обекти. Според Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2013г. на
РИОСВ Смолян, през 2013 са констатирани заустени недостатъчно пречистени
руднични отпадъчни води с наднормено съдържание на тежки метали, за което са
наложени имуществени санкции.
Най-голямото пречиствателно съоръжение за пречистване на отпадни води е
пречиствателен комплекс на хвостохранилище „Лъки-2”, което работи ефективно и
осигурява пречистване на производствените води до ПДК.
Въздух
Териториалният обхват на зоните със замърсяван въздух е ограничен от
стръмноскатовите долини и силно изразените речни меандри.
Екология
С цел намаляване на вредното въздействие върху екологичната обстановка на
територията на общината се реализират дейностите и мероприятията, насочени към
упражняване на контрол, съгласно местните и национални нормативни актове, както и
изпълнение на мероприятията, вписани в нормативни документи.
Замърсяването на околната среда в населените места е следствие от жизнената
дейност на населението.
За района приоритетни проблеми в екологично отношение са:
 екологосъобразно управление на отпадъците;
 ликвидиране на недостига на питейна вода и доставката и с необходимите
качества по БДС 22823/1983 год.;
 рекултивация на нарушени терени, залесяване на ерозирали площи;
 почистване на речните корита;
 екологично възпитание, поради слаба загриженост на населението за
поддържане на околната среда.
Създадена е добра организация по управление на отпадъците на територията на
община Лъки. Системата на сметосъбиране и сметоизвозване на твърдите битови
отпадъци включва два сметоизвозващи автомобила, 171 бр. контейнери тип „Бобър“
1.1куб.м. и 255 бр. контейнера тип „Мева“ – 0.11куб.м.. Всички населени места в
община Лъки са включени в организираното сметосъбиране на общината.
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Депонирането на ТБО от 2010г. се извършва на „Регионален център за
обезвреждане на ТБО - гр. Асеновград“.
От 2007 година досега са сключени четири договора с фирми за събиране,
временно съхранение, транспортиране и оползотворяване на рециклируеми отпадъци.
За разделно събиране на отпадъци от опаковки в общината, включително всички
населени места са разположени общо 15 броя контейнери – тип „Бобър“ – 1100л –
жълти за събиране на хартия, пластмаса и метал и 15 бр. тип „Иглу“ – 1400л – зелени за
събиране на стъкло. За разделно събиране на излезли от употреба батерии във всички
търговски обекти, учреждения и учебни заведения са поставени 29 бр. три литрови
пластмасови контейнери.
Като място за временно съхранение на излезли от употреба електрическо и
електронно оборудване е определен склад в РУМ - Лъки.
Отреден е терен в местността „Иване“ в землището на с.Югово за депониране на
строителни отпадъци от домакинствата и от обекти, чийто възложител е община Лъки.
За събиране на излезли от употреба гуми общинска администрация организира
акция, чрез мобилни пунктове.
Общината ще разчита на национални и международни донорски програми за
решаване на екологичните проблеми с цел създаване на по-чиста околна среда и
привлекателен облик на населените места
Шум
Към момента няма изготвена шумова карта. В процес на подготовка е изготвяне
на тръжно задание за изготвяне на Общ устройствен план на община Лъки, част от
който се явява шумовата карта.
Културно наследство
Паметник на културата, с историческо значение, е църквата „Св. Троица” в с.
Югово, която е построена през 1842 год. Същата представлява трикорабна
псевдобазилика с външна галерия пред западната стена. Притежава изящна каменна
камбанария, увенчана с луковичен купол. В интериора са запазени стенни иконописи,
рисувани до началото на 70 – те години на ХІХ век. Иконостасът е таблен с резбована
венчилка и рисувани двери, с ценни икони от 1946 год. и 1851 год.
Основен поклоннически център в общината е манастирският комплекс
„Кръстова гора – Св. Троица”, който е изграден в м. „Кръстова гора”. Новопостроеният
манастирски комплекс, лековитата вода от „Аязмото” и легендата за заровена част от
кръста, на който е бил разпнат Исус Христос, привличат към това свято място
посетители от страната и чужбина.
В с. Борово и с. Манастир от началото на века с доброволен труд и средства на
местното население са построени и двете църкви. И до днес двата храма са стожери на
вярата, моралните устои, християнските добродетели и духовното пречистване на
жителите на с. Борово и с. Манастир.
Историческата местност „Хайдушки поляни” е разположена в Преспанския дял
на Средни Родопи, на юг от с. Манастир, част от която попада в територията на община
Лъки. По живописни пътеки от с. Манастир се стига до връх „Свобода” и връх
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„Преспа”, в близост до които са построени туристически хижи. Тук се намира къщата
на Пейо Шишманов – организатор на революционно четническо движение през 1900 1908 год. В местността е издигнат паметник в чест на Илинденско – Преображенското
въстание. От с. Манастир през м. Хайдушки поляни (х. Момчил юнак и Рожен) по
традиционен пешеходен маршрут любители на познавателен, исторически, ски и
екотуризъм имат възможност да се насладят на красотите на Националния курорт
„Пампорово”.
На връх „Свобода” (1998 м.) се намира историческата местност „Инихан”, едно
от посещаваните места от туристи от всички краища на страната и от голям брой
чужденци, изповядващи ислямската религия.
В почти всички населени места се провеждат срещи на родовете, които
привличат все по-голям туристически поток. Читалищата са се превърнали в активни
организатори на традиционни празници, обичаи и чествания. По-голямата част от
читалищата имат изградени певчески групи за автентичен фолклор. Ангажирани са
местни инструменталисти и изпълнители за представяне на местния фолклор като
елемент на туристическата атракция.
От занаятите в региона са добре съхранени и се практикуват дърворезбарството
и дървообработването, тъкане на хоризонтален стан на китеници, родопски одеяла,
торби и други, плетиво, шев и везане.
Традиционните дейности в земеделието и животновъдството се практикуват в
региона и съхраняват традиционната родопска кухня, свързана с картофопроизводството, млечните и животински продукти. Към тях можем да добавим
местното пчеларство, рибовъдство, производство на малини и други.
2. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Характерна за района е тенденцията към обезлюдяване на общината. Към
31.12.2012 г. по данни на Националния статистически институт населението в община
Лъки наброява 2 837 (две хиляди осемстотин тридесет и седем) жители, от които 1 399
мъже и 1438 жени. Това е най-малката община на територията на област Пловдив, като
населението и съставлява под 0,42% от общия брой жители на областта. В същото
време, територията на общината обхваща близо 4,9% от територията на областта.
Таблица 1: Трудоспособно население
Под
В трудоспособна Над
Общо
трудоспособна
възраст
трудоспособна
възраст
възраст
Мъже
133
961
305
1399
Жени
131
805
502
1438
Общо
264
1766
807
2837
Източник: НСИ 2012
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Средната гъстота на населението е 9,7 жители на кв. км., което е най-ниската
стойност в област Пловдив1, при 65,6 жители на кв. км. средната гъстота в страната.
Структурата на населението е важен показател за оценка на човешкия потенциал
на административната единица. Със своите 1766 жители в трудоспособна възраст,
които съставляват 62,25% от общия брой жители, общината се нарежда на трето място
в областта, изпреварена единствено от Пловдив (64,79%) и Сопот (64,09%). Всички
останали 15 общини се нареждат след нея.
В същото време се идентифицира риск по отношение на населението в
подтрудоспособна възраст, който, ако не бъде адресиран подобаващо, може да окаже
трайни негативни последици на местно ниво. Лицата в подтрудоспособна възраст са
9,31% от общия брой жители, при средно за областта 14,47%.
По отношение на лицата в надтрудоспособна възраст, Лъки се нарежда на 11
място, от общо 18 общини с резултат 28,45%, при средно за областта 23,66%. На
национално ниво лицата в подтрусдоспособна възраст съставляват 14,39%, респективно
в трудоспособна възраст – 61,84%, а в надтрудоспособна възраст – 23,77%.

Графика1: Разпределение на лицата по признак трудоспособна възраст

Източник на данни: НСИ 2012

На база на предоставените данни ясно се демонстрира специфична структура на
населението в общината, с ясно изразена тенденция за застаряване. Тази тенденция
води до затруднения пред системата за социална закрила, социална инфраструктура и
обслужване на населението. С оглед малкия брой на жителите на общината, който в
средносрочен и дългосрочен план ще намалява, е необходимо провеждането на активна
политика на местно ниво за преодоляване на негативната тенденция поне до нива,
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средни за страната. Под риск са поставени както броят на жителите, които ще бъдат в
трудоспособна възраст (недостиг на работна ръка), така и нейното качество
(квалификация). Негативните последици следва да бъдат адресирани и с оглед
гарантиране на средното образование на общинско ниво, включително и по отношение
на неговото качество, с оглед недостатъчния брой ученици и формираните маломерни
паралелки.
Към 31.12.2012 г. на национално ниво естественият прираст е с отрицателна
стойност от 5,51 на хиляда, докато на територията на общината е близо двойно повисок – отрицателен в размер на 9,16 на хиляда, което в още по-голяма степен
контрастира със средното за област Пловдив – отрицателен в размер на 4,42 на хиляда.
Той се дължи не толкова на броя на починалите, колкото на силно намаления брой на
живородените:
Графика 2: Естествен прираст

Източник на данни: НСИ 2012

Данни за:

Таблица 2: Живородени/умрели
Население Живородени Умрели Умрели деца
общо
до 1 г. възраст

Община Лъки към 31.12.2012 г.

2 837

18

44

0

Община Лъки към 31.12.2011 г.

2 867

20

42

0

Област Пловдив към 31.12.2012 г.

678 860

6 694

9 694

54

Област Пловдив към 31.12.2011 г.

680 884

6 827

9 407

63

Източник: НСИ
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Таблица 3: Възрастови съотношения в проценти
Данни за:
Община Лъки
Област Пловдив
Национално ниво

0-14 / 15 - 64
12,6
20,4
20,2

65+ / 15-64 0-14, 65+ / 15-64
32,6
28,8
28,5

45,3
49,2
48,7

65+ / 0-14
257,9
141,0
141,0

60-64 / 15-19
229,9
149,6
156,3

Източник: НСИ 2012

Наличните статистически данни за 2012 г. сочат, че механичният прираст не е
фактор, който оказва практически ефект върху населението на общината. Видно от
таблицата по-долу, той влияе незначително върху половата структура и общия брой на
населението.
Таблица 4: Механичен прираст
Заселени
Изселени
Механичен прираст
Данни за:
общо
мъже
жени
общо
мъже
жени
общо
мъже
жени
Община
38
14
24
42
25
17
-4
-11
7
Лъки
Област
8805
4132
4673
7829
3691
4138
976
441
535
Пловдив
Национално
96300 45824 50476 98812 46478 52334
-2512
-654
-1858
ниво
Източник: НСИ 2012

През 2012 г. са сключени 8 граждански брака и е реализиран 1 развод. В
сравнителна перспектива това представлява 2,82 брака на 1000 души население, което е
близо до средното за страната – 2,91 брака на 1000 души население, но изостава от това
за област Пловдив, което представлява 3,17 брака на 1000 души население. По
отношение на разводите Лъки заема първото място в областта с най-нисък дял на
разводите, а именно 0,35 на 1000 души население, при средно за областта 1,40 и на
национално ниво – 1,64.
По отношение на етническото самоопределение, съгласно данните на
националната статистика от 2011 г., на територията на общината като етнически
българи се самоопределят 2 572 лица, като етнически турци – 65 лица, а 44 лица не се
самоопределят. Следва да се отбележи, че 215 лица са останали извън обхвата на
проучването, което представлява близо 7,5% от населението на общината към 2011 г.
Близо 89% от населението на общината се самоопределят като българи, което е
значително повече от средното за страната, където близо 77 % се самоопределят като
българи.
По отношение на вероизповеданието, отново съгласно данните на националната
статистика от 2011 г., се наблюдава нисък процент на самоопределили се по съответния
признак – отговорили са малко над 63% от населението. 1026 от жителите на общината
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са с източноправославно вероизповедание, 216 с мюсюлманско, 22 с протестантско, 11
с католическо, 4 с друго, 357 не се самоопределят, а 193 заявяват, че нямат
вероизповедание. Значителният брой неотговорили не дава възможност за извеждането
на заключение по отношение на признака „вероизповедание”.
По отношение на степента на завършено образование на лицата над 19 годишна
възраст (2526 лица) с висше образование са 233, със средно – 1200, с основно – 719, с
начално или незавършено начално – 220. 131 лица никога не са посещавали училище,
от които 66% са на възраст над 70 години. Лицата с начално и незавършено начално
образование са на възраст над 50 години, което ясно показва тенденция да завършване
на минимум основно образование. С висше образование са 9,22% от населението над 19
годишна възраст, 47,5% са със средно, а 28,5% са с основно. Видно е, че броят на
лицата с висше образование е значително под средното за страната – 19,6%. Средно за
страната със средно образование са 42,4% от населението, което показва превишаване с
над 5 процента на местния резултат. В община Лъки лицата с основно образование са с
6% повече в сравнение с данните на национално ниво.
Община Лъки няма изготвен и приет Общ устройствен план (ОУП). Към
момента в процес на подготовка е техническо задание за изработване на ОУП.
Съществуващите подробни устройствени планове са технически остарели и са пречка
пред развитието на бизнес средата, инвестициите, туризма и частната инициатива в - гр.
Лъки, с. Югово, с. Борово, с. Белица, с. Манастир и с. Джурково. Няма разработени
подробни устройствени планове в с. Дряново и с. Здравец. Няма одобрени кадастрални
планове (карти) на с. Лъкавица, мах. Брайковица, мах.Балкан Махала.
В общината е налична жилищна площ в размер на общо 99063 км. м., което
прави по 35 кв. м. на човек, при средно за страната 29,8 кв. м. и 27,8 за областта.
Сградният фонд е съставен преимуществено от постройки, различни от тухлени,
панелни и стоманобетонни – 834 броя. Тухлените наброяват 400, стоманобетонните –
31, а панелните – 11. Общият брой на сградите е 1276. В тези сгради са разположени
2434 жилища, от които 881 едностайни, 935 двустайни, 329 тристайни, и 289 с четири
или повече стаи. Налични са 74 жилища с шест или повече стаи. На 1000 човека от
населението се падат по 857,95 жилища, като средният брой лица на 1 жилище е 1,17.
По-малък среден брой показва единствено община Брезово, като средната стойност за
областта е 2,12, а на национално ниво – 1,86. Налице е базов потенциал за развитие на
туристическа база. Следва да се отбележи, че съгласно данните от преброяване на
населението и жилищния фонд през 2011 година близо половината от тях не се
обитават.
В допълнение, от всички 1276 сгради само 6 са построени след 2000г. и
допълнително 41 сгради със 168 жилища за периода 1990-1999 г. Повече от половината
жилища са построени в периода 1960-1980 г. 902 от жилищата са свързани с
обществена канализация, от които 842 в гр. Лъки. Останалата част от жилищата е
свързана с изгребна или попивна яма, както и други пречиствателни съоръжения. 1179
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жилища са свързани с обществено водоснабдяване, 44 имат собствен водоизточник, 23
са свързани с обществено водоснабдяване и собствен водоизточник.
През 2011г. има въведени в експлоатация сгради – 1 нова или 1 разширена. За
2012 година има въведена в експлоатация 1 селскостопанска постройка. За 2013 година
въведени в експлоатация са 1 жилищна и 4 селскостопански сгради.






Туризъм
Въпреки богатството на природни и културно-исторически обекти туризмът не е
достатъчно добре развит в общината.
На територията на общината се намира част от резервата „Червената стена”,
който е признат за биосферен резерват от ЮНЕСКО и три природни забележителности
„Скален мост”, водопад „Гюмбюртията” по река Белишка и водопада „Свети дух” по
река Манастирска. В общината е разположен и манастирския комплекс „Кръстова
гора”, включващ църквите Покров на Света Богородица и Света Троица и 12 параклиса.
„Кръстова Гора” се смята за едно от светите места на територията на България,
привличащо поклонници и туристи през цялата година. Друг туристически обект в
общината е връх Свобода близо до с. Манастир. На юг от с. Манастир се намира
местността Хайдушки поляни, включена в Националния курортен комплекс „Орфей“. В
общината има редица неизследвани пещери, които предстои да бъдат проучени и
евентуално социализирани. Добре развит в общината е ловният туризъм, които е
дейност на ТП ДЛС „Кормисош“.
Чрез адекватно използване на богатите природни и културно-исторически
ресурси може да се създаде алтернатива за заетост в региона, където рудодобива,
трикотажното и шивашко производство, дърводобива и дървопреработването до голяма
степен определят основния икономически облик на Община Лъки.
В региона има условия да се развиват следните видове туризъм:
Селски туризъм – туристите имат досег до съхранена природна среда, автентична
природа и кухня, запазени традиции в селата.
Фотолов и фотосафари – любителите на фотографията могат да наблюдават и
заснемат редки видове растения и животни в естествените им местообитания.
Религиозен туризъм – от години най-посещаваното място от богомолци от цялата
страна е манастирски комплекс „Кръстова гора”. Християнската вяра в района е
съхранявана години в местните църкви и множество параклиси.
Познавателен туризъм – в Общината се съхраняват и обогатяват етнографски сбирки в
гр.Лъки и селата Манастир, Борово, Дряново и Белица, в които са представени
автентични предмети от бита на родопчаните през вековете. На територията на
общината се намира част от резервата „Червената стена”, който е признат за биосферен
резерват от ЮНЕСКО и четири природни забележителности: „Скален мост” (нарича се
още Шапран дупка), водопад „Гюмбюртията” по река Белишка, водопада „Свети дух”
по река Манастирска и „Сливодолското падало” (регистриран като природна
забележителност, най-висок водопад в Родопите). Районът се характеризира с богато
биоразнообразие, което е и причина територията на Община Лъки на 99 % да бъде
включена в Натура 2000.
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 Ловен туризъм – ТП ДЛС„Кормисош” - гр. Лъки разполага с три ловни домове, ловна
резиденция, 11 ловни хижи. Разнообразие от дивеч /благороден елен, елен лопатар,
сърна, дива свиня, дива коза, мечка, муфлон, глухар и вълк/ създава забележителна
атрактивност и удоволствия за български и чуждестранни туристи. ДЛС „Кормисош”
предлага: лов, риболов, конен и екотуризъм. Предприятието развива дейностите Ловно стопанска и Дърводобивна. Районът на ловното стопанство е едно от найпрекрасните места в Родопите. В дивата природа на района могат да се срещнат много
редки видове. Разнообразието на дивеч създава забележителна атрактивност на
български и чуждестранни туристи. С дейностите на стопанството са ангажирани 65
човека. Средната посещаемост е около 35-40 групи от по 3 до 7 човека, основно
чужденци, в периода на ловния и риболовен сезон. Има все по голяма посещаемост и от
туристи без желание за отстрел, за които се предлагат услуги като езда по кози пътеки,
разходки по същите пътеки и до местностите „Акватепе”, „Хамбар дере”, „Хайдушки
поляни” и други. Предлага се лов, риболов, конен и екотуризъм, фотосафари с
наблюдение на флора, фауна и красиви места.
Община Лъки се намира в известна периферност и отдалеченост от основните
транспортни и комуникационни центрове. Сред слабите страни, определящи найналежащите проблеми, свързани с общата туристическа инфраструктура, са и трудно
поддържаните третокласна и четвъртокласна пътна мрежа, затрудняваща достъпа до
някои от селищата с бази за настаняване на туристи.
Ценното
природно
богатство,
защитените
територии,
природни
забележителности и уникалното културно-историческо наследство са основа за
развитие на продукти, предназначени за туристи с различни потребности и от различни
възрасти. Потенциалът на туристическите атракции следва да се развие и да послужи за
привличане на вниманието на туристите.
Целта е създаване на по-добри условия за повишаване на привлекателността на
община Лъки като туристическа дестинация, като се наложи стабилно туристическо
лице на района и се изгради и осъвремени туристическата инфраструктура и се
социализират туристическите забележителности. Положени са основите в развитието
на селския туризъм с изградените екопътеки по проекти в селата Борово - „Скален
мост” и „Пътя на сърцето”. В землището на село Дряново екопътека „Могила” поставени са информационни табели, пътепоказателни табели и маркировки, кътове за
отдих и пикник – маси с пейки и беседки. Реконструирана е чешма по маршрута на
пътеката в с.Дряново. В землището на с. Манастир е изградена екопътека „Свети Дух”,
където са монтирани дървени предпазни парапети, а на стръмният терен са оформени
стъпала. В участъка над р. Манастирска е изградено дървено мостче за наблюдение на
водопада „Свети Дух”. По маршрута са разположени информационни табели,
пътепоказателни табели и маркировки, кътове за отдих и пикник - маси с пейки и
беседка.
Преустроена е сградата на бившето интернет кафене в Туристически
информационен център с обособени приемна, офис, мултимедийна зала, щанд за
туристически сувенири, санитарен възел.
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Изградени са кътове за отдих във всички населени места на територията на
общината с поставени до тях информационни табели с информация за туристическия
ресурс в общината, история на съответното населено място, транспортни връзки до
столицата и близките градове.
Продължава да се изгражда съществуващата туристическа инфраструктура със
създаване на туристически информационен център - с. Белица, изграждане на
екопътеки „с. Белица - Пещерата” и „с. Белица - Кръстова гора”, което в дългосрочен
план ще насърчи социално-икономическия растеж на общината. Като резултат от
целенасочените дейности ще бъдат поставени информационни табели за упътване до
различни туристически забележителности като „Кормисош”, „Пещерата”, „Кръстова
гора”, „Белица”, както и информационен билборд на Юговско ханче, а съществуваща
сграда – общинска собственост, ще бъде преобразувана в Информационен
туристически център в с. Белица.
Останалите две екопътеки са „Мемориален комплекс „Св. Богородица” Дългите блата - с. Манастир” и „Комин дере” - махала Брайковица - Лъки.
Отново по проект се изгражда атрактивна къща „Природа и наследство”, в която
ще бъдат обособени три зали за етнографски експонати, зала за кристали, зала със
снимков материал от мините и кратка история на рудодобива в региона, офис,
санитарен възел и складово помещение.
Туризмът ще бъде популяризиран чрез рекламна брошура с туристически
ресурси на общината, рекламни картички, диск с рекламни клипове и фотографии на
природните забележителности на региона, и информационни карти и други. Актуална
се поддържа интернет страница за туристическите обекти и атракции на територията на
община Лъки - www.tourism-laki.hit.bg.
Все още предизвикателство остава адекватното приспособяване на общинска
собственост в туристически бази, приспособяване на съществуващия жилищен фонд от
частния сектор в цялата община в места за настаняване и изграждането на
туристически селища. Съществува възможност за реконструкция на последния етаж на
Ученически пансион към СОУ „Христо Ботев” – гр. Лъки, за изграждане на
самостоятелен вход и хотелски апартаменти, включително тяхното оборудване. За
постигането на значителни резултати в туристическата сфера е необходимо създаването
на места за подслон и отдих на туристи чрез ремонт и оборудване на закрити учебни
бази в съставните села на общината.
Категоризирани са туристически обекти в с. Борово, с. Дряново, с. Здравец, с.
Манастир и гр. Лъки, заведения за хранене, регистрирани по Закона за туризъм, и
семейни къщи за гости.
Хотели и семейни къщи, предлагащи места за нощувка:
 гр. Лъки: семеен Хотел „Лъки” (2 звезди), семеен „Брод Лъки” (2 звезди), семеен
хотел „Акварели” (3 звезди) ;
 с. Борово: семеен хотел „Етнометеора” (2 звезди), семеен хотел „Варненци” (2
звезди), къща за гости „Бориките” (2 звезди), къща за гости „Каневи” (1 звезда), къща за
гости „Панорама” (1 звезда), вила „Донка” (1 звезда), „Гуглевата къща” (1 звезда), къща
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за гости „Канарата” (1 звезда), къща за гости „Яна” (1 звезда), вила „Принцеса” (1
звезда) с. Борово;
 с. Дряново: къща за гости „Венци” (1 звезда), къща за гости „Слави” (1 звезда).
Предстои категоризиране на хотел „Рафаела”;
 с. Здравец: семеен хотел „Здравец” (3 звезди);
 с. Манастир: вила „Буките" (1 звезда)
За 2011 година са събрани 1405 лв. през годината за реализирани нощувки. За
2012 година са събрани 3 156 лв., като в тази стойност влиза и туристическия данък от
30% облагане, задължителен за 2011г.,събиран до 30.03.2012г. За 2013г към 31
декември са събрани 747лв.
Заетост
В миналото, както и сега, общинската икономика е насочена приоритетно към
развитие на добивната промишленост - рудодобив и преработка на руда от „Горубсо –
Лъки” АД, където работи повече от половината от заетото население. Понастоящем
предприятието е преименувано на „Лъки Инвест” АД. Леката промишленост е
представена основно от „Брод – Лъки” ЕООД с предмет на дейност - производство на
конфекция за експорт. Горската промишленост е представена от ТП ДЛС „Кормисош“.
По данни на НОИ през 2013 г. броят на физическите и юридическите лица, които
осъществяват дейност е 469.
Поземлената реформа не гарантира достатъчен поминък на населението.
Обработваемата земя е едва 14,7% от общата площ, отглеждат се основно картофи и
сено. На територията на общината е застъпен частният бизнес, който на този етап се
развива в сферата на търговията и частично в услугите и транспорта.
Положението със заетостта на работната сила в общината е сложно, предвид
ограничения и затворен характер на местния трудов пазар.
По данни на Дирекция „Бюро по труда” – Асеновград (ДБТ) икономически
активното население в региона на община Лъки е 1 279 души.
През 2013 год. средномесечният брой на регистрираните безработни лица в ДБТ
е 77, при 84 за 2012 г. Въпреки, че в абсолютна стойност намалението е със 7 броя, те
съставляват 8,33%. Броят на регистрираните безработни през 2007 г. е 133. Равнището
на безработица повтаря динамиката и колебанията на броя на регистрираните
безработни лица. През 2007 г. то е 7,06%, респективно 6,05% за 2013 г.
През 2013 г. входящият поток на безработни в ДБТ е 132 лица, от които 130 са
новорегистрирани и само 2 - с възстановени регистрации. В сравнителна перспектива
данните са както следва:
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Таблица: Входящ поток безработни в ДБТ
С възстановени
Новорегистрирани регистрации
Входящ
поток
319
2007 г.
брой
Дял %
брой
Дял%
224
70
95
30
С възстановени
Новорегистрирани регистрации
Входящ
поток
116
2008 г.
Брой
Дял%
брой
Дял%
75
65
41
35
С възстановени
Новорегистрирани регистрации
Входящ
поток
125
2012г.
Брой
Дял%
брой
Дял%
115
92
10
8
Входящ
поток
2013г.

С възстановени
Новорегистрирани регистрации
132
Брой
130

Източник: ДБТ-Асеновград 2007-2013

Дял%
98,5

брой
2

Дял%
1,5

Данните показват ясна тенденция входящият поток да бъде в рамките на 100-130
души за календарна година. Високият брой входящи през 2007 г. се дължи на масово
уволнение на служители в рамките на годината – „Преспа фешън” ЕООД прекратява
дейността си в гр. Лъки, в следствие на което в ДБТ са регистрирани 211 лица. Ясно
изразена е и тенденция за намаляване в абсолютни стойности на броя на лицата, които
възстановяват регистрациите си.
Графика: Входящ поток безработни
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През периода януари – декември 2013 год. в професионално квалификационната
структура на входящия поток е регистрирано намаление на абсолютния брой във
всички квалификационни групи.
Преобладаващата част от регистрираните са неквалифицирани работници:
Таблица: Регистрирани безработни съгласно квалификацията
квалифицирани
неквалифицирани
специалисти
работници
работници
2008 г.
брой
%
брой
%
брой
%
15
13
29
25
72
62
квалифицирани
неквалифицирани
Специалисти
работници
работници
2012 г.
брой
%
брой
%
брой
%
23
18
17
14
85
68
квалифицирани
неквалифицирани
Специалисти
работници
работници
2013 г.
брой
%
брой
%
брой
%
42
32
25
19
65
49
Източник: ДБТ-Асеновград 2008-2013

общо
брой
116
общо
брой
125
общо
брой
132

Професионално-квалификационната структура на безработните от изходящия
поток е следната: без квалификация са 52,6%, с работническа професия са 21,8% и
25,6% са специалисти.
Съотношението между изходящия и входящия поток e динамична величина,
която определя промените в нивата на безработицата. През януари 2013 год.
продължава тенденцията от декември 2012 год. входящият поток да надвишава
изходящия поток. През останалите месеци на 2013 год. съотношението между двата
потока постепенно започва да се променя в полза на изходящия, като промяната
настъпва от март месец. През декември 2013 отново входящият надвишава изходящия.
На пазара на труда се диференцират групи от безработни лица, чиято реализация
е значително затруднена – безработни над 50-годишна възраст, младежи до 29 години и
продължително безработни лица. Безработните младежи до 29-годишна възраст са
рискова група на пазара на труда, чието устройване на работа е затруднено поради
липсващия опит. Пазарът на труда се характеризира със значителен дял на
продължително безработните. Броят на продължително безработните в община Лъки е
16,9% от общия брой безработни. Запазва се висок делът на лицата без образование
сред продължително безработните. Безработни с намалена работоспособност са малка,
но специфична група, като за тях е характерна липса на квалификация и образование,
съчетана със специфични здравословни проблеми, което затруднява трудовата
реализация на тези лица. Устройването им на работа е предимно чрез включване в
програми за заетост и преференциални режими.
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Поредността на регистрация характеризира доколко безработицата е повтарящо
се явление и е показател за устойчивостта на трудовата заетост. Наблюдава се изразена
зависимост на този показател от квалификацията и образователното равнище, от
възрастта и пола на безработното лице. Сред лицата без образование и квалификация
безработицата е по-често повтарящо се явление.
Продължителността на регистрация на безработните лица характеризира
дълготрайността на проблема „безработица”. Той зависи от квалификацията и
образователното равнище, от възрастта и пола на безработното лице. Най-голяма
продължителност на регистрация има сред лицата без образование и без квалификация.
С увеличаване на възрастовата група се наблюдава нарастване на продължителността
на регистрация, която се превръща в дълготраен проблем при лицата на възраст над 55
години. Като цяло безработицата в региона се характеризира с висока
продължителност. 27,4% от безработните поддържат своята регистрация повече от 1
година.
Характерно за половата структура на безработните лица е по-големият
относителен дял на жените от този на мъжете. Средномесечният брой на безработните
жени, регистрирани в бюрото по труда, е 53 %. Следва да се отбележи, че през 2008 г.
този процент е 72,9. Тенденцията за намаляване е свързана с липсата на масови
уволнения след 2008 г., която е основната причина за несъразмерно високия процент
жени, като процентът на безработните жени към 2013 г. е съотносим към
разпределението на населението по полове.
През 2013г. преобладават регистрираните безработни лица от възрастовите
групи до 29 г. и техният дял е 26,9% от общата съвкупност. Променя се тенденцията на
намаляване спрямо предходната година - относителният дял на регистрираните
безработни лица до 29 г. намалява, наблюдава се намаляване на броя на лицата над 50
г., като от тях най-голям дял имат лицата от 50-54г. – 12%. Делът на лицата на възраст
над 55 г. се увеличава с 0,7 пункта спрямо същия период на 2012 г.
За 2013 г. средната възраст на безработните в община Лъки е 44,45 години, при
42,1 години през 2007 г., 43,45 години през 2009 г. и 44,75 години през 2010 г.
Професионалната структура на регистрираните в ДБТ безработни лица се
характеризира с преобладаващ брой и дял на безработните без квалификация - в
общината са 58,4%. Лицата, притежаващи работническа професия, и регистрираните
специалисти са с почти равен брой. Регистрираните имат ниско образователно
равнище. Лицата с основно, начално и по-ниско образование са близо 40 %, лицата със
средно образование са близо 60%, а броят на тези с висше образование е незначителен.
В сравнителна перспектива се наблюдава тенденция за намаляване на броя на лица с
висше образование, регистрирани като безработни – през 2008 г. те съставляват близо
11 %. В същото време, броят на лицата със средно образование е нараснал осезаемо –
базовата му стойност през 2008 г. е 41%.
През 2013 г. обявените свободни работни места са само 43, при 94 през 2008 г. и
99 през 2010 г., 52 през 2011 г. и 78 през 2012 г. Продължават да се търсят предимно
лица без квалификация. Частният сектор е основен генератор на свободни работни
места, както не малка част от тях са със сезонен характер. Няма новоразкрити работни
места, което е индикатор за ниска устойчивост на трудовата заетост. Значителна част от
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обявяваните през годините свободни работни места не се дължат на разширяване на
производствена дейност и др. подобни, а са част от програми за насърчаване на
заетостта.
ДБТ играе важна роля при осигуряването на заетост на безработните лица.
Между половината и две-трети от започналите работа в периода 2007-2013 г. са
ползвали неговите услуги.
Преквалификацията е важна мярка за подпомагане на възможностите за заетост.
За съжаление тя не се прилага достатъчно интензивно - през 2013 год. броят на
нововключените по програми за заетост и обучение е 15 души. В рамките на
националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” се цели
осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно
социално подпомагане, чрез разкриване на работни места в общополезни дейности.
Реализацията на тези лица, извън програмите за заетост, е изключително трудна
предвид това, че по-голямата част от тях са без образование и квалификация, липсва им
професионален опит и трудови навици. През 2013 г. в община Лъки в програмата са
включени 11 лица.
По националната програма „Асистенти на хора с увреждания” се осигурява
заетост на безработни лица, като лични и социални асистенти, в грижа за лица с трайни
увреждания или тежко болни, самотни хора в семейна среда. През 2013 г. за лични
асистенти са назначени 3 лица в община Лъки.
По оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Подкрепа за
достоен живот“ са осигурени 20 работни места за лични асистенти на хора с
увреждания през 2013 година.
Програмата „Старт в кариерата” е насочена към безработни младежи до 29 г. без
трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование. През 2013 г. са
регистрирани младежи в ДБТ за придобиване на професионален опит, чрез трудова
реализация в публичната администрация, при съответствие между осигурените работни
места и професионалната квалификация на младежите. От началото на годината в
програмата средно за периода е работил 1 младеж.
Таблица: Заети лица в нефинансови предприятия по години
Общо община Лъки
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Хуманно здравеопазване и социална работа
Други дейности, включително строителство, селско,
горско и рибно стопанство
Източник: НСИ

2008 г.
937
502
213
47
11
31
22

2009 г.
985
462
255
65
25
41
22

2010 г.
1 043
495
272
69
32
50
21

2011 г.
1 145
494
287
82
25
54
22

2012 г.
1 094
530
305
131
32
41
19

111

93

104

181

36
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Икономическата статистика на НСИ сочи, че преобладаващата част от заетите са
ангажирани в добивната промишленост, следвана от преработващата промишленост.
Прави впечатление сравнително устойчивият брой на заетите в сферата на
хотелиерството и ресторантьорството, които са директно отнесени към сферата на
туризма. Устойчиво ниският брой на заетите тук показва, че въпреки значителните
инвестиции в сферата на туризма – инфраструктура, включително и туристическа,
създаване на капацитет и адекватни човешки ресурси, стратегическо планиране и др.,
към настоящия момент те представляват една солидна база, над която трябва да се
надгражда допълнително, за превръщането на общината в туристическа дестинация.
С оглед бъдещото развитие на община Лъки следва да се отчита високата
зависимост на добивната и преработващата промишленост от външни фактори като
промени на международни цени, засилена конкуренция от външни пазари и др., които
могат да окажат въздействие включително и върху нивата на заетост. Развитието на
алтернативи сфери, като туризма, е начин за минимизиране на потенциални негативни
тенденции в бъдеще.
Наличните данни от националната статистика не поддържат аналитичност за
нивата на средна работна заплата в община Лъки.
Стопански сектор
На територията на общината са регистрирани и определени като активни 184
юридически и физически лица, търговци по смисъла на Търговския закон. Съгласно
правно-организационната им форма са разделени както следва:
Таблица: Видове стопански субекти
Акционерно дружество
Еднолично акционерно дружество
Еднолично дружество с ограничена отговорност
Дружество с ограничена отговорност
Едноличен търговец
ОБЩО:
Източник: Търговски регистър, регистър БУЛСТАТ

2
1
51
18
112
184

Преобладаващата част от дружествата с ограничена отговорност са
съсредоточени в гр. Лъки – 14. В с. Борово са регистрирани 2 юридически лица от
същия вид, а последните две – в с. Джурково и в с. Дряново. Същата тенденция се
запазва и по отношение на едноличните дружества с ограничена отговорност – 38 от
тях имат за свое седалище общинския център, пет оперират на територията на с.
Борово, по три в с. Манастир и в с. Белица и по едно в с. Югово и в с. Здравец. При
едноличните търговци отново се открива подобен модел – 94 от тях развиват дейност в
гр. Лъки, по четири в с. Белица, с. Дряново и с. Борово, 3 в с. Манастир, 2 в с.
Джурково и 1 в с. Здравец. Трите акционерни дружества упражняват дейност в града.
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Графика:Разпределение на видовете търговци по правно-организационна форма в населените места

Видно от горната таблица, преобладаващата част от регистрираната
икономическата дейност е съсредоточена в общинския център – близо 81%. Следват с.
Борово с 5,98%, с. Белица с 3,80%, с. Манастир с 3,26 %, като останалите населени
места имат индивидуално под 3% от регистрираните търговци.
В гр. Лъки са регистрирани 5 дружества по реда на Закона за задълженията и
договорите.
Като самоосигуряващи се лица са регистрирани 97 физически лица, едно от
които към момента е неактивно. 35 от самоосигуряващите се лица са жители на гр.
Лъки, 33 на с. Дряново, 10 от с. Белица и 7 от с. Манастир. Оставащите са жители на с.
Борово, с. Джурково, с. Здравец, с. Лъкавица и с. Югово. В допълнение на почти
еднаквия брой на самоосигуряващите се лица в гр. Лъки и с. Дряново се установява
сходност в упражняваните основни дейности – отглеждане на едър рогат добитък,
отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури. От друга
страна, комбинираното растениевъдно-животновъдно е характерно единствено за с.
Дряново.
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Източник: НСИ

Видно от графиката, базирана на актуалните статистически данни, налице е
възходящ тренд в развитието на местната икономика, който се дължи в основна степен
на нарастване на обема на произведената продукция. Приходите от дейността на
предприятията следват обема на производството, което показва обвързаността му с
приходите.

Източник: НСИ

На фона на увеличаване на обемите на произведена продукция и свързаното с
тях увеличение на приходите, се наблюдава тенденция, чието развитие може да се
определи като рискова. Микропредприятията (които осигуряват заетост на 9 или помалко лица) бележат прогресивно намаляващ, дял както в произведената продукция,
така и в реализираните приходи.
Налага се изводът, че микропредприятията, които следва да бъдат основният
генератор на заетост, функционират при ограничена ефективност и ефикасност.
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Необходимо е предприемането на конкретни мерки за насърчаване развитието на
микропредприятия.
Наличните статистически данни се отличават с висок процент непълнота –
липсват данни за големи предприятия за целия период.
Наличните сравними данни за средните предприятия за 2009 и 2012 г. показват
минимален тренд на възходящо развитие, който не съответства на общия модел,
характерен за общината. Произведената продукция се е увеличила от малко под 15 000
хил. лв. на над 16 600 хил. лв., докато приходите от дейността от близо 16 500 хил. лв.
на близо 18 000 хил. лв.
Разпределение на нефинасовите предприятия според крайния финансов резултат от
дейността им
Предприятия
Брой

Предприятия с
печалба
Брой

%

Предприятия със
загуба
Брой

%

Предприятия с
нулев резултат
Брой

%

Област Пловдив
Община Лъки

29 482
73

2008 година
20 601 69,8
49 67,1

4 732
11

16,1
15,1

4 149
13

14,1
17,8

Област Пловдив
Община Лъки

34 376
111

2009 година
22 295 64,8
74 66,7

7 238
20

21,1
18,0

4 843
17

14,1
15,3

Област Пловдив
Община Лъки

34 230
111

2010 година
22 151 64,7
73 65,8

7 322
20

21,4
18,0

4 757
18

13,9
16,2

Област Пловдив
Община Лъки

34 215
114

2011 година
22 131 64,7
79 69,3

7 318
18

21,4
15,8

4 766
17

13,9
14,9

Област Пловдив
Община Лъки

34 709
105

2012 година
22 679 65,4
71 67,7

7 195
18

20,7
17,1

4 835
16

13,9
15,2

Източник: НСИ

Частният сектор във все по-голяма степен се превръща в основния работодател в
рамките на общината. Докато през 2008 г. частните предприятия осигуряват заетост на
75,73% от всички наети, през 2012 г. в тях са ангажирани 82,44% от всички наети. Тук
следва да се обърне внимание на факта, че лицата, на които е осигурена заетост в
рамките на програми, проекти и мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, в
голямата си степен са включени в обществения сектор.
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Източник: НСИ

Като основен работодател частният бизнес следва да бъде подкрепян за
създаването на устойчива заетост, включително и чрез мерки за подобряване на бизнес
средата на местно ниво.
В периода 2008-2012г. в общината няма реализирани преки чуждестранни
инвестиции.
В НСИ не са налични данни по отношение на пазара на земеделска земя и аренда
в селското стопанство през периода 2010-2012 г.
Местната индустрия е представена от отраслите: рудодобив, лека промишленост
(главно трикотажно и шивашко производство), дърводобив и дървопреработване.
Основните малки и средни фирми на територията на общината са както следва:
„Лъки Инвест“ АД – с предмет на дейност добив и преработка на подземни
богатства – олово-цинкови изкопаеми, включително добив и преработка на оловноцинкови руди, производство на оловни и цинкови концентрати, минно строителство.
По данни на Националния осигурителен институт през 2014 г. осигурените лица са 14.
Предприятието е водещо в района по отношение на нетна печалба.
„Горубсо-Лъки“ ЕАД – с предмет на дейност дoбив и пpepaбoтка на оловноцинкови руди, производство на оловно-цинкови концентрати и минно строителство.
„Лъки Инвест – Джурково“ ЕООД с предмет на дейност добив на полезни
изкопаеми. По данни на Националния осигурителен институт през 2014 г. осигурените
лица са 252.
„Лъки Инвест – Говедарника“ ЕООД – с предмет на дейност добив на полезни
изкопаеми. По данни на Националния осигурителен институт през 2014 г. осигурените
лица са 116.
„Лъки Инвест – ЛОФ“ ЕООД – с предмет на дейност преработка на руда и
добив на концентрати. По данни на Националния осигурителен институт през 2014 г.
осигурените лица са 112.
„Брод Лъки“ ЕООД – с предмет на дейност пpoизвoдcтво на прежди и
тpикoтaжни издeлия. По данни на Националния осигурителен институт през 2014 г.
осигурените лица са 239.
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„Грийн Форест“ ЕООД – с предмет на дейност дърводобив, преработване на
дървесина, лесокултурна дейност, семесъбиране, производство на фиданки и разсаден
материал, залесяване. По данни на Националния осигурителен институт през 2014 г.
осигурените лица са 12.
„Радиели 07“ ЕООД – с предмет на дейност хотелиерска дейност – хотел в с.
Дряново. По данни на Националния осигурителен институт през 2014 г. осигурените
лица са 16.
„Лъки трейд 2012“ ООД – с предмет на дейност вътрешен и международен
превоз. По данни на Националния осигурителен институт през 2014 г. осигурените
лица са 12.
„Русев и Ко“ ООД – с предмет на дейност строителство и транспорт. По данни
на Националния осигурителен институт през 2014 г. осигурените лица са 21.
„Монтес-09“ ООД – с предмет на дейност транспорт. По данни на Националния
осигурителен институт през 2014 г. осигурените лица са 12.
Горовладелска и потребителна кооперация „ЧИЛ ТЕПЕ – 97” с предмет на
дейност стопанисване и експлоатация на гори и земи от горския фонд. По данни на
Националния осигурителен институт през 2014 г. осигурените лица са 14.
Потребителна кооперация „Победа” с предмет на дейност търговия на дребно,
дърводобив, цех за преработване на дървесина, производство на хляб и пчеларство. С
най - голям относителен дял е търговията. По данни на Националния осигурителен
институт през 2014 г. осигурените лица са 28.
Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и
рехабилитация – Лъки ЕООД – с предмет на дейност осъществяване на болнична
помощ. По данни на Националния осигурителен институт през 2014 г. осигурените
лица са 12.
Видно от изложените данни липсват местни преработвателни предприятия на
хранително-вкусовата промишленост (мандри, предприятия за преработка на плодове и
зеленчуци). Преобладаващата структура на местния бизнес се характеризира с ниска
добавена стойност, което определя общинската икономика като нискоефективна.
Малкият и среден бизнес като цяло се развива самостоятелно, без връзки с големи
водещи предприятия. Налице са рискове от неопределеност в развитието му и
структурна неустойчивост.
В рамките на програмния период 2007-2013 местната икономика няма успешно
реализирани проекти в рамките на оперативните програми, видно от наличната в
публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на
структурните инструменти на ЕС в България информация, която не включва проекти,
реализирани по Програма за развитие на селските райони.
Земеделие и животновъдство
В община Лъки развитието на съвременното селско стопанство е затруднено,
поради следните фактори :
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 разпокъсана, маломерна и ниско плодородна земя;
 ниски добиви от основните култури, вследствие на ограничена квалификация
на трудовия ресурс и липса на нови технологии;
 липса на средства за развитие и гаранции за кредитиране;
 трудно реализиране на продукцията;
 разпокъсано животновъдство без реални стокови производители;
 ниско продуктивни пасища и ливади;
 липса на фуражно производство;
 основен поминък за жителите на община Лъки е производството на картофи
и отглеждането по-малко на говеда, овце и кози.
На територията на община Лъки най-голям процент обработваема земя се заема
от картофи, по-малко от фасул. В село Белица няколко семейства са ангажирани с
отглеждане на ягодови насаждения. В последните четири години в с.Манастир се
отглеждат малинови насаждения. За голяма част от местното население
произвежданата продукция служи за задоволяване на личните потребности на
семействата. Малка част от продукцията е обект на търговия.
Състоянието на животновъдството не прави изключение от очертаващите се
проблеми в страната. По традиция в региона се отглеждат говеда, овце и по-малко кози.
Ограничен е броят на зайците и свинете.
По данни от Общинска служба „Земеделие“ – гр. Асеновград, офис Лъки
регистрирани са: 15 лица ангажирани с отглеждане на зърнени, клубеноплодни,
технически и фуражни култури, 14 с отглеждане на зеленчуци и други специфични
продукти, 32 с отглеждане на едър рогат добитък, 8 с отглеждане на дребен рогат
добитък, коне, магарета, мулета и катъри. 7 развиват комбинирано растениевъдно животновъдно стопанство, 3 със застраховане, 2 с отглеждане на овощни и други
трайни насаждения.
Таблица: БРОЙ ЖИВОТНИ ЗА ОБЩИНА ЛЪКИ
2007г.
Видове
животни

Говеда

в
т.ч.
крави Овце

бр. бр.
Общо за
общината:
2008г.

Видове
животни

Общо за
общината:

340

258

Говеда

268

в т. ч.
овцемайки
Кози

бр.

589

в
т.ч.
крави Овце

бр. бр.

бр.

208

473

в т.ч.
козимайки

бр.

469

Свине
бр.

бр.

бр.

56

49

-

-

в т.ч.
козимайки
Кози
бр. бр.
57

48

Зайци

ХИЛ. бр.

ХИЛ. бр.

0.600

0.600

в т.ч.
свинемайки
Свине

бр.

в т.ч.
кокошки
носачки
Птици

бр.

в т. ч.
овцемайки

439

в т.ч.
свинемайки

бр.

бр.

-

-

бр.

бр.

бр.

180

20

435

в т.ч.
кокошки
носачки
Птици

в т.ч.
зайкини
майки
Пчелни
семейства

в т.ч.
зайкини
майки
Зайци

Пчелни
семейства

ХИЛ. бр.

ХИЛ. бр.

бр.

бр.

бр.

0.582

0.582

135

20

441
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2009г.
Видове
животни

Общо за
общината:
2010г.
Видове
животни

Общо за
общината:
2011г.
Видове
животни

Общо за
общината:

Говеда

в
т.ч.
крави Овце

в т. ч.
овцемайки

в т.ч.
козимайки
Кози

бр. бр.

бр.

бр. бр.

191

355

320 31

340

Говеда

в
т.ч.
крави Овце

в т. ч.
овцемайки

в т.ч.
свинемайки
Свине

бр.

-

22
в т.ч.
козимайки

Кози
бр.

бр.

бр.

176

512

425

30

24

6

в
т.ч.
крави Овце

бр.

бр.

бр.

268

136

492

в т.ч.
козимайки
Кози

бр.
413

-

0.460

Свине

бр.

Говеда

бр. хил. бр.

в т.ч.
свинемайки

бр.

в т. ч.
овцемайки

Птици

бр.

бр. бр.
368

в т.ч.
кокошки
носачки

-

0.500

Свине
бр.

бр.

11

10

2

бр.

бр.

бр.

0.444

105

-

445

Птици

в т.ч.
свинемайки

бр.

хил. бр.

в т.ч.
кокошки
носачки

бр. хил. бр.

бр.

бр.

бр.

0.500

120

20

450

Птици

-

0.470

в т.ч.
зайкини
майки
Пчелни
Зайци
семейства

хил. бр.

в т.ч.
кокошки
носачки

бр. хил. бр.

в т.ч.
зайкини
майки
Пчелни
Зайци
семейства

в т.ч.
зайкини
майки
Пчелни
Зайци
семейства

хил. бр.

бр'.'

бр.

бр.

0.470

120

20

460

2012г.
Видове
животни
Общо за
общината:

Говеда

255

в
т.ч.
крави Овце
бр. бр.
бр.
116

442

в т. ч.
овцемайки

в т.ч.
козимайки

в т.ч.
свинемайки

бр.

Кози
бр.

бр.

Свине
бр-

бр.

318

11

10

-

-

в т.ч.
кокошки
носачки
Птици
хил. бр.

хил. бр.

0.470

0.470

в т.ч.
зайкини
майки
Пчелни
Зайци
семейства
бр.
бр.
бр.
405

1DQ

201 Зг.
Видове
животни
Общо за
общината:

Говеда

в
т.ч.
крави Овце

в т. ч.
овцемайки

в т.ч.
козимайки
Кози

в т.ч.
свинемайки
Свине

бр.

бр.

бр.

бр. бр.

бр.

бр.

192

113

527

365 21

10

-

в т.ч.
кокошки
носачки
Птици

бр. m бр.

-

0.404

в т.ч.
зайкини
майки
Пчелни
Зайци
семейства

хил. бр.

бр.

бр.

бр.

0.404

105

15

400

Говедовъдство: отглежда се предимно Българско Родопско Говедо, което е
изключително добре приспособено към агроекологичните условия на Родопите и найвисокопродуктивна порода, особено на фона на ниското ниво на хранене и гледане.
Овцевъдство: на този етап все още малко домакинства отглеждат овце, поради
трудната реализация на произвежданата продукция.
Козевъдство: при определени условия то може да се превърне в печеливша
дейност, поради завишеното търсене на екологично чисти млечни продукти от козе
мляко, както в страната, така и за износ. То е алтернатива на кравето мляко при
преодоляване на проблемите, свързани с млечните алергени.
Рибовъдство: в момента функционира рибарник за пъстърва по пътя за с.
Дряново, но е затруднена реализацията на продукцията.
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3. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Транспортна инфраструктура
Транспортът на територията на общината е изцяло автомобилен. Пътната мрежа
се състои от 80,950 км общински пътища и 50,000 км пътища от републиканската пътна
мрежа. До всички населени места, с изключение на махалите, пътищата са
асфалтирани, в добро състояние.
Липсва железопътен превоз, най-близката ж.п. гара е в Асеновград, на 36 км от
гр. Лъки.
В областната транспортна схема има ежедневна връзка до Пловдив и
Асеновград, а общинската транспортна схема покрива всички населени места.
В последните години на всички междуобщински пътища е извършен текущ
ремонт в определени участъци, за които е констатирано лошо или критично
експлоатационно състояние. През 2008 г. е реализиран основен ремонт на път гр. Лъки
– с. Здравец – Момчиловци, в трасето между рудник „Дружба” и с. Здравец. През 20092010 г. са реализирани ремонтни работи от рудник „Дружба” до отклонението за село
Джурково, а през 2012 г. е извършен авариен основен ремонт на участъци и
реконструкция на път ІІІ- 861 Юговско ханче – гр. Лъки. Отсечките са укрепени,
възстановени, асфалтирани и са поставени нови мантинели, с което е осигурена
безопасност на движението и се елиминира рискът от откъсването на Лъки от
съседните градове от област Пловдив.
Ежегодно се извършват ремонтни дейности по участъци, където е крайно
необходимо. Извършени са ремонти на път ІV-86025 Лъки – Манастир – Славейно от
км. 0+000 до км. 21+500 – изкърпена асфалтова настилка и ремонт на участъци до км.
10+000. Положен е асфалтобетон на участъци и частично е изкърпена пътната
настилка. През 2010 г. е положен асфалтобетон на участъци и частично е изкърпена
пътната настилка в участъка от км. 15+000 до км. 21+500.
Извършен е основен ремонт на път PDV-2130 Лъки- Манастир – Славейно от км.
00+000 до км. 21+500, на път PDV-3136 – Лъки – Манастир – Лъкавица, на път PDV861(1)-ІІІ-861 Лъки – Джурково – с. Дряново.
Пътищата, свързващи общинския център с населените места, са с дължина
35,450 км. Извършен е основен ремонт на път PDV-861(1)-ІІІ-861 Лъки – Джурковомахала Брайковица от км. 0+000 до км. 3+320. През 2011 г. е изготвен работен проект
за реконструкция на път PDV2134-III-861 Лъки-Джурково-Дряново от км. 16+600 до
км. 24+160. През 2012 г. беше изготвен работен проект за реконструкция на път PDV2134-ІІІ-861 Лъки – Джурково- с. Дряново от км. 18+600 до км. 24+160.
Извършено е проширение и преасфалтиране на общински път Кръстова гора – с.
Борово – мост на р. Белишка. Реконструкция на местен път Лъки – Брайковица, от км.
0+000 - 3+320 е извършена през 2014 г. Има изготвен технически проект за местен път
Лъки ІV - 86025 – махала Балкан.
Извършена е пълна реконструкция на път връх „Свобода” – с. Манастир от км.
12+700 до км. 23+000.
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В рамките на периода до 2020 г. е необходимо да бъдат извършени поддръжка и
рехабилитация на всички общински пътища.
Приоритетни инвестиционни проекти, попадащи в областа на инвестиции
за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи
общински пътища, и улици, тротоари, и съоръженията, и принадлежностите към
тях;
1. Рехабилитация на съществуващ общински път PVD – 2134 (ІІІ-861), Лъки Джурково – Дряново
2. Рехабилитация на съществуващ общински път PVD – 3136, Лъки – Манастир –
Лъкавица
3. Рехабилитация на съществуващ общински път PVD – 2132-861(1), Лъки Джурково – с.Джурково
4. Рехабилитация на съществуващ общински път PVD – 2130, Лъки - Манастир –
Славейно
5. Благоустрояване и озеленяване на площадното пространство в гр.Лъки – етап
ІІ.
6. Благоустрояване и озеленяване на площадното пространство в гр.Лъки –етап
ІІІ.
Приоритетни инвестиционни проекти, попадащи в областа на инвестиции
за изграждане, реконструкцията и/или рехабилитацията на водоснабдителни
системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони;
 Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Белица.
 Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Дряново.
 Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в гр.Лъки.
Приоритетни инвестиционни проекти, попадащи в областа на инвестиции
за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа в
агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони;
 Изграждане на вътрешна канализационна мрежа в с.Белица.
 Изграждане на вътрешна канализационна мрежа в с.Дряново.
 Доизграждане на канализационна мрежа – ІІ етап, кв.Тепавица, гр.Лъки.
 Довеждащ колектор и изграждане на обща ПСОВ – гр.Лъки.
Приоритетни инвестиционни проекти, попадащи в областа на инвестиции
за изграждане и/или обновяване на озеленените площи, за широко обществено
ползване - паркове, градини, улично озеленяване, междублокови пространства,
гробищни паркове, включително съоръженията към тях, както и за изграждане
към тях на системи за видеонаблюдение за осъществяване на мерки за
повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността;
 Разширяване и доизграждане на Гробищен парк гр.Лъки.
 Разширяване и доизграждане на Гробищен парк в с.Белица.
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 Разширяване и доизграждане на Гробищен парк в с.Борово.
 Разширяване и доизграждане на Гробищен парк в с.Югово.
 Разширяване и доизграждане на Гробищен парк в с.Дряново.
 Разширяване и доизграждане на Гробищен парк в с.Джурково.
 Разширяване и доизграждане на Гробищен парк в с.Манастир.
 Доизграждане на системи за видеонаблюдение за осъществяване на мерки за
повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността в община Лъки.
 Улично озеленяване на междублокови пространства в гр.Лъки.
Приоритетни инвестиционни проекти, попадащи в областа на инвестиции
за реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят
обществени услуги, в това число и дейности по вертикалната планировка,
подобряване на прилежащите пространства;
 Внедряване на енергоспестяващи мерки в сградата на Общинска
администрация – гр.Лъки.
 Внедряване на енергоспестяващи мерки и вертикалната планировка в
сградата на кметско наместничество с.Дряново.
 Внедряване на енергоспестяващи мерки и вертикалната планировка в
сградата на кметско наместничество с.Белица.
 Внедряване на енергоспестяващи мерки в сградата на кметско
наместничество с.Манастир.
 Внедряване на енергоспестяващи мерки и вертикалната планировка в
сградата на кметско наместничество с.Борово.
 Внедряване на енергоспестяващи мерки и вертикалната планировка в
сградата на кметско наместничество с.Джурково.
 Внедряване на енергоспестяващи мерки и вертикалната планировка в
сградата на кметско наместничество с.Югово.
 Внедряване на енергоспестяващи мерки и вертикалната планировка в
сградата на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост (ДВХУИ) в с.Джурково.
Приоритетни инвестиционни проекти, попадащи в областа на инвестиции
за изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура;
 Модернизация на спортен комплект в гр.Лъки.
 Модернизация на волейболно игрище в гр.Лъки.
 “СПОРТ ЗА ЗДРАВЕ” – създаване на възможности и условия за спорт и
физическа активност на открито.
Подобряване на градската среда
В последните години се осъществява целенасочена политика по подобряване на
градската среда. Извършеи са основни ремонти на улици „Преспа” , „К. Шишманов”,
„Прогрес” , ул. „Петко Войвода” и ул. „Родопи”.
Реализирани са редица укрепителни мероприятия, свързани с изграждането и
възстановяването на подпорни стени. Обновява се и освежава централната градска част,
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като така се постига повишаване на привлекателната сила на градския център и
подобряване на условията за работа и почивка в него. Също така в голяма част от
населените места се извършват мероприятия по полагане на трайни настилки (вкл.
села).
В момента тече изпълнението на проект „ Благоустрояване и озеленяване на
площадно пространство, гр. Лъки” първи етап, където ще бъдат идпълнени следните
дейности:
Дейност 1: СМР
Под-дейност: демонтаж и подготвителни работи на строителните площадки;
Под-дейност: подмяна на настилки централна градска част, подмяна ВиК, ел. и
осветителни тела;
Под-дейност: разширяване на пътно платно;
Под-дейност: рехабилитация на обществени зелени площи;
Под-дейност: изграждане на фонтани;
Дейност 2: Упражняване на независим строителен надзор;
Дейност 3 : Изработване на маркетинг материали;
Дейност 4 : Мерки по информираност и публичност;
Дейност 5: Одит на проекта;
Построени са кътове за отдих с пейки и озеленени пространства в периферните
части на гр. Лъки. Изградена е детска площадка на ул. „Речна” в гр. Лъки, както и е
извършен основен ремонт на детска площадка към ОДЗ „Юрий Гагарин” - гр. Лъки.
В много по-малка степен са реализирани подобни мероприятия на територията
на селата в общината. Наскоро е извършен основен ремонт на 2 улици в с. Белица,
укрепване на свлачища в селата Манастир, Джурково, Дряново и Здравец. Осъществен
е частичен ремонт на улици в селата Лъкавица и Югово. В с. Дряново е направена
пешеходна пътека до имот № 44, както и улици.
Вертикалната планировка на населените места в община Лъки е в процес на
обновяване. На много места няма маркировки по общинските пътища, както и
указателни табели по населените места, а общинските тоалетни, там където
съществуват, са в лошо състояние.
Необходимо е извършването на благоустройствени мероприятия по населените
места, включващи ежегодно освежаване на пътната маркировка на градските улици и
паркинги, поставяне на пътни знаци в града както и на указателни табели по населените
места, обновяване на наличните кадастрални планове за всички населени места. Следва
да бъдат полагани целенасочени грижи за подобряване на уличната мрежа на
територията на общината.
Изготвен е проект „Реконструкция на автогара гр. Лъки” Същият предвижда
реконструкция на съществуващата автогара с обособяване на помещения – каса,
информация, багаж, стая за шофьори, стая за майки с деца, чакалня, тоалетна;
доизградена съществуваща подпорна стена и внедрени мерки за енергийна ефективност
в сградата на автогарата. Ще бъде обособен паркинг за автобусите и перони.
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Достъп до съобщителни услуги, персонални компютри, интернет и кабелна
телевизия
Налице е мобилно покритие чрез всички мобилни оператори в страната –
Виваком, МТел и Глобул.
На територията на общината са налични 296 персонални компютъра, над 90% от
които в гр. Лъки. Това оборудване се ползва от 907 лица. Осигурен е достъп до
интернет в СОУ „Хр. Ботев”. По данни на НСИ от 2013 г. достъп до интернет има в 261
жилища, от които 246 в гр. Лъки и 15 в селата. По този начин е гарантиран достъпът до
глобалната мрежа на 802 лица. Функционират и 2 интернет-зали, находящи се в
сградата на „Младежки дом“ – гр. Лъки и в сградата на НЧ „Зора 2002“ – гр.Лъки.
Общо 2159 лица имат достъп до кабелна и сателитна телевизия.
Пощенските услуги се извършват от Пощенска станция в гр. Лъки, със звена в
с.Манастир, с. Дряново и куриери в останалите населени места.
Електроенергийна система
Електроенергийната система е добре развита и оразмерена да поеме по-голямо
натоварване, което би улеснило бъдещи консуматори и би стимулирало
икономическото развитие. Техническото състояние на използваните съоръжения е
добро. Те отговарят на изискванията на БДС. Достатъчна е мощността в мрежата от
трансформаторните постове. С цел подобряване условията за живот на населението от
община Лъки, община Лъки е стартирала открита процедура с предмет „Доставка и
монтаж на осветителни тела за град Лъки и съставните села“.
Изпълнени са два проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност в
СОУ „Христо Ботев”, гр. Лъки, и ОДЗ „Юрий Гагарин”, гр. Лъки, като обект на
интервенциите бе подмяна на прозорци, допълнително изолиране на външни стени,
замяна на отоплителната мрежа, смяна на първичен енергоносител и саниране на
покривни/подпокривни пространства, замяна на лампите с нажежаема жичка с
енергоспестяващи лампи, изграждане на соларна система и подмяна на отоплителната
инсталация, както и смяна на вида гориво от течно на твърдо – дървени пелети.
Водоснабдяване и канализация
През 2008г. е реализиран главен събирателен канал и канализационна мрежа на
гр. Лъки – участъци 11, 19, 24. Изготвен е актуализиран работен проект за обект
„Канализация на гр. Лъки – ІІ етап – Доизграждане на канализационна мрежа”.
Разработен е проект „Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на гр.
Лъки, довеждащ колектор и строителство на обща ПСОВ” Проектът ще включва
изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води в гр. Лъки, доизграждане на
довеждащ колектор до ПСОВ и изграждане на довеждащ водопровод до ПСОВ.
Проектът ще възлиза на стойност около 5 400 000 лв.
Съвместно с „ВиК” ЕООД – гр. Пловдив, район Лъки, са извършени ремонтни
дейности на водопроводни мрежи, както и направа на отклонения към основните
водопроводи и ремонти на съществуващи отклонения.
Съществен приоритет е подмяна на вътрешно-селищнте водопроводни мрежи и
изграждането на канализационните колектори на територията на общината.
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Населените места са захранени с питейна вода от собствени водоизточници.
Преобладават изворните каптажни водохващания. Необходимо е да се извърши
реконструкция и модернизация на съществуващите водопроводни мрежи във всички
населени места. Съществува недостиг на питейна вода за село Борово. Изграждането на
пречиствателна станция в м. „Крушов чатал” по проекта „Допълнително водохващане”
има за цел да осигури системен приток на питейна вода за жителите на града. Към
момента са изградени пречиствателната станция, довеждащия водопровод до водоем
„Лъки” и текат процедурите по узаконяване на санитарно охранителната зона – първи
пояс.
Критично е състоянието на канализационните мрежи в населените места,
използват се предимно септични ями, или отпадъчните води се изливат в деретата и
замърсяват околната среда.
Липсват пречиствателни съоръжения за отпадни води, което е причина за
изпускане на замърсени води в реките.
Първостепенно значение от екологична гледна точка има изграждането на
канализационни мрежи и пречиствателни съоръжения. В град Лъки е наложително
изграждането на пречиствателна станция за отпадни води и функционирането на главен
събирателен колектор.
4. СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Учебни заведения, детски ясли и градини
На територията на общината функционират една детска градина и и едно средно
общообразователно училище, съсредоточени в общинския център.
Средно общообразователно училище „Христо Ботев” – гр. Лъки
СОУ „Христо Ботев” - гр.Лъки вече седма година работи с делигиран бюджет.
Педагогическият и непедагогическият персонал е в съответствие със задължителните дейности в
учебния план на училището. Училището е включено в Списъка на защитените училища и в Списъка
на средищните училища в България, като за това получава съответните дофинансирания от
републиканския бюджет, съгласно стандартите за издръжка на ученик. С Решение на ОбС беше
дадено съгласие за сформиране на маломерни осем паралелки, като все повече се очертава трайната
тенденция за намаляване броя на учениците в паралелките. През учебната 2014/2015 година
маломерните паралелки са в класовете – втори, трети, четвърти, пети, шести, девети, десети,
единадесети клас. Общия бой на учениците прогресивно намалява със всяка учебна година. За
изтеклата 2013/2014г. общия брой на учениците в училището бе 146 ученика, за настоящата учебна
2014/2015г. броят им възлиза на 143 ученика.
През 2013г. по-голяма част от педагогическите специалисти преминаха 5 дневен
задължителен курс за повишаване квалификацията. Финансирането е по Проект „Квалификация на
педагогическите специалисти” и по проект за „Целодневната организация на учебния процес”,
финансирани по ОПРЧР. Предстои обучението на останалата част от учителите и възпитателите.
Финализира се проект „Обичам природата и аз участвам” с екологична насоченост. Чрез
него беше закупено материално-техническо оборудване за нуждите на кабинет по биология и
множество други учебни материали и пособия.
Учебния процес се води при осъществено заместване на всички отсъстващи учители.
За 2013 година от капиталовите разходи на Община Лъки бяха закупени общо 18
обновени компютъра, втора употреба за нуждите на СОУ „Христо Ботев”.
Вече трета година работи училищния стол, в който получават закуски и се хранят на
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обяд пътуващите ученици и децата, за които е осъществена целодневна организация на учебния
процес. С отварянето врати на стола, родителите са по - спокойни за сигурността на децата, тъй
като не се налага да пресичат улиците в студените зимни месеци.
Реализиран е и проект по ПМС №129, с който се доставиха спортни пособия в
училището.
Направена е организация за пътуването на учениците в направление Дряново, Белица,
Манастир. Факт е обаче, че децата от селата стават все по-малко и все по-трудно се организира
тяхното пътуване.
В училището от 2010 година до края на учебната 2012/2013г. бе сформиран профил –
„Туризъм” за учащите в гимназиален курс. Преди това от 2007 до 2010 година и от началото на
учебната 2013/2014 година до настоящия момент учениците са включени в профил „Стопански
мениджмънт”. От тази статистика е видно, че реализацията от профил „Туризъм” е трудна и не
атрактивна за учениците, което и доведе до повторното започване на изучаване на първоначално
утвърдения профил в гимназия Лъки – „Стопански мениджмънт”.

В резултат на държавната политика за оптимизация на училищната мрежа СОУ
„Христо Ботев“ остава единственото училище на територията на община Лъки и като
такова то покрива всички стандарти за предоставяне на задължително образование на
учениците – както относно човешкия фактор, така и спрямо материалната база.
Висококвалифицирани педагози и професионалисти изграждат състава на
човешките ресурси на училището. За осигуряване безопасността на ученици и
преподаватели, както и за опазване на имуществото училищната сграда е снабдена с
видео наблюдение. Училищната материална база е съобразена със съвременните
изисквания, нужди и интереси на учениците и включва:
 удобна фитнес зала, оборудвана с нови уреди;
 самостоятелна спортна база за физкултура и спорт – физкултурен салон, игрище
за волейбол, хандбал, футбол;
 два модерни компютърни кабинета с осигурена Интернет връзка;
 мултимедийна зала със съвременно оборудване.
Деца

Педагогически
персонал

За учебната
Детски
2013-2014 г. градини общо
момичета общо
жени
Южен
централен
447
46 193
22 314
3 953
3 693
Област
Пловдив
186
21 909
10 593
1 854
1 727
Град
Пловдив
65
11 418
5 527
931
866
Община Лъки
1
64
29
7
6

Места
на 100 Детски
общо
деца
групи
45 493

99

1 912

19 229

88

871

8 891
126

78
197

426
3

Източник: НСИ
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1-4 клас
за учебната
2013-2014
Училища
Южен централен
463
Област Пловдив
167
Град Пловдив
60
Лъки
1

паралелки
2539
1140
559
4

учители
3020
1307
650
4

учащи
общо
жени
51369 24986
23522 11442
12155
5923
54
27

Източник: НСИ

4-8 клас
за учебната
2013-2014
Училища
паралелки
Южен централен
463
2127
Пловдив
167
929
Пловдив
60
424
Лъки
1
4

учители
3697
1553
674
4

учащи
общо
жени
завършили
44845
21235
8660
19835
9381
3652
9828
4628
2178
67
35
13

Източник: НСИ

9-12 клас
за учебната
2013-2014
Училища
паралелки
Южен централен
463
2127
Пловдив
167
484
Пловдив
60
375
Лъки
1
3

учители
3697
828
660
7

учащи
общо
жени
завършили
44845
21235
8660
11575
6592
2567
9317
5289
2078
25
17
15

Източник: НСИ

Здравеопазване
Здравеопазването е сфера, в която община Лъки бележи значително отклонение
от средните стойности на областно и национално ниво. Към края на 2012 г. на
територията на общината практикуват 1 медицинска практика с двама
общопрактикуващи лекари, както и 2 лекари с практики по дентална медицина.
Груповата практика е единствената в рамките на община Лъки. Лекарите от тази
групова практика обслужват населението от самия град и от осемте населени места,
които влизат в територията на общината. В сравнителна перспектива на 1000 души
население в общината са налични 0,70 лекари, при 4,6 за областта и 3,93 на национално
ниво.
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На територията на община Лъки осъществява дейност едно лечебно заведение,
което е общинска собственост. Лечебното заведение е регистрирано съгласно
изискванията на Търговския закон и има предмет на дейност – лечение на болести на
обмяната на веществата и наднормено тегло. След задължителната промяна по силата
на Закона за лечебните заведения специализираното заведение се преобразува и
продължава своята дейност като “Специализирана болница за долекуване,
продължително лечение и рехабилитация – Лъки” ЕООД. Ръководството на
заведението полага необходимите усилия за създаване на по-добри условия и удобства
както на посетителите, така и на персонала. За облекчен достъп до информация и
интернет, за лечебното заведение е създадена отделна интернет-страница:
http://www.otslabni-bg.net, на български и на английски език.
Капацитетът на болницата е 50 болнични легла. Кадровият състав на лечебното
заведение включва 12 лица, включително управител, медицински сестри и
рехабилитатори. Благодарение на техните професионални грижи постигнатите
резултати са много високи и създават предпоставки за реклама на заведението от
доволни посетители или повторни посещения на същите при нужда. Добрите резултати,
постигнати от пациентите при престоя им в болничното заведение, е предпоставка за
тяхно пребиваване за следващ пореден път. За да отговори на бързорастящата
конкуренция в този бранш и поради това, че предлаганите услуги са платени, е
необходимо да се осигурят по-добри условия и комфорт на болните. Необходимо е
полагането на допълнителни усилия, свързани с ремонт на заведението, обзавеждане
със съвременни мебели на болничните стаи, оборудване на спортните зали с нови
съвременни уреди.
Специализираната болница за долекуване, продължително лечение и
рехабилитация е разположена в съвременна и удобна сграда. Помещенията за
посетители представляват стаи, повечето от които с по две легла и със собствен
санитарен възел. Санитарните възли са захранени с постоянно течащи топла и студена
вода, а цялата сграда разполага с добро отопление през зимния сезон. Денонощно, без
значение дали са работни или почивни дни, на разположение е дежурна медицинска
сестра.
В сградата е изградена и задължителната спортно-рехабилитационна база, която
включва:
 Зала за комплексна гимнастика;
 Фитнес зала;
 Зала за гимнастика с уреди;
 Зала за танци;
 Кабинет за масажи;
 Сауна.
В близост до Специализираната болница за долекуване, продължително лечение
и рехабилитация се намира градския стадион,на който се провеждат гимнастически
упражнения и процедури на открито.
Разкрит е Филиал за спешна медицинска помощ, който обслужва населението от
цялата община.
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По отношение на здравното обслужване Общински съвет успя да намери
разрешение на проблема - осигуряване на дипломиран и квалифициран фармацевт,
който разкри аптека в общинско помещение в сградата на бившата общинска болница,
която да работи по договор с НЗОК. Освен нея функционира и друга частна
аптека“Диана-Рос”, също в помощ на гражданите.
Подобряване условията за спорт
През 2013г. бе разработен проект „Модернизация на спортен комплекс - гр.
Лъки”, с цел създаване на условия за спорт на младите хора в общината. Основни цели
на проекта са създаване на благоприятни условия за развитие на спортната база и
благоустрояване на пространствата за отдих и рекреация.
Предвижда се преустройство на съществуващите спортни съоръжения, според
изискванията на съвременните стандарти по целесъобразност; 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 към спортните съоръжения и възможност за безпроблемно паркиране на МПС
в близост до обекта; изграждане на удобни пешеходни /и велосипедни/ алеи по
целесъобразност; обособяване на атрактивни пространства за отдих и забавления чрез
благоустрояване и озеленяване на застроените площи.
Приблизителната стойност е около 3 млн.лв. Проектът обаче не бе одобрен и
финансиран. Всяка календарна година се извършва подпомагането на Футболен клуб
“Лъки 2004” от бюджета на Общината. Средствата, се използват за подобряване
състоянието на спортната база и за участието на ФК Лъки 2004” в първенството на „Б”
- Югозападна група, зона Пловдив.
Подобрено е състоянието на спортната база в района на стадиона в гр. Лъки.
Изготвена бе от страна на Общинска администрация – Лъки, Програма за
развитието на физическото възпитание и спорта в община Лъки с период на действие
2013-2016 година.
Направен е основен ремонт на спортна площадка на ул. „Възраждане“
(волейболно игрище) като са подменени пейките, настилката, оградата и входните
пътеки към игрището, извършени са бояджийски работи.
Култура
Всяка година се приема Общинска програма за развитие на читалищната
дейност в общината. Тъй като читалищата малко могат да разчитат на външни приходи,
със отпуснатата им субсидия успяват да поддържат и стабилизират съществуващите
дейности.
През периода общинските читалища имаха добри изяви в местно и регионално
ниво.
На територията на община Лъки читалищната дейност е силно застъпена – в
народните читалища предават и опазват местните културни традиции, занаяти, обичаи
и др. Читалищата са организатори на празници и чествания, родови срещи. Към всяко
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читалище е създаден библиотечен фонд. Този фонд е поддържан и обогатяван и е
общодостъпен, включително за туристите.
Съдебно регистрирани са следните читалища:
 НЧ "Зора 2002г." - гр. Лъки,
 НЧ "Светлина 1998г." - с. Белица,
 НЧ "Христо Ботев 1945г." - с. Борово,
 НЧ "Васил Коларов 1998г." - с. Дряново,
 НЧ "Христо Ботев 1929г." - с. Манастир.
Народно читалище "Зора 2002" - гр. Лъки е учредено на 9.10.2001г. и съдебно
регистрирано през 2002г. То няма собствена сграда, но ползва помещения,
предоставени безвъзмездно от община Лъки. През 2002 г. с помощта на дарители се
поставя началото на читалищна библиотека, която и днес е единствената обществена
библиотека в град Лъки. Ежегодно се допълват наличните книги както със средства от
читалищния бюджет, така и със средства, получени от спечелени проекти. В
библиотеката е оформен читателски кът и част от по-ценните и търсени книги и
речници се предоставят за ползване само в читалнята.
От самото създаване на читалището към него функционира Клуб "Приятели на
песента", с ръководител народната певица Росица Пейчева. Участниците му са 26, като
изпълняват български фолклор и артистични сценки на родопски диалект, а така също
подготвят музикални програми със съвременни популярни песни. В техните
изпълнения ярко присъства родопската народна песен и местния диалект, на чиято
основа се разработват хумористични битови сценки. Освен фолклорна, изпълняват и
съвременна музика. В Родопите са застъпени всички жанрове на фолклорната песен:
обредни, митически, юнашки, исторически, хайдушки, битово-социални, съвременни.
Най-голяма по обем и значимост е групата на битово-социалните песни. Именно те
носят белезите, които характеризират родопската песен. Най-много записани песни от
родопското песенно творчество са трудово-поминъчните, любовните и семейните
песни. Те заемат най-големия и значителен дял от родопските народни песни. В тях са
отразени социално-икономическият живот на родопчани, техният бит и вътрешен мир.
Към читалището функционира изложба с етнографски характер, в която са
експонирани предмети от бита, ръкоделия, занаятчийски инструменти и други,
оформени в кътове. Осъществява дейност и Клуб по спортни танци, спортни клубове и
творчески кръжоци, а участниците в тях получават възможност за изява в различни
мероприятия – чествания, конкурси, изложби, състезания и други. За съхраняване на
местния фолклор и сформирана формация „Приятели на песента“, която има своето
запазено място във всички местни празници.
Основната дейност на Народно читалище „Светлина 1998” – с. Белица се
осъществява чрез библиотеката, създадена към него. Към библиотеката има разкрити
клуб на шахматиста и литературен клуб, които ползват за своите сбирки обособения
читателски кът. Разработването и кандидатстването по проекти и програми също се
извършва чрез библиотеката. Целите на читалището е да бъде обновен не само
сградният фонд, но и да започне нови дейности, да се изпълни със съдържание, да
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бъдат привлечени нови читатели, а на досегашните да се предостави нова и интересна
литература.
Дейностите, за които Народно читалище „Христо Ботев 1945г” – с. Борово
полага приоритетни усилия в последните години, съвпадат с целите на общината и са
насочени към организиране на културни мероприятия и развлечения за жителите на
селото и туристите. Селото се утвърди като туристическо място и все повече са гостите
му, които го предпочитат за почивка от няколко дни до седмица, като особено през
летните месеци то се превръща в основно място за престой при екскурзии към
Манастирски комплекс „Кръстова гора”.
Интерес за любителите на родопските автентични песни са изпълненията на
Мъжка фолклорна група от с. Борово. В последно време Мъжката фолклорна група към
читалището разширява състава си и вече са включени и две жени. Така групата от
мъжка вече е смесена. Репертоарът става е по-богат и се увеличават изявите на
участниците.
Сред инициативите на Народно читалище „Христо Ботев 1945” – с. Борово е
организирането на родопска седянка и приемането на две гостуващи общински
читалища. Големият интерес към събитията и участието на жители и гости от различни
възрасти е знак, че българският фолклор се развива в благоприятна почва.
Женска фолклорна група към Народно читалище „Васил Коларов1998г.” – с.
Дряново също осъществява активна дейност.
В последните години Народно читалище „Христо Ботев 1929г.” – с. Манастир
обнови читалищната библиотека и извърши частични ремонти по читалищната сграда.
Гостите на с. Манастир могат да разгледат и да се насладят на местната етнографска
сбирка.
Смесена фолклорна група към НЧ „Христо Ботев 1945г.” - с.Борово имаше 5 поголеми участия, като международен събор в Дорково, събора в с.Славовица, Празника
на с.Джурково, Празника на с.Борово, Празника на гр.Лъки и др.
През 2013 година извън общината Фолклорна група към НЧ „Васил Коларов
1998г.” - с.Дряново гостува на Празника на с.Павелско, с.Конуш, с.Избегли, както и на
фолклорния фестивал в с.Столетово, общ.Карлово, където получихме плакет и диплом
за отлично представяне. На Националното гайдарско надсвирване в с.Гела младият
гайдар Йордан Топалов получи първа награда в своята възрастова група. Но найголямата награда през годината - Златен медал, бе получена от групата на Първия
балкански фолклорен фестивал в гр.Неделино. В централните новини на - bTV бяха
излъчени вълнуващи репортажи с разкази за празнуването на Коледа в миналото на
с.Дряново.
НЧ „Светлина 1998г.” - с.Белица през 2013г. възстанови певческата си група за
изворен фолклор. За втора поредна година съвместно с Кметство - с.Белица
организираха и проведоха Празник на селото.
НЧ „Христо Ботев 1929г.” - с.Манастир организира екскурзии до село Баните и
село Давидково. Най-значимото местно събитие след Празника на селото, бе концерта
„Манастир търси талант”, в който участваха 22 деца от 3 до 10г. Читалището обхвана
децата, прекарващи лятната си ваканция при своите баби в с.Манастир с разнообразни
форми.
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През 2013г. НЧ „Зора 2002г.” - Лъки успя да изпълни със съдържание разкритата
по програма „Глобални библиотеки - България” компютърна зала. Като найинтересното в случая бе провеждане на обучение по начална компютърна грамотност
за хора над средна възраст, които никога не са ползвали компютър. В края на
обучението резултатът бе самостоятелно създаване на документи, разпечатване,
ползване на интернет и комуникации, социални мрежи, форуми и др., което би им било
полезно..
В читалищната библиотека на НЧ „Зора 2002г.” се организират различни форми
на работа с децата и обществеността съвместно с МКБПП, ОДЗ „Юрий Гагарин” гр.Лъки, СОУ „Христо Ботев” - гр.Лъки, Общинска администрация - гр.Лъки, Областен
информационен център - гр.Пловдив. За първи път през 2013 година бе проведен
общински турнир по билярд в 3 възрастови групи. Читалището организира посещение
на театрални постановки в гр.Пловдив и концерти в гр.София.
Продължават да функционират Клуб по спортни танци, Фолклорна формация
„Приятели на песента”, а от октомври 2013г. - Клуб „Гайдари”.
Читалището винаги подпомага провеждането на Празника на гр.Лъки и 24 май,
които са двата най-значими празника в общината.
Като завършек на дейността на всички читалища, в обновения Младежки дом гр.Лъки за първи път през 2013 година се проведоха три самодейни вечери, които
съживиха културния живот в града.
За запазване на традициите и осъществяване на ежегодната културна програма
на общината през 2013г. продължи традиционното честване на празници в селата
Дряново, Манастир, Борово, като в с.Джурково - за първи път след прекъсване от
2001г. до тази година. Като най-обичани и най-посещавани празници си остават
Празника на града и Деня на миньора, както и честването на 24 май в града.
На територията на общината са изявени следните занаяти:
1. Мебелно производство;
2. Дърворезба;
3. Изработване на гайди и кавали;
4. Изработване дървени лъжици;
5. Плетиво на една и две куки;
6. Шев и везане на терлици;
7. Тъкане на китеници, родопски одеала, престилки, торби и др.
8. Декоративни тъкани от приложен характер.
Развитието на автентичните местни занаяти следва да се превърне в съпътстващ
елемент на селския туризъм и една възможност за формиране на допълнителни доходи.
Младежки дейности
Реализиран е проект „Реконструкция, разширение и модернизация на
Младежкия дом в гр. Лъки”, в резултат на който Младежкият дом е разширен чрез
пристрояване на информационен център и е изградена фотоволтаична централа за
собствените нужди от електрическа енергия на обекта. След реконструкцията, сградата
функционира като младежки център и задоволява други социални нужди на жителите и
гостите на общината. С реализацията на проекта се постига оживяване на местните
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дейности и създаване на нови работни места. Създадени са по-добри условия и полесен достъп на жителите на селските райони в общината до услуги в областта на
културата, спорта, развиването на интереси и хобита, както и до услуги, свързани с
информационните и комуникационните технологии.
Помещенията са приспособени за информационен бизнес център, два кабинета
за кръжочна дейност, клуб за компютърни игри и интернет, канцелария, две складови
помещения, многофункционална зала (подходяща за концерти, представления,
обучения, конференции, семинарни занимания, събрания и др.), зала за танци с две
съблекални за мъже и жени, санитарен възел.
Социални дейности
Социалните дейности и предоставянето на социални услуги са силно застъпени
и обхващат всички групи от населението на общината.
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Джурково, община Лъки.
Това е специализирана институция, в която за настанените хора се предоставят
комплекс от социални услуги и се полагат грижи извън обичайната домашна среда.
Капацитетът на Дома е 40 души. Настанените в дома са с различна степен на физически
и/или психически увреждания. Социални услуги, които се предоставят, включват:
 24-часово медицинско обгрижване и обслужване;
 Трудотерапия;
 Арттерапия;
 Кинезетерапия;
 Психотерапия;
 рехабилитационни дейности.
В сградата е налична обзаведeна зала за рехабилитация с отговарящо на
съвременните изисквания в тази област оборудване – успоредки, шведски стени, уреди
за развитие и движение на китката, уреди за запазване изправено положение, надуваем
дворец и др. Оборудвана е зала за мултисензорна стимулация. Осигурени са
дидактически материали и техника за провеждане на дидактическо обучение.
Оборудвана е манипулационна. Обособена е стая за усамотяване. Обзаведен е хол за
удобство на приетите в Дома хора с увреждания. Осигурен е достъп до телефонен пост.
Чрез абонамент се доставят вестници и списания. На разположение е достатъчно аудиовизуална техника и сателитна телевизия. За разнообразяване на живота в Дома на
открито са изградени беседки, алеи, пейки. Създадена е организация за социокултурни
и спортни дейности, разходки, екскурзии, отдих. Осигурено е съдействие за водене на
лична кореспонденция.
Отдел „Социална закрила” е териториална структура на Агенцията за социално
подпомагане – гр.Асеновград. В отдела работят служители, които осъществяват
административното обслужване на населението на община Лъки, нуждаещо се от
социално подпомагане. Приоритетните цели за изпълнение от отдела са свързани с
гарантиране на социалната защита на уязвимите групи на населението чрез по-добра
насоченост на социалните помощи, предоставяне на социални услуги и създаване на
условия за социална интеграция на уязвимите групи от населението, насърчаване на
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трудовата заетост на подпомаганите лица, добра информираност на обществото за
предоставяните социални услуги и осигуряване на добро административно обслужване.
Административните услуги, предоставяни от отдела, са:
 информиране, консултиране и насочване на гражданите във връзка с
дейностите в областта на социалното подпомагане;
 приемане на молби-декларации за отпускане на социални помощи по Закона
за социално подпомагане, Закона за семейните помощи за деца, Закона за интеграция
на хората с увреждания; приемане на документи за ползване на социални услуги;
приемане на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление; приемане
на молби-декларации за освобождаване на лица с трайни увреждания от винетни такси.
На територията на общината не е разпространено социалното договаряне - не са
налични социални услуги, които се предоставят от външни доставчици. Стимулирането
на социалното договаряне ще окаже значителен положителен ефект както по
отношение на оптимизиране на разходите, така и за допълнително повишаване
качеството на предоставяните услуги и създаването на нова заетост.
Липсата на алтернатива за заетост е една от основните причини за бедност и
социално изключване. На база на представения анализ е необходимо да бъде улеснен
достъпът до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване чрез създаване
на подходящи условия за професионална интеграция в сферата на социалната
икономика. Социални предприятия се тези, за които социалните цели или обществения
интерес е причина за търговската им дейност и чиито печалби основно се реинвестират
за осъществяването на тези социални цели. По този начин може да се постигне двоен
ефект – създаване на работни места и предоставяне/развитие
на социални
услуги/дейности.
Подготвят се ежегодни Програми за закрила на детето.
За възрастните и особено за самотно живеещите възрастни над 65-годишна
възраст, поради зависимостта от социалните плащания и липсата на подкрепа от страна
на близки и роднини, рискът от изпадане в бедност или социално изключване е висок.
В резултат на удължаването на трудовия живот и високата миграция на
населението в периода 1990-2010г., много от семействата имат ограничени
възможности за грижа за възрастните си родители. Основните проблеми на хората над
65 г., които са в частична или пълна невъзможност да се самообслужват вкъщи, найчесто поради здравословни проблеми и обикновено самотноживеещи е невъзможността
да организират бита си и ежедневните си дейности, както и липсата на социални
контакти
Развитието на социалните услуги в общността, включително социалното
предприемачество и социалното договаряне, ще повиши качеството на живот, ще
насърчи социалното включване и интегриране в обществото на групите в
неравностойно положение и със специални потребности, както и на други уязвими
групи.
През 2013г. 0бщинска администрация изготви проект за създаване на нова
социална услуга - Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ за деца,
младежи и хора с увреждания. Целта е чрез предоставяне на медико- социални услуги
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да се подобри качеството на живот на лица с увреждания, с проблеми в психическото
развитие, за да се намалят рисковете водещи до социалното им изключване и изолация.
Проект „Обществената трапезария” за първи път през 2013г. бе целогодишна,
а не сезонна. Броят на обхванатите бенефециенти от август до декември бе 60 лица, а в
останалото време - 45. Бенифециенти са: самотноживеещи, социално слаби лица и
семейства, живеещи под линията на бедността, деца в риск, хора, които се подпомагат
по чл.9 от Закона за социалното подпомагане и др., на които се осигурява топъл обяд супа, основно ястие и хляб. Разработено е разнообразно седмично меню. Освен в
гр.Лъки, храна се доставя и на потребители от съставните села на Общината.
Община Лъки продължава да работи по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, като в момента се осъществяват следните проекти:
Община Лъки кандидатства и е одобрена като партньор за реализиране на
социалната услуга „Личен асистент” по Проект „Подкрепа за достоен живот”.
Целите на проекта са 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 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.
От 01.01.2011г. т.е. вече четвърта година върви реализацията на проекта, като
към 02.01.2014г. са сключени вече 20 договора с лица с трайни увреждания, които не
могат да се обслужват сами и 20 договора с лични асистенти, които да обезпечават
потребностите на потребителите.
Община Лъки успя да осигури работа през 2013 година на 40 човека чрез Проект
„Нов избор - Развитие и реализация” по ОП РЧР. Това беше една чудесна възможност
за осигуряване на заетост на трайно безработни лица на територията на Община Лъки.
За поредна година Общината участва и в Програмата “От Социални помощи към
осигуряване на заетост”, в т. ч. и „Аварийни дейности”. Броят на лицата, които работят
по Програмата е 7, като те са разпределени в населените места в община Лъки.
Нестопански организации
В общия брой на сдруженията се включва ловно-рибарско сдружение,
туристическо дружество, футболен клуб и училищно настоятелство. Регистрираните
сдружения, с изключение на футболния клуб и туристическото дружество, са
регистрирани в частна полза. Няма регистрирани фондации.
Футболен клуб „Лъки“ е учреден и вписан през 2004 г. Още от есента на същата
година ФК „Лъки“ участва в първенството на “Б” областна футболна група за мъже –
Пловдив “Юг”. Членският му състав включва почти всички любители на този спорт,
които желаят да го практикуват. Една от големите инициативи на Клуба е
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организирането и провеждането на Градско футболно първенство. За подпомагане на
Футболен клуб „Лъки 2004” от бюджета на общината се отпускат 5 000 лв., които са
използвани за подобряване състоянието на спортната база и за участието на ФК „Лъки
2004” в първенството на „Б” – Югозападна група, зона Пловдив.
5. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Общата численост на персонала на общинската администрация е 35,5 щатни
бройки, от които длъжност за хора с трайни увреждания – 0,5 бр. Секретарят на
общината ръководи общата администрация, структурирана в отдел „Бюджет, финанси,
счетоводство и управление на собствеността” с 9 щатни бройки и отдел
„Административно - правно обслужване” с 5 щатни бройки. Специализираната
администрация се ръководи от заместник-кметът и включва отдел „Архитектура,
устройство на територията, благоустрояване и строителство” с 5 щатни бройки и отдел
„Икономически и хуманитарни дейности, стратегии, програми, евроинтеграция и
инвестиции” с 5 щатни бройки. Кметските наместници са 7. В структурата на местните
дейности са включени и двама уредници в „Клуб на пенсионера”, 12 бройки по дейност
„Чистота” и 1 бройка главен специалист по стопански дейности в сферата на селското и
горското стопанство.
Община Лъки разполага с човешки ресурси и технически капацитет за
изпълнение на функциите си – административно обслужване на граждани. В сградата
на общинска администрация се намират 25 кабинета и две заседателни зали, едната от
които е с 20 места, а другата с 40 места, включително с техника за презентиране. И в
двете зали има достъп до Интернет.
На всяка работна станция са инсталирани компютърна конфигурация, принтер и
телефон. Всички компютри са свързани в локална компютърна мрежа, която се
обслужва от един сървър. Всеки служител има достъп до интернет, правно
информационна система АПИС и връзка в деловодна система „Архимед”. Служителите
разполагат с общо 5 сканиращи устройства и 5 ксерокс машини, достъп до които имат
всички служители. Действа автоматична телефонна централа. Техниката в голямата си
част е остаряла, няма закупени нови компютри, като общинската администрация не
разполага с бюджет за подмяна. Закупува се техника, единствено ако старата вече не
подлежи на ремонт, включително втора употреба.
Налични са специални шкафове за съхранение на архивна документация.
Изградено е архивно помещение на третия етаж на сградата на администрацията.
По отношение на финансовите показатели се забелязва относителна стабилност
на собствените приходи в размер около 460 хил. лева. Данните за 2012 и 2013 г.
демонстрират неустойчивостта на туризма на територията на общината, по отношение
на драстично намалените приходи от туристически данък. Съществуват редица
фактори, които могат да обяснят това намаление, но те не попадат в обхвата на
настоящия анализ.
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2012 г.
ОБЩО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
464 491 лв.
Данъчни приходи общо, от които:
97 047 лв.
Данък върху недвижимите имоти
33 955 лв.
Данък върху превозните средства
41 988 лв.
Данък при придобиване на имущество по 13 794 лв.
дарение или възмезден начин
Туристически данък
3 482 лв.
Неданъчни приходи общо, от които:
367 444 лв.
Приходи от наем на имущество
22 979 лв.
Общински такси
183 174 лв.
Постъпления от продажба на земя
11 859 лв.

2013 г.
460 633 лв.
100 602 лв.
41 893 лв.
44 223 лв.
10 178 лв.
775 лв.
360 031 лв.
17 614 лв.
179 259 лв.
34 925 лв.

По отношение на разходите, всички местни разходи, без дофинансиране, са в
размер на 1 865 412 лв., а през 2013 г. – 1 066 949 лв. Извършваните капиталови
разходи са за сметка на програми, финансирани със средствата от ЕС.
Административното обслужване на гражданите и бизнеса се извършва в Центъра
за информация и услуги на гражданите, който е разположен на партера на сградата на
общинската администрация. На интернет страницата на общината, в раздел „Общинска
администрация” са публикувани част от вътрешните документи, които регламентират
предоставянето на административни услуги.
Не е налично административно обслужване чрез предоставяне на
административни услуги за гражданите и бизнеса по електронен път (онлайн).
Предоставят се административни услуги на гражданите и бизнеса в обем
съответстващ на функциите на общинска администрация. Пълен списък на
предоставяните административни услуги е наличен в действащата Наредба за
определяне размера на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на
община Лъки. Общинската администрация подържа аналитична информация относно
броя на реално предоставените административни услуги по вид за една календарна
година.
С приемането на Стратегия за развитие на държавната администрация 20142020г. е отменено действието на Концепцията за подобряване на административното
обслужване в контекста на принципа „едно гише”. След приемането на изменения в
Администранивно-процесуалния кодекс (АПК) от м. март 2014 г. като основно
предизвикателство пред община Лъки се откроява въвеждането на Базовия модел на
комплексното административно обслужване и свързаното с него предоставяне на
административни услуги по електронен път, в съответствие със Стратегията за развитие
на електронното управление в Република България 2014-2020 г.
Предоставянето на административни услуги съгласно Базовия модел на
комплексното административно обслужване е задължително в рамките на една година
след влизането в сила на измененията в АПК.
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Изпълнението на общинския план за развитие за периода 2007-2013 г. е свързано
с реализирането на проекти, финансирани от значителен брой финансови инструменти
– Програма ФАР „Развитие на гражданското общество”, оперативни програми
„Регионално развитие”, „Околна среда”, „Развитие на човешките ресурси”,
„Административен капацитет”; Програма за развитие на селските райони 2007-2013,
Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика,
Международен фонд Козлодуй (2010-2013). В допълнение, чрез Сдружение Местна
инициативна група „Преспа – общините Баните, Лъки и Чепеларе” е сключен договор
във връзка с одобрена Стратегия на Местната инициативна група.
Привличането на допълнителни финансови ресурси, на фона на намален
бюджет, е единственият начин за финансиране на ключовите дейности за общината.
Тази зависимост обуславя необходимостта наличният капацитет за планиране,
разработване, изпълнение и отчитане на проекти, да се подържа и развива,
включително от собствени средства на общината.
Не са налични реализирани публично-частни партньорства. Общинската
администрация няма подписани споразумения за партньорство с други общини, НПО и
др. субекти на местно, национално и транснационално ниво. Периферното положение
на община Лъки следва да се трансформира в силна страна и да изиграе ключова роля в
развитието на икономиката и социалния сектор. Развитието на различни форми за
сътрудничество и партньорство са значими фактори за преодоляване на относителната
пространствена и комуникационна отдалеченост. Ключовите дейности за
сътрудничество следва да се концентрират върху подобряване на местните и
международни връзки, развитие на съвместни дейности.
Необходимо е да бъдат провеждани проучвания за необходимостта от конкретни
обучения, както и обучения по теми свързани с подобряване на административното
обслужване, реализирането на публично-частни партньорства и др. съгласно
конкретните нужди на служителите.
Част от трудностите, свързани с икономическото развитие на местно ниво, са
свързани с въвеждането на допълнителни регулации, непредвидени в нормативни
актове, които увеличават административната тежест за бизнеса и допринасят за слабата
икономическа активност.
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SWOT – анализ на община Лъки
Силни страни
Слаби страни
 Отлични географско положение,
природни условия и културно наследство
за развитие на туризъм
 Няма химически замърсени почви,
няма регистрирано замърсяване на земи с
устойчиви органични замърсители
 Много добро качество на въздуха
 Прилагат се превантивни мерки
относно действащите минни обекти с
оглед своевременното отстраняване на
щетите, нанесени на околната среда в
резултат
на
осъществяване
на
миннодобивната дейност
 Основна част от площта на района
съставляват гори и способстват за
развитие
на
дърводобив
и
дървопреработване
 Наличие на достатъчно водни
ресурси
 Близост до националния курорт
Пампорово, Бачковски манастир и
балнеоложки
център
Баните.
На
територията на общината е разположен
манастирският комплекс „Кръстова гора Света Троица “ с водата от „Аязмото” и
легендата за Светия кръст
 Модерна и утвърдена ловна база на
ТП ДЛС „Кормисош”
 Много добри екологични условия и
биоразнообразие
 Ниска гъстота на населението
 Висок процент на жителите в
трудоспособна възраст
 Устойчивост
на
основните
предприятия, генериращи заетост
 Оптимална
образователна
инфраструктура
 Реконструиран и модернизиран
Младежки дом, като база за развитие на

 Отрицателен естествен прираст, ниска
раждаемост
 Единственият
транспорт
е
автомобилният
 Наличният сграден фонд е остарял,
селищата нямат туристически облик
 Липса на цялостна туристическа
инфраструктура
за
реализиране
на
„Дестинация Лъки”, включително утвърден
туристически продукт, необходими средства
за подслон, паркинги, пазари, атракциони и
др.
 Не е оптимизирана работата на
информационната
и
институционална
система за обслужване на туризма. Изграден
e нов туристически информационен център в
гр. Лъки, който все още не функционира
 Липса на подходяща национална и
международна реклама.
 Липса на канализация в селата и част
от града
 Липса на пречиствателна станция за
питейни води. Изградена, но не пусната в
експлоатация за град Лъки
 Липса на пречиствателна станция за
отпадни води
 Замърсяване в и около населените
места с отпадъци/нерегламентирани сметища
 Липса на ефективна система за
разделно събиране на отпадъци
 Голяма дисперсност на населените
места, включително малки селища
 Едностранно
развита
икономика,
зависима от добивната промишленост
 Трудно поддържана инфраструктура
 Съществуване на недостиг на питейна
вода в с. Борово в летния период
 Необходимост
от
съществени
инвестиции за обновяване на сградния фонд
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културата и спорта
 Развитие
на
културна
инфраструктура,
включително
по
отношение на местния фолклор
 Производствен опит и традиции в
областта
на
рудодобива,
картофопроизводство,
трикотажна
и
шивашка промишленост
 Добре развита електроенергийната
система
 Основната
транспортната
инфраструктура е в задоволително
състояние
 Извършени значителни инвестиции
в
туристическа
инфраструктура
и
продукти, обучения и стратегическо
планиране в областта на туризма

и базата на образователната инфраструктура
 Необходимост от реконструкция и
модернизация на спортния комплекс в гр.
Лъки
 Липса на стратегически дейности и
местни производства
 Ниска осигуреност в областта на
здравеопазването
 Недостатъчно развито земеделие
 Липса на адекватни възможности за
преквалификация
 Слабо проникване на персонални
компютри и интернет
 Недостатъци на инфраструктурата в
селата.
 Отдалеченост
от
основните
потребителски и производствени центрове
 Липса на изготвен и приет ОУП,
концепция за пространствено развитие,
морално и технически остарели и липсващи
документи свързани с благоустройството

Възможности

Заплахи

 Наличие на предпоставки за
производство на екологично чиста
земеделска продукция
 Адекватното приспособяване на
общинска собственост в туристически
бази, приспособяване на съществуващия
жилищен фонд от частния сектор в цялата
община в туристически обекти и
изграждането на туристически селища
 Положени са основите в развитието
на селския и екологичен туризъм
 Дестинацията дава възможност за
развитие на туризъм, основан на интереса
към природата, флората и фауната,
екстремните преживявания, долекуване и
рехабилитация,
религиозните
потребности, местни занаяти и обекти на
културно-историческото наследство
 Допълнително
развитие
на

 Единственият вид транспорт на
територията на общината е автомобилният
 Инвеститорският интерес е слаб и все
още не се е фокусирал върху нови
допълнителни услуги и атракции в региона
 Високи разходи за сметосъбиране и
сметоизвозване, които не се покриват от
таксите за битови отпадъци
 Липса на достатъчни собствени
приходи за активно осъществяване на
общинските политики
 Пасивност и слаба екологична култура
на
населението
при
решаване
на
екологичните проблеми
 Тенденцията към обезлюдяване на
общината, особено на малките селища
 Ниска раждаемост – твърде малък
брой лица в подтрудоспособна възраст
 Затруднения пред системата за
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социалните
услуги
и
социалното
договаряне за повишаване обхвата и
качеството на услугите и като мярка за
реализиране на заетост и социално
включване с особен фокус към уязвимите
групи
 Преквалификация като мярка за
подпомагане на възможностите за заетост
 Осигуряване на заетост в рамките на
програми, проекти и мерки за насърчаване
на заетостта сред безработните
 Оптимизиране на структурата и
работните
процеси
в
общинската
администрация, както и повишаване на
квалификацията
и
капацитета
на
служителите,
включително
за
подобряване
на
административното
обслужване на гражданите и бизнеса
 Подобряване на бизнес средата на
местно ниво, мерки за насърчаване
развитието на микропредприятия
 Привличане на инвестиции за
създаване на заетост
 Привличане
на
стратегически
чуждестранен инвеститор в приоритетен
сектор
 Развитие на селското стопанство
съобразно наличните ресурси -екологично
земеделие
 Налична жилищна площ в размер
значително по-висок от средния за
страната, като една част не се обитава –
наличие на значителен потенциал за
развитие на туристическа инфраструктура
 През
централната
част
на
административния град Лъки преминава
дублиращ третокласен път 861 –
Асеновград - Юговски разклон – Здравец
– Рожен на път ІІ – 86 ––
Чепеларе/Пампорово (до Девин) –
Смолян, който е и най-пряката връзка в
направлението Пловдив – Смолян–
Златоград/Рудозем – Република Гърция
 Незаети човешки ресурси

социална защита, социална инфраструктура и
обслужване на населението с оглед
намаляване на населението
 Изпускане на замърсени води в реките
поради липса на пречиствателна станция
 Висока зависимост на добивната и
преработващата промишленост от външни
фактори като промени на международни
цени, засилена конкуренция от външни
пазари и др.
 Микропредприятията
(които
осигуряват заетост на 9 или по-малко лица)
бележат прогресивно намаляващ дял както в
произведената продукция, така и в
реализираните приходи.
 Микропредприятията, които следва да
бъдат основният генератор на заетост,
функционират при ограничена ефективност и
ефикасност
 Липса на достатъчен ресурс за
поддръжка
на
транспортната
инфраструктура, което затруднява достъпа до
туристическите обекти, както и до някои от
селищата с бази за настаняване на туристи
 Реализиране на нови приоритетни
туристически дестинации в близост до
община Лъки ще затрудни налагането на
„Дестинация Лъки”
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 Набиране
на
необходимия
финансов ресурс за реализиране на
ключови политики по линия на външно
финансиране – фондовете на ЕС,
национални и частни донори
 Капацитет
за
развитие
на
Специализирана болница за лекуване и
рехабилитация, с оглед тенденцията към
затлъстяване на национално ниво
 Наличие
на
свободна
производствена инфраструктура и сграден
фонд
 Наличие на свободни природни
ресурси за развитие на земеделие
 Стимулиране
на
местни
партньорства,
трансграничното
и
международно сътрудничество
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ІІ. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
ВИЗИЯ:
ОБЩИНА
ЛЪКИ
Е
СЪС
СЪХРАНЕНА
ЖИЗНЕНА,
ЗДРАВОСЛОВНА И ОКОЛНА СРЕДА С БАЛАНСИРАНА И
УСТОЙЧИВА ИКОНОМИКА, РАЗВИТА ДОБИВНА И ЛЕКА
ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТУРИЗЪМ,
КОЕТО ГАРАНТИРА ДОБЪР ЖИЗНЕН СТАНДАРТ НА
НАСЕЛЕНИЕТО.
Определената Визия за развитие на общината през периода 2014-2020 г. ще се
осъществява в четири основни стратегически направления, конкретизирани в една
Основна стратегическа цел, която ще бъде постигната чрез реализирането на 4
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.
Общинският план за развитие, като документ за стратегическо планиране на
устойчиво интегрирано развитие на местно ниво, се разработва в съответствие с
предвижданията на Областната стратегия за развитие. В съответствие с основните
национални и европейски стратегически насоки за развитие, както и в съответствие с
Областна стратегия за развитие на област Пловдив 2014-2020 г., развитието на община
Лъки ще се фокусира върху постигането на устойчив позитивен резултат в рамките на
следните тематични направления:
Условия за живот, бизнес и работа на местната общност
Това тематично направление обхваща като комплекс цялото социалноикономическо развитие на областта, в чиято основа стои доходът и стандартът на
живот на местното население. Те от своя страна са в пряка зависимост от работните
места, тяхната структура, производителност и размер на „добавената стойност“. В тази
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тематична област от особено значение е насърчаването на предприемачеството и
подкрепата за новосъздадените бизнес субекти. Неразривно свързано с горното е и
развитието и опазването на човешкия капитал чрез ефективно образование,
квалификация и обучение, от една страна, и здравеопазване, от друга.
Екологично устойчиво и енергийно-ефективно развитие на общината
Второто тематично направление е свързано с необходимостта от постепенна
трансформация на местната икономика – от тежък консуматор на енергия, ресурси и
замърсяване на околната среда в устойчиво развиваща се пространственофункционална социално-икономическа система, осигуряваща високо качество на
обитаемата среда и висока степен на енергийна ефективност на механизмите, които я
развиват и поддържат.
Ефективна пространствена организация на територията и адекватно
инфраструктурно осигуряване
Третото тематично направление е свързано най-вече с постигането на логична и
адекватна за развитието на областта и нуждите на местната общност и бизнеса
пространствена организация на територията, съобразена с функционалните изисквания
на предходните две направления. Пространствена организация на територията следва
да е осигурена в достатъчна степен с нужната инфраструктурна база.
Административно управление
Административното управление е свързано предимно с ролята на държавната и
местната власт като основен „проводник“ на обществения интерес в развитието на
общината, стимулиращ устойчивия и приобщаващ растеж на икономиката и
осигуряващ основните административни и социални услуги на местната общност и
бизнеса.
Постигането на устойчиви резултати се осигурява посредством основни
приоритетни области (приоритети), изведени на базата на наличните сравнителни
предимства, потенциали и проблеми на територията на общината.
Кмета в началото на мандата си изработва и предлага за одобрение пред ОбСЛъки Програма за управление на общината за четири годишен период. Изпълнението
на Програмата се отчита ежегодно.

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на
икономиката, нивото на заетост и инвестиционната
активност
Мярка 1.1: Насърчаване на предприемачеството и стимулиране на местната
икономика за разкриване на повече и по-добри работни места
Общинска администрация предлага пакет база данни за развитие на
предприемаческа дейност, необходимия набор от документи за разкриване на фирма,
със съответните указания за реализиране на разрешителни и съгласувателни режими.
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Гражданите и представителите на бизнеса могат да получават информация относно
възможностите да кандидатстват с проекти по различните програми за финансиране от
Европейския съюз. Администрацията ще подпомага развитието на местния бизнес, като
обезпечава необходимата специализирана информация и подкрепа. Нейната роля ще
бъде важна в информирането и стимулирането на бизнеса за участие в инициативи за
повишаване на заетостта.
Съществен проблем в развитието на общината са ниските нива на
предприемаческата активност. Необходимо е да се инициират мерки, които да насърчат
предприемачеството, развитието на разнообразни производства и услуги.
Във връзка с целесъобразното ползване и стопанисване на общинската
собственост през м. ноември 2008г. е изготвена и приета Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско движимо и недвижимо
имущество и Наредба за публично-частни партньорства на територията на общината,
като са актуализирани и съответните текстове от действащите наредби. Целта на тези
две наредби е улесняване и подпомагане на предприемачеството за разкриване на нови
работни места. Публично-частните партньорства и инициативи са важен инструмент за
икономическо развитие. Предприятията, които желаят да създадат заетост, ще бъдат
подпомагани с терени и сграден фонд - общинска собственост, при ниски нива на наем
или безвъзмездно.
Реализирането на различни форми за сътрудничество е необходимо за обмен на
добри практики, създаване на икономически и социални контакти, културно опознаване
и приемане, създаване на мрежи за развитие и публично-частни партньорства.
С Решение № 33/24.01.2012 г. на общинския съвет е приета Стратегия за
управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2012-2015 г. На
кмета е възложено да изготвя предложения за приемане на Годишни програми за
управление и разпореждане с имотите - общинска собственост. Предвидено е свободни
общински помещения, които временно не са необходими, да се предоставят за ползване
под наем от физически или юридически лица. Общински имоти или вещи, които не се
поддържат в добро експлоатационно състояние или не се ползват по предназначение,
да бъдат продавани на заинтересовани страни. Стратегията следва да бъде
актуализирана с хоризонт 2020г. Към 2014г. не е налице сериозен интерес към
свободния сграден фонд от страна на инвеститори и предприемачи, включително и
поради недостатъчна разгласа на възможностите за инвестиране на територията на
общината. Ще бъде създадена и поддържана публична достъпна карта на
инвестиционния потенциал на община Лъки.
Ще бъдат насърчавани проекти, изпълнявани от местните предприятия за
подобряване на конкурентоспособността им, за стартиране на нови и устойчиви малки
и средни предприятия, за енергийна и ресурсна ефективност на предприятията, за
тяхната технологична модернизация и др.
Мярка 1.2: Модернизация на земеделието и диверсификация (Разностранно развитие;
придобиване на многостранен, многоотраслов характер) към неземеделски дейности
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Малките стопанства разчитат основно на собствени средства за финансиране на
текущите разходи и инвестиции. Те имат ниска кредитоспособност. От друга страна,
ниската задлъжнялост на стопанствата определя тяхната стабилност и високата
автономност при взимане на инвестиционни решения. Разчитането само на собствени
финансови средства е ограничаващ развитието фактор. Недостигът на вътрешни
финансови ресурси възпира инвестициите в закупуването на земя, земеделска техника,
а също и диверсифицирането към нови дейности. Необходимо е да бъде осигурен
експертен капацитет за малки земеделски стопани, за преодоляване на
идентифицираните потребности на малките земеделски стопанства в областта на
технологиите за производство, околната среда и управлението на стопанствата.
Модернизирането на физическите активи на малките земеделски стопанствата е
от съществено значение за подобряване на икономическите им резултати, тъй като
улеснява въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на
произвежданата продукция, намаляването на производствените разходи и
разнообразяването на дейностите в стопанството, включително към неземеделските
сектори, както и прехода от конвенционално към биологично земеделско производство.
Необходимо е да бъдат насърчавани инвестиции в земеделски стопанства за
подобряване на икономическата устойчивост и резултати, включително за
модернизация или увеличаване на физическия капитал, за подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията, за създаване и/или презасаждане
на трайни насаждения и др., за осигуряване на съоръжения и оборудване за
напояване/отводняване, за извършване на реконструкция и строителство на сгради за
отглеждане на добитък, за намаляване на потреблението на енергия и производство на
биоенергия за собствени нужди. Необходимо е извършването на инвестиции в машини,
оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на
оборска тор, както и такива за постигане на съответствие с нововъведени стандарти.
Ще бъдат насърчавани инвестиции в преработващия сектор, маркетинга и
развитието, както и непроизводствени инвестиции (напр. в рамките на ангажиментите
по агроекологията и климата и Натура 2000).
Характерна особеност на структурата на земеделските стопанства в България е
наличието на голям брой дребни стопанства. Те имат важно значение за осигуряване на
заетост и доходи в селските райони. Процесът на преструктуриране на малките
стопанства и укрепването на тяхната икономическа устойчивост може да бъде
стимулиран чрез целенасочено подпомагане на развитието и модернизацията на
земеделските дейности в стопанствата и насърчаване на тяхната диверсификация към
неземеделските дейности.
Със значителен потенциал за развитие е селският туризъм, включително
туристическо настаняване и осигуряване на храна на туристите в семейни хотели,
къмпинги и др., развитие на туристическите услуги, които предлагат на посетителите
възможности за спорт и отдих или са насочени към хобита и други дейности за
свободното време (езда, колоездене, фототуризъм) и специализиран туризъм за
любители на природата (наблюдение на птици, животни, пеперуди, растения и т.н.).
С оглед специфичните дадености на територията следва да бъдат развивани
туристически услуги, свързани с опазване и експониране на места с исторически,
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културен, природен или образователен интерес, както и занаятчийски дейности
(включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в
занаятчийски дейности).
В допълнение, ще бъдат насърчавани производството и/или преработката на
неземеделски стоки и материали, както и предоставяне на услуги за всички
икономически сектори и населението, включително грижи за деца, възрастни хора, хора
с увреждания, здравеопазване, обучение и други, създаване/обновяване или подобрение
на работилници за поддръжка и ремонт на машини и съоръжения за селското и
горското стопанство, технически услуги, индустриално почистване.
Успехът тази мярка се измерва с броя на реализираните проекти и стойността на
привлечените инвестиции.
Мярка 1.3: Активно участие в програми за осигуряване на заетост на безработни в
съчетание с обучения, стимулиране на обучението за възрастни и преквалификацията
на продължително безработните
В рамките на мярката ще се насърчава активното участие в програми за
осигуряване на временна заетост на безработни. Ограничаването на безработицата и
осигуряването на нова заетост на освободени лица, регистрирани в дирекция „Бюро по
труда”, останали без работа в резултат от икономическата криза и преструктуриране на
производството, е обект на интервенция на Национална програма „Нова възможност за
заетост”. Програмата предотвратява престоя на пазара на труда на лицата, освободени
от работа в резултат от икономическата криза, преструктуриране, стартиране на
производство по несъстоятелност или ликвидация на предприятията, чрез включване в
обучение за възрастни и осигуряване на заетост, включително започване на собствен
бизнес. Тази програма смекчава негативните последици за съкратените лица и
семействата им, свързани с намаляване на дохода и влошаване на жизнения стандарт, и
предотвратява деквалификацията, загубата на умения и трудови навици, като повишава
квалификацията чрез усвояване на нова професия и придобиване на ключови умения.
Национална програма „Възобновяване и опазване на българската гора“
осигурява заетост и социална интеграция на продължително безработни лица, чрез
разкриване на работни места в дейности за възобновяване, опазване на горските
територии - държавна собственост, и подобряване на екологичната обстановка в
страната. Възобновяването на горите има важно значение както в екологичен, така и в
икономически и социален аспект. Значителна част от населението е пряко зависима от
горите и горските ресурси като източник на доходи, питейна вода и дърва за отопление.
Подобряването на състоянието на горите оказва благоприятно въздействие върху
почвите, водните запаси, въздуха, биоразнообразието, а също и върху качеството на
живот на хората. Увеличаването на площта на горите може да допринесе за смекчаване
на негативните последици от промените в климата. Това изменение на климата води до
нарастване на рисковете, свързани с появата на природни бедствия, в т.ч. наводнения,
злополуки, пожари, суша, а също и разпространение на болести и вредители.
По националната програма „Асистенти на хора с увреждания” се осигурява
заетост на безработни лица, като лични и социални асистенти, в грижа за лица с трайни
увреждания или тежко болни, самотни хора в семейна среда.
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В периода предстои за бъдат разкривани значителен брой подобни програми и
инициативи, финансирани както със средства от националния бюджет, така и със
средства от фондовете на ЕС.
В допълнение, ще бъдат насърчавани инициативи за стимулиране на обучението
на възрастни и преквалификацията на продължително безработните. Работодателите ще
бъдат насърчавани да осигурят работни места за лица с тежък социално-икономически
статус.
Успехът на тази мярка се измерва с броя на лицата, включени в подобни
инициативи.
Мярка 1.4: Разработване на Общ устройствен план и Концепция за пространствено
развитие на община Лъки
В рамките на тази мярка ще бъдат разработени Общ устройствен план и
Концепция за пространствено развитие на община Лъки. Подробните устройствени и
кадастрални планове на населените места са основа за развитието на всички видове
дейности по благоустрояването, строителството и развитието на всяка една дейност –
туризъм, производство, обслужване. Необходима е промяна на действащите подробни
устройствени планове в съответствие със съвременните социално-икономически
условия, изградената инфраструктура и бъдещи предвиждания.
Ще бъдат разработени подробни устройствени планове за населените места,
които нямат изработени такива - с. Дряново и с. Здравец. Ще бъдат разработени
кадастрални планове (карти) на населените места, които нямат изработени такива – с.
Лъкавица, мах. Брайковица, мах.Балкан Махала.
Успехът на тази мярка се измерва с приемането на Общ устройствен план и
Концепция за пространствено развитие на община Лъки.

Приоритет 2: Ефективна и ефикасна местна администрация
в услуга на гражданите и бизнеса
Мярка 2.1: Повишаване на ефективността и ефикасността на администрацията
В изпълнение на мярката ще бъдат предприети дейности за постигане на гъвкава
и адаптивна структура на администрацията, която да отговаря на динамичните промени
в средата и на прилаганите политики. Значително предизвикателство е привличането и
задържането в администрацията на високо квалифицирани специалисти, както и
постоянното развитие и обогатяване на професионалните качества и умения на
служители за постигане на по-добро административно обслужване.
Ще бъдат реализирани инициативи за създаване и утвърждаване на трайни
връзки със съседните общини за съвместна работа, участие в проекти и др.,
включително обмяна на опит и добри практики. Дейностите ще бъдат не само в
регионален, но и в национален и транснационален план.
Не следва да бъде подминавана и материалната база на общинската
администрация. Предприемането на мерки за енергийно ефективност и обновяване на
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амортизирана техника ще допринесат за подобряването на ефективността и
ефикасността в нейната работа.
Успехът на тази мярка се измерва с удовлетвореността на гражданите от
дейността на администрацията, както и чрез броя на реализираните
проекти/инициативи за повишаване на ефективността и ефикасността.
Мярка 2.2: Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса
Разширяване на прилагането на електронното управление – комплексно
административно обслужване и въвеждане на електронни административни услуги.
Приетите през м. март 2014 г. изменения на Административнопроцесуалния кодекс
(АПК) регламентират задължението на администрациите, в това число и общинските,
да прилагат комплексно административно обслужване при предоставяне на
административни услуги. Комплексно административно обслужване е това обслужване,
при което административната услуга се извършва от административни органи, от лица,
осъществяващи публични функции, или от организации, предоставящи обществени
услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствeни
средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия
административната услуга първичен администратор на данни, независимо дали тези
данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. Административните
органи не могат да изискват предоставяне на информация или документи, които са
налични при тях или при друг орган, а ги осигуряват служебно за нуждите на
съответното производство. Нормативно установеният срок за въвеждането на
комплексното обслужване е март 2015 г. За пълноценното развитие на комплексното
административно обслужване е наложително да се постигне оперативна съвместимост
и стандартизация за нуждите на обмена на информация и данни при спазване на
принципа за еднократно предоставяне на данни и многократното им използване. Ще
бъде въведена софтуерната система, която ще обезпечи технически въвеждането на
комплексното административно обслужване чрез въвеждане на практика за заявяване
на услуги по електронен път, пощата и телефона, автоматизиране на документооборота
и служебен обмен на данни. Системата ще позволи комбиниране на различните канали
за достъп до услуги като значително ще съкрати сроковете и разходите за тяхното
предоставяне.
Ще бъдат въведени/реализирани електронни административните услуги,
предоставяни от общинската администрация.
Успехът на тази мярка се измерва с броя на услугите, предвидени за
предоставяне по електронен път, както и с броя на услугите, предоставяни по канали,
различни от Центъра за услуга и информация на гражданите.
Мярка 2.3: Намаляване на административното бреме върху бизнеса и подобряване на
нормативната уредба за насърчаване на инвестициите
Специфичен метод за насърчаване на предприемачеството и стимулиране на
местната икономика е намаляване на административното бреме върху бизнеса. Ще бъде
извършено проучване и оценка, в резултат на които ще бъде реализирана програма за
намаляване на административното бреме. Обект на проучването ще бъдат всички
Общинският план за развитие на община Лъки за периода 2014-2020 г. е разработен в рамките на
проект с регистрационен № 13-13-55 и наименование „Въвеждане на ефективни механизми за
мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Лъки” Проектът се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
стр. 62

актове на местната власт. Ще бъдат приложени добри практики, които да доведат до
повишаване на инвестиционната привлекателност на общината.
Успехът на тази мярка се измерва с броя на оптимизираните
актове/правила/процедури, както и чрез измерване на удовлетвореността на бизнеса.

Приоритет 3: Подобряване на качествените характеристики
на човешките ресурси
Мярка 3.1: Осигуряване на достъпно и качествено образование и повишаване на
неговата адаптивност спрямо нуждите на пазара на труда
Осигуряването на обучение в перспективни образователни направления е важен
приоритет за общината. Необходимо е провеждане на квалификационни курсове за
младежи, както и организиране на обучение в приоритетни за общината специалности.
Важен приоритет е обновяването на сградния фонд, включително вътрешен
основен ремонт на сградата на СОУ „Хр. Ботев”, Училищния пансион и обновяване на
базата.
За млади хора, които не са нито в образование, нито в обучение, нито в заетост,
както и за представители на групи в риск от социално изключване ще бъдат осигурени
възможности за натрупване на професионален опит, в т.ч. чрез чиракуване и стажуване
в рамките на общинската администрация и стопанските и нестопанските лица на
територията на общината. За обучаващите се също ще бъдат предприети мерки за
развитие на „обучение чрез работа” и подкрепа за провеждане на ефективно
практическо обучение в реална работна среда за ученици, студенти и докторанти.
Успехът на тази мярка се измерва с броя на обучените в перспективни
образователни направления, брой на инициативите за осигуряване на стажуване и
чиракуване, както и с броя на сградите, на които е извършен основен ремонт.
Мярка 3.2: Подобряване на качеството на здравното обслужване и достъпността до
здравна помощ и услуги
Подобряването на здравното обслужване е важен приоритет, който ще бъде
целенасочено реализиран в периода до 2020г. Предвид даденостите на територията,
подобряването на здравното обслужване е неразривно свързано с развитието и
осъвременяването на условията на престой в „Специализирана болница за долекуване,
продължително лечение и рехабилитация – Лъки” ЕООД. Необходимо е да бъде
извършен ремонт на сградния фонд, подмяна на мебелировката, доставка и монтаж на
оборудване, включващо специализирани уреди и апарати. Стабилизирането на
финансовото състояние на здравното заведение е важна стъпка към реализиране на
мярката. Необходима е цялостна стратегия, включително маркетингова и рекламна, за
увеличаване посещаемостта от клиенти в здравното заведение. Привличане на
инвестиции и създаване на партньорства.
Развитието на болницата ще доведе до увеличаване на нейния капацитет,
включително и от лекари специалисти.
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Успехът на тази мярка се измерва с увеличаване на броя на посетителите, които
ще ползват услугите на здравното заведение.
Мярка 3.3: Подобряване условията за отдих, развлечение и спорт
Приоритетни дейности за реализиране на мярката са реконструкцията и
модернизацията на спортен комплекс в гр. Лъки и развитието на Младежкия дом, който
след извършената реконструкция вече поеме функциите си на младежки център, както
и задоволява други социални нужди на жителите и гостите на общината.
Успехът на тази мярка се измерва с броя на посетителите на спортния комплекс
и Младежкия дом.
Мярка 3.4: Развитие на социалните услуги и социалното договаряне за повишаване
обхвата и качеството на услугите и като мярка за реализиране на заетост и социално
включване, с особен фокус към уязвимите групи
Ще бъде стимулирано по-нататъшното развитие и допълнително повишаване на
качеството на предоставяните социални услуги.
По отношение на социалните предприятия ще бъдат реализирани дейности за
подкрепа за тяхното създаване и реализиране на дейността, включително чрез
безвъзмездно предоставяне на неизползвана общинска собственост за временно
ползване. Ще бъде насърчавано популяризиране на социалната икономика и
социалното предприемачество, включително чрез мерки за информиране, за
преодоляване на субективността на общественото мнение и разчупване на
стереотипите. Важна предпоставка за успешното социално включване на уязвимите
групи е промяна на нагласата на обществото спрямо тях. Работодателите и обществото
не са информирани в достатъчна степен за техните възможности и за позитивната им
роля в обществото.
Уязвимите групи ще получат социална и професионална интеграция в сектора на
социалната икономика. Ще бъде извършвано обучение и квалификация за лицата, за
които се осигурява заетост в социалните предприятия, както и оборудване и адаптиране
на работни места. За постигане на равни възможности, независимост и социална
интеграция за възрастните, и особено за самотно живеещите възрастни над 65-годишна
възраст и преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността
следва да бъдат предприети мерки за подобряване на достъпа до основни социални и
здравни услуги, включително предоставяни в домашна среда.
Особена роля ще бъде отделено на неправителствените организации, които
могат да предоставят висока добавена стойност, свързана със създаване на
партньорства и разпространение на добри практики в сферата на социалната
икономика.
Ще бъде подкрепяна и инфраструктурата за предоставяне на социални услуги,
включително с мерки за енергийна ефективност.
Успехът на тази мярка се измерва с броя на новите социални услуги, броят на
социалните предприятия и проведените информационни кампании.
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Приоритет 4: Туризмът като
генериране на устойчив растеж

специфичен

фактор за

Мярка 4.1: Стимулиране на проучването, опазването и валоризацията (покачване на
стойността) на културното наследство
Ще бъде извършено обновяване на сградния фонд на културните институции народните читалища на територията на общината. Ще бъдат реализирани проекти за
проучване и развитие на местните занаяти. Ще се провежда изследване на миналото на
района. Ще бъдат предприети действия за популяризиране на културно-историческото
наследство, включително изучаване и пресъздаване на местни ритуали и празници от
миналото. Стимулиране на групи за изпълнение на автентичен фолклор. Специфична
дейност е възстановяването на стенописите на Църквата „Св. Троица” в с. Югово и
изграждането на прилежаща инфраструктура към нея.
Успехът на тази мярка се измерва с броя на реализираните инициативи.
Мярка 4.2: Опазване и устойчиво ползване на природната среда, природните ресурси
и биоразнообразието
Основните дейности за реализиране на тази мярка са свързани със залесяване на
изоставени и/или ерозирали общински гори и земеделски земи, подобряване условията
на работната и околната среда във всички обекти на добивната промишленост.
Създаване на условия за повишаване на ефективността на системата за разделно
събиране на отпадъци и последващо докупуване на съвременни контейнери и
сметосъбирачна техника при необходимост. Дейности за рекултивация, изграждане на
сепарираща инсталация. Проучване на биоразнообразието и природните ресурси,
оценка на възможностите за достъп на туристи и мерки за съхраняването на
природните ресурси.
Успехът на тази мярка се измерва с броя на реализираните инициативи.
Мярка 4.3: Увеличаване на обема, подобряване на качеството и достъпността на
туристическите услуги
Необходимо е реализиране на дейности, свързани с цялостното развитие на
туристическата инфраструктура, както и с институционалното развитие на туризма,
включително интегриране в областна и регионални програми, включване в мрежата на
съществуващите в региона информационни центрове и в механизмите за мониторинг на
туризма.
Ще бъдат създадени нови туристически продукти, а съществуващите ще бъдат
разширени. Общински терени ще бъдат оформени за паркинги, зелени площи,
пешеходни зони и други.
Качеството на туристическата услуга е пряко свързано с подобряване на
квалификацията на човешките ресурси в областта на туристическото обслужване.
Рекламно-информационният сайт за туризма в общината е захранен с цялата
релевантна информация за туристическите ресурси, общински и частни. Рекламата на
„Дестинация Лъки” ще популяризира туризма във всичките му форми (еко, селски,
религиозен, екстремен и др.), като ще се използват различни рекламни методи.
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Липсата на достатъчен брой средства за подслон, отговарящи на високите
изисквания на конкурентния туристически пазар, ще бъде преодоляна чрез
приспособяване на общинска собственост в туристически бази, приспособяване на
съществуващия жилищен фонд от частния сектор в туристически обекти, а при наличие
на стратегически инвеститор - изграждане на туристическо селище. Възможна е
реконструкция на ученически пансион към СОУ „Христо Ботев” – гр. Лъки, чрез
изграждане на хотелски апартаменти и оборудване. Значителен потенциал за създаване
на места за подслон и отдих на туристи е наличен и в закрити учебни бази в съставните
села на общината, които могат да бъдат ремонтирани и оборудвани за целта.
Специфична възможност за развитие е реализирането на съвместен
туристически продукт в резултат на междуобщинско или международно
сътрудничество.
Успехът на тази мярка се измерва с броя на реализираните инициативи,
увеличаване на постъпленията от туризъм, увеличаване на броя на туристите и
увеличаване на средствата за подслон.

Приоритет 5: Достъпност, свързаност и качество на средата
Мярка 5.1: Подобряване на благоустройството и транспортната свързаност
Сред основните приоритети за развитието на общината значителна част от
населението посочва необходимостта от благоустройство на средата в населените
места. Приоритетно по тази мярка ще бъдат реализирани дейности за подобряване
уличната мрежа и пешеходните площи, включително:

Основен ремонт, част от пътна настилка и пешеходни площи – гр. Лъки

Реконструкция на част от улична мрежа и пешеходни зони – с. Белица

Реконструкция на част от улична мрежа и пешеходни зони – с. Дряново

Реконструкция на част от улична мрежа – с. Борово

Реконструкция на част от улична мрежа – с. Манастир

Реконструкция на част от улична мрежа – с. Джурково

Реконструкция на част от улична мрежа – с. Здравец

Реконструкция на част от улична мрежа – с. Лъкавица

Реконструкция на част от улична мрежа – с. Югово
Успехът на тази мярка се измерва с обема на извършената реконструкция и
измерване на удовлетвореността на населението от предприетите за благоустройството
и транспортната свързаност мерки.
Мярка 5.2: Рехабилитация на свързващата транспортна инфраструктура
Развитието на туризма е невъзможно без наличието на добре поддържана
транспортна инфраструктура. Усилията ще бъдат насочени към реконструкция на
междуобщински пътища, включително:

Реконструкция на път ІІІ-861 – Юговски разклон – Лъки – Здравец Момчиловци – 32 км.
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Частична реконструкция на път PVD – 2130– Лъки-Манастир-Славейно км
0+000 – 28+600

Частична реконструкция на път ІV-86025 – Павелско – Дряново - Лъки км
10+600 – 27+500

Проширение на междуобщински път връх Свобода – с.Манастир от км
12+700 до км 23+000
Реконструкция на пътища, свързващи общинския център с населените места:

Частична реконструкция на път PVD – 2134 (ІІІ-861)- с. Джурково

Частична реконструкция на местен път PVD – 3136 – с. Лъкавица

Реконструкция на местен път с. Джурково – с. Здравец

Реконструкция на местен път с. Манастир – м. „Балкан”

Реконструкция на местен път PVD – 2130–Лъки - м. „Крушево”
Успехът на тази мярка се измерва с обема на извършената реконструкция.
Мярка 5.3: Доизграждане на канализационната система на общината и устойчиво
подобряване на системата за водоснабдяване и водоползване
Създаването на благоприятна жизнена среда и развитието на туризма е
невъзможно без наличието на цялостна и добре поддържана канализационна и
водоснабдителна инфраструктура. Усилията ще бъдат насочени към изграждане на:
 Главен събирателен канал и канализационна мрежа на гр. Лъки
 Пречиствателна станция за отпадни води – гр. Лъки
 Подмяна вътрешно-селищна водопроводна мрежа на гр. Лъки
 Водоснабдяване – с. Борово и м. „Кръстова гора”
 Подмяна на вътрешно-селищна водопроводна мрежа, изграждане колектор и и
канализационна система – с. Борово
 Подмяна на вътрешно-селищна водопроводна мрежа, изграждане колектор и и
канализационна система – с. Белица
 Подмяна на вътрешно-селищна водопроводна мрежа, изграждане колектор и и
канализационна система – с. Дряново
 Подмяна на вътрешно-селищна водопроводна мрежа, изграждане колектор и и
канализационна система – с. Югово
 Подмяна на вътрешно-селищна водопроводна мрежа, изграждане колектор и и
канализационна система – с. Джурково
 Подмяна на вътрешно-селищна водопроводна мрежа, изграждане колектор и и
канализационна система – с. Лъкавица.
 Подмяна на вътрешно-селищна водопроводна мрежа, изграждане колектор и и
канализационна система – с. Манастир.
 Подмяна на вътрешно-селищна водопроводна мрежа, изграждане колектор и и
канализационна система – с. Здравец.
Успехът на тази мярка се измерва с обема на изградената ВиК инфраструктура.
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ІІІ. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ
РЕСУРСИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Индикативната финансова таблица съставлява общата финансова рамка за
необходимите ресурси за реализиране на общинския план за развитие в периода 20142020 г. Тя съдържа ориентировъчните ресурси за реализация на най-значимите
общински проекти. Прогнозираният общ финансов ресурс е разпределен между
отделните приоритети и мерки. Заложените средства са разпределени съобразно
възможните финансови източници. За постигане на висока степен на точност са взети
предвид възможностите на заинтересованите страни да осигуряват финансов ресурс,
както и неговото последващо усвояване за целите на плана.
Видно от последващата оценка на общински план за развитие на община Лъки за
периода 2007-2013г., основен реален източник на средства за реализиране на
заложените приоритети и мерки са оперативните програми и други безвъзмездни
финансови източници. Не са настъпили значими промени, както и не е налично
въздействието на новопоявили се фактори, които да доведат до значима промяна в тази
област.
Следва да се има предвид, че общата стойност на отделните приоритети е
индикативна и може да претърпи корекции в зависимост от възприетите подходи и
степента на изпълнение на приоритетите, промените в пазарните условия,
необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените средства чрез
преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани промени в
предвидените мерки.
Всички стойности са в лева

Общ дял %

Фондове, фирми

Частно
Общо
финансиране

Общ дял %

Други източници

Общ дял %

Фондове на ЕС

Общ дял %

Външнo публично
финансиране

Централен бюджет

Общ дял %

Местни публични фондове

Местно
публично
финансиране
Общински бюджет

Приорите
т

Приоритет 1 „Повишаване на конкурентоспособността на икономиката, нивото на
заетост и инвестиционната активност”
под
2
80
601
20%
3
Мярка 1.1 5000
Насърчава лв.
1%
404 %
000 лв.
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икономика
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земеделието и
диверсифи
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ІV. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за
развитие,въз основа на събраната обективна информация и данни,отчита напредъка и
степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически
и финансови характеристики.
За да се осигури необходимата информация за процеса на наблюдение за всеки
индикатор са посочени мерните единици, в които ще се измерва, източниците на
информация, периодичността на събирането на информация, базовата стойност за
отчитане изменението на всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се
очаква да бъде достигната до края на периода на действие на общинския план за
развитие. Поради липса на данни от ТСБ на НСИ за 2013 г. данни за базова и целева
стойност следва да бъдат включени при публикуване на данните.
МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛЪКИ ПРЕЗ ПЕРИОДА
2014-2020Г.
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осигуряване
на
стажуване и
чиракуване
в
общинската
администра
ция и в
стопански и
нестопански
субекти на
територията
на
общината

Общинска
админист
рация,
ИСУН

Брой

Годи
шно

0

10

Увеличаване на общия
брой на
посетителите на
„Специализирана
болница за

Общинска
админист
рация

%

Годи
шно

100

200

Увеличаване на броя
на
посетители
те, които
ще ползват
услугите
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Приоритет,
мярка
здравна
помощ и
услуги

Индикато
р
на
здравното
заведение.

Болнични
заведения
към 31.12
на
съответнат
а година

Дефиниция
долекуване,
продължите
лно лечение
и
рехабилитац
ия – Лъки”
ЕООД
Обхваща
всички
болнични
заведения
(болници и
центрове
със
стационар),
от
лечебните
заведения за
извънболни
чна помощ медицински
те центрове,
денталните
центрове,
медикоденталните
центрове,
диагностичн
оконсултатив
ните
центрове,
самостоятел
ните
медикодиагностичн
и и медикотехнически
лаборатори
и.

Източни
к

ТСБ на
НСИ

Мер
на
един
ица

Пери
од на
отчит
ане

Брой

Годи
шно

Базо
ва
стой
ност

Целе
ва
стой
ност
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Приоритет,
мярка

Индикато
р
Легла в
болничнит
е заведения
към 31.12
към
съответнат
а година

Мярка 3.3:
Подобряване
условията за
отдих,
развлечение
и спорт

Посетител
ите на
спортния
комплекс и
Младежки
я дом.

Мярка 3.4:
Развитие на
социалните
услуги и
социалното
договаряне за
повишаване
обхвата и
качеството на
услугите и
като мярка за
реализиране
на заетост и
социално
включване, с
особен фокус

Информац
ионни
кампании

Дефиниция

Източни
к

Легловия
ТСБ на
фонд
НСИ
включват
броя на
действително
разкритите
и временно
закритите за
срок помалък от
шест месеца
легла, но не
включват
временно
разкритите
легла.
Общ брой
Общинсна посетика
телите на
админист
спортния
рация
комплекс и
Младежкия
дом.
Общ брой
Общинска
на
админист
проведените
рация
информацио
ИСУН
нни
кампании

Мер
на
един
ица
Брой

Пери
од на
отчит
ане
Годи
шно

Базо
ва
стой
ност

Брой

Годи
шно

0

Брой

Годи
шно

0

Целе
ва
стой
ност

3
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Приоритет,
мярка

Индикато
р

Дефиниция

Източни
к

Мер
на
един
ица

Пери
од на
отчит
ане

Базо
ва
стой
ност

Целе
ва
стой
ност

Брой

Годи
шно

0

3

Брой

Годи
шно

0

5

към
уязвимите
групи
Социални
предприятия

Общ брой
на
създадените
социални
предприятия

Нови
социални
услуги

Общ брой
на
новосъздаде
ните
социални
услуги

ОбА,
Агенция
за
социално
подпомаг
ане
Регистър
на НПО
Търговски
регистър
Общинска
админист
рация,
Агенция
за
социално
подпомаг
ане

Приоритет 4: Туризмът като специфичен фактор за генериране на устойчив
растеж
Реализира- Общ брой
ИСУН
Брой Годи
0
10
Мярка 4.1:
ИСАК
шно
Стимулира- ни проекти на проекти
и
и
общинска
не на
проучването, инициатив инициативи админист
за
рация
опазването и и
стимулиравалоризация
не на
та на
проучванекултурното
то,
наследство
опазването
и
валоризация
та на
културното
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Приоритет,
мярка

Мярка 4.2:
Опазване и
устойчиво
ползване на
природната
среда,
природните
ресурси и
биоразнообр
азието

Индикато
р
Реализирани проекти
и
инициатив
и

Средства
за подслон
и места за
настаняване

Мярка 4.3:
Увеличаване
на обема,
подобряване
на
качеството и
достъпностт
а на
туристическ
ите услуги

Приходи
от
нощувки в
средствата
за подслон
и в местата
за
настаняване

Дефиниция

Мер
на
един
ица

Пери
од на
отчит
ане

Базо
ва
стой
ност

Целе
ва
стой
ност

Брой

Годи
шно

0

10

Брой

Годи
шно

ТСБ на
НСИ

лева

Годи
шно

ТСБ на

Брой

Годи

Източни
к

наследство
Общ брой
ИСУН
на проекти
ИСАК
и
Общинска
инициативи админист
за опазване
рация
и устойчиво
ползване на
природната
среда,
природните
ресурси и
биоразнооб
разието
Общ брой
ТСБ на
на
НСИ
средствата
за подслон и
местата за
настаняване
в рамките
на
съответната
териториалн
а единица

Обща сума
на
приходите
от нощувки
в средствата
за подслон и
в местата за
настаняване
за
съответната
териториалн
а единица.
Реализиран Общ брой
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Приоритет,
мярка

Индикато
р
и нощувки

Дефиниция

на
реализираните
нощувки в
средствата
за подслон и
в местата за
настаняване
за
съответната
териториалн
а единица.
Пренощува Общ брой
ли лица
на
пренощувалите лица в
средствата
за подслон и
в местата за
настаняване
за
съответната
териториалн
а единица.
Легла в
Общ брой
средствата на леглата в
за подслон средствата
и местата
за подслон и
за
в местата за
настанява- настаняване
не
за
съответната
териториалн
а единица.
ЛеглоБроя на
денонощия леглата по
в
дните, за
средствата които е
за подслон функционии местата
рало едно

Мер
на
един
ица

Пери
од на
отчит
ане
шно

ТСБ на
НСИ

Брой

Годи
шно

ТСБ на
НСИ

Брой

Годи
шно

ТСБ на
НСИ

Брой

Годи
шно

Източни
к
НСИ

Базо
ва
стой
ност

Целе
ва
стой
ност
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Приоритет,
мярка

Индикато
р

Дефиниция

Източни
к

Мер
на
един
ица

Пери
од на
отчит
ане

Базо
ва
стой
ност

Целе
ва
стой
ност

за
настаняване

легло.
Оценява
капацитета
за
настаняване
в рамките
на
конкретната
териториална
единица.
Използвае- СъотношеТСБ на
%
Годи
мост на
ние между
НСИ
шно
леглореализираденонощия ните
та
нощувки и
леглоденонощията в
средствата
за подслон и
местата за
настаняване
Приоритет 5: Достъпност, свързаност и качество на средата
Мярка 5.1:
Подобряване Проекти и
инициатив
на
благоустрой и
ството и
транспортна
та
свързаност

Степен на
удовлетвореността

Общ брой
ИСАК
на проекти
Общинска
и
админист
инициативи
рация
за
подобряван
е на
благоустрой
ството и
транспортна
та
свързаност
Измерва
Анкетно
степента на проучване
удовлетворе

Брой

Годи
шно

0

8

%

Годи
шно/
в края

Н.П.

60%
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Приоритет,
мярка

Мярка 5.2:
Рехабилитац
ия на
свързващата
транспортна
инфраструктура

Мярка 5.3:
Доизграждане на
канализацио
нната
система на
общината и
устойчиво
подобряване
на системата
за
водоснабдяване и
водоползва-

Индикато
р

Дефиниция

Източни
к

ност на
населението
от
предприети
те за
благоустрой
ството и
транспортна
та
свързаност
мерки
Реконструк Общ обем
Общинска
ция на
на
админист
пътища
извършенарация
та
реконструкция на
междуобщински
пътища и
пътища,
свързващи
общинския
център с
населените
места
Проекти и Общ брой
ИСАК
инициати- на проекти
Общинска
ви за
и
админист
изграждане инициативи
рация
на ВиК
за
инфрастру изграждане
ктура
на ВиК
инфраструк
тура
Дял на
Изчисления
НСИ
население- та се
Водоснаб
то с
извършват
дяване и
канализапосредстканализац
ция
вом
ия

Мер
на
един
ица

Пери
од на
отчит
ане
на
перио
да

Базо
ва
стой
ност

Целе
ва
стой
ност

Км.

Годи
шно

0

130

Брой

Годи
шно

0

12

%

Годи
шно
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Приоритет,
мярка
не

Индикато
р

Дефиниция

Източни
к

обвързване
на данните
от текущата
демографска
статистика с
отчетените
селища от
ВиК с водни
услуги –
доставка на
питейна
вода,
събиране на
отпадъчна
вода в
обществена
та
канализация
и СПСОВ.
За свързано
с обществена канализационна
мрежа се
приема
населението
с организирано
отвеждане
на
отпадъчните
води.
Дял на
Дял на
НСИ
население- населението Водоснаб
то с
с проблеми
дяване и
проблеми
във
канализац
във
водоснабдяв
ия
водоснабдя ането
ването

Мер
на
един
ица

Пери
од на
отчит
ане

%

Годи
шно

Базо
ва
стой
ност

Целе
ва
стой
ност
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V. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА
АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

И

Нормативни изисквания за наблюдение и оценка
Съгласно приложимото законодателство наблюдението на общинския план за
развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото
планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на местното
развитие. Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за
регионално и местно развитие съгласно определени физически и финансови
индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите на
управление, и мерките за осигуряване на информация и публичност на резултатите от
изпълнението на общинския план за развитие.
Орган за наблюдение на общинския план за развитие е общинският съвет. В
процеса на наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие общинският
съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и
юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и
прозрачност при изпълнението на общинския план за развитие.
Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинския
план за развитие. За резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския план
за развитие се разработва годишен доклад, който подлежи на одобрение от общинския
съвет. Докладът се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до
31 март на всяка следваща година и съдържа информация за:
 общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия в общината;
 постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
 действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:
- мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране,
обработване и анализ на данни;
- преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския
план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези
проблеми;
- мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на общинския план за развитие;
- мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план
за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината;
- мерките за прилагане принципа на партньорство;
- резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
 заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
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Годишните доклади по наблюдение изпълнението на общинския план за
развитие на община Лъки за периода 2014-2020г. се публикуват на интернет страницата
на общината, включително за обществено обсъждане.
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за
развитие цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на
целите за интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите
за реализация на планираните дейности и проекти. Системата за наблюдение и оценка
на изпълнението на плана обхваща и Програмата за неговата реализация. За целите на
наблюдението и оценката ще се използва система, която включва формите и начините
за събиране на информация, индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и
организацията на работата по наблюдението и оценката, както и системата на
докладване и осигуряване на информация и публичност.
Качествената системата за наблюдение включва несложна система от
индикатори. Начинът на набиране на информацията за отчитане на индикаторите
следва да бъде съобразена с възможностите на общинската администрация. Заложените
индикатори следва да обхващат приоритетните търсени резултати/специфични цели,
както и да покриват по-голямата част от планираните интервенции. За да се гарантира
успеха на системата, е необходимо доставчиците и потребителите на информация да
участват при създаването ѝ.
Отговорен екип за системата за наблюдение
С изрична заповед на кмета на общината ще бъде определен екип, който да
отговаря за системата за наблюдение и ще извършва набиране и анализ на
необходимата информация. Процесът по набиране на данни и информация е постоянен,
за да се гарантира адекватен обхват на изпълнението на планираните мерки.
Своевременно следва да се откриват потенциалните проблеми и трудности по
изпълнението на плана и да се идентифицират основните рискове и елементи на
отрицателно въздействие.
Определеният екип следи като минимум за:
 Степента на изпълнение за заложените мерки/дейности
 Степента на изпълнение на изискванията за информация и публичност
 Финансовото изпълнение на плана
 Изпълнение на индикаторите
 Подготовка на доклада за изпълнението на плана, който кметът внася в
общинския съвет
Екипът осъществява контрол като при идентифицирани рискове от забавяне или
неизпълнение и изготвя предложения за корективни мерки на базата на ранно
предупреждаване. Кметът осъществява текущ контрол върху работата на екипа.
С оглед осигуряването на принципа на партньорство в екипа може да бъдат
включени и представители на неправителствения сектор, социалните партньори,
граждани и местни предприятия, като функциите и отговорностите им следва да бъдат
детайлно разписани в акта за създаване на екипа.
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Набиране на необходимата информация и данни
Необходимите данни за изпълнението се набират от два вида източници –
първични и вторични. Първичните данни изискват събирането на информацията да се
осъществява конкретно за нуждите на наблюдението чрез анкетни проучвания,
регистри, системи за обратна връзка. Вторичните данни са вече съществуващи данни,
които са събрани и обработени и могат да бъдат използвани за анализ директно или
след елементарни трансформации. Основните източници на вторични данни са
Националния статистически институт, Дирекция „Бюро по труда”, Информационна
система за наблюдение и изпълнение (ИСУН), Интегрираната система за
административен контрол (ИСАК), местната администрация и др. Набирането на
информация следва да бъде съобразено с технологичното време за
набирането/получаването на необходимата информация, в зависимост от нейния
източник. Оптимален период за набиране на вторични данни е веднъж годишно. Следва
да се отчита периодът за публикуване на съответните вторични данни – информацията
от Националния статистически институт напр. не е налична до 31 март на годината,
следваща отчетната година. Данните, които се събират текущо, трябва да бъдат
изискани от съответните органи към края на съответната година с натрупване.
Осъществяване на обратна връзка
Наличието на система за осъществяване на обратна връзка позволява
идентифицирането на потенциални проблеми/проблемни области и дава възможност за
предприемане на мерки за своевременното им разрешаване. За целите на обратната
връзка ще бъде обявен електронен адрес и ще бъде поставена пощенска кутия в
сградата на общината. Ще се събира мнението на гражданите и бизнеса относно
реализацията на мерките, както и необходимостта от предприемане на корективни
действия.
Междинна и последваща оценка на общинския план за развитие
На общинския план за развитие ще се извърши междинна оценка в срок не покъсно от 4 години от началото на периода на тяхното действие. Междинната оценка
включва оценка на първоначалните резултати от изпълнението, оценка на степента на
постигане на съответните цели, оценка на ефективността и ефикасността на
използваните ресурси и завършва с изводи и препоръки за актуализация на съответния
документ.
Не по-късно от една година след изтичането на периода на действие на плана ще
бъде извършена последващата оценка, която включва оценка на степента на постигане
целите и устойчивостта на резултатите, оценка на общото въздействие, оценка на
ефективността и ефикасността на използваните ресурси, и завършва с изводи и
препоръки относно провеждането на политиката за местно развитие.
Актуализация на общинския план за развитие
Общинският план за развитие ще бъде актуализиран при съществени промени на
икономическите и социалните условия в общината или при промяна на документа за
изпълнение на областната стратегия за развитие. Други фактори, които могат да
Общинският план за развитие на община Лъки за периода 2014-2020 г. е разработен в рамките на
проект с регистрационен № 13-13-55 и наименование „Въвеждане на ефективни механизми за
мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Лъки” Проектът се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
стр. 91

наложат актуализация, са промени в свързаното национално законодателство или в
законодателството на ЕС, както и съществени промени в секторни стратегии и
програми, влияещи върху изпълнението на плана. Не на последно място, актуализация
следва да бъде направена, ако резултатите от междинна или последваща оценка налагат
това или ако отговорният екип идентифицира необходимост от предприемане на
корекции на базата на осъщественото наблюдение на плана.
Предложението за актуализация на общинския план се разработва от отговорния
екип, като при необходимост за изпълнение на задачата могат да бъдат привлечени и
други вътрешни и в крайна необходимост външни експерти.
С оглед ефективното и ефикасното изпълнение на общинския план за развитие
програмата за неговата реализация може да се актуализира при необходимост с
решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.
При актуализацията на общинския план за развитие следва да се анализира и
оцени динамичното въздействие на външните и вътрешните фактори и условия върху
социално-икономическите характеристики на развитието на общината и качеството на
околната среда, като на тази основа се разработи по-реалистична и адекватна
стратегическа рамка и система за управление и изпълнение на целите на плана до края
на съответния период.
В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за
партньорство участват кметът на общината, кметските наместници, общинската
администрация, общинският съвет, социалните и икономическите партньори,
неправителствените организации, представителите на гражданското общество в
общината.
В процеса на реализация на плана ще се спазват принципите на добро
управление и контрол, разделение на правомощията при осъществяване на
управленските функции, предотвратяване и корекция на нередностите при изпълнение
на дейностите.
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VІ. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА
ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Главната цел на действията за прилагане на този принцип е да се осигури
прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците в процеса на
формирането и прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие
относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се
мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация.
Принципът на партньорството, участието на обществеността и прозрачността при
вземане на решения са взаимосвързани и основни демократични принципи, от
съществено значение за доброто управление и устойчивото развитие. Установяването
на ясни правила и график за дейността по партньорството от самото начало е
задължителна стъпка към постигането на успех. Партньорството следва да се
организира по начин, еднакъв за всички партньори, и всички участващи страни следва
да са равнопоставени.
Основните принципи на партньорството са:

Общи цели

Обща сфера на дейност

Отношения на равнопоставеност

Взаимен интерес

Механизми за комуникация и контрол

Дългосрочно сътрудничество, устойчивост

Информация и публичност
Изключително важно е партньорството да се организира по прозрачен начин за
всички партньори и всички участващи страни да са наясно с целта на партньорството,
задачите на всеки и резултатите, които се очакват от него. Пасивността от страна на
гражданите, бизнеса, неправителствените организации и други заинтересовани страни
следва да бъде преодолявана посредством подходящи форми на включване, реално
зачитане на позициите и навременно осигуряване на необходимата информация.
Основните действия за прилагане на принципа на партньорство са, както следва:
Представяне в рамките на публични мероприятия/дискусии на
информация за предвижданията на общинския план за развитие за периода до 2020 г.,
за ролята на гражданите и на бизнеса по отношение определянето на приоритетите за
развитие на общината и реализацията им и очакваните резултати. Следва да бъдат
разяснявани конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, общинската
администрация и заинтересованите страни за осигуряване на висока ефективност при
изпълнението на плана. Специфичен акцент ще бъде поставен за разясняване на
необходимостта и значението на стратегическото планиране на развитието на общината
за повишаване ефикасността на публичните разходи и осигуряване на по-голяма
добавена стойност за общината. Ще се привлича вниманието на заинтересованите
страни и гражданското общество за формиране на позитивно обществено мнение и
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активна гражданска позиция по отношение участието и подкрепата на ръководството
на общината за реализация на плана.
Набиране на мнения и предложения от заинтересованите страни чрез
пощенска кутия и електронен адрес. Този втори начин спомага за достигането до лица,
които не желаят или изпитват неудобство от говорене на публични мероприятия. По
този начин се осигурява „чуването” и на техния глас.
Партньорите следва да бъдат официално поканени, но участието им е
доброволно. Обратната връзка е от ключово значение за засилване на партньорския
принцип – когато гражданите виждат реални резултати или последствия от своето
участие и при следващи събития може да се очаква значително по-висока степен на
активност от тяхна страна.
Органите, извършващи действия в рамките на правомощията си по
изпълнението на общинския план за развитие, осигуряват своевременна информация за
характера и същността на тези действия, за необходимостта и потенциалните ползи от
извършването им, за последиците от тях, както и за постигнатите резултати.
Общинската администрация периодично ще публикува новини, свързани с
проектите/дейностите по общинския план, като част от раздела „Актуално” на интернет
портала на общината.
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VІІ. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Програмата за реализацията на общинският план за развитие има оперативен характер
и конкретизира начина, практическите мерки, инвестиционните дейности и проектите
за постигане целите на развитието. Тя има за задача на основата на целите и
приоритетите за развитие на общината, залегнали в плана, да осигури вътрешната и
външната съгласуваност на факторите на развитието и ресурсите за реализация на
плана, като оптимизира възможностите за финансиране, институционална подкрепа и
техническа помощ за изпълнение на плана.
С програмата се определя индикативен пакет от мерки/проекти за реализация на
целите и приоритетите за развитие на общината през периода до 2020 г., съответните
финансови ресурси и отговорните структури за управление.
Програмата за реализация на общинския план за развитие има многогодишен
характер и следва да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и
прогнозите за реализацията на общинския план за развитие с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и
приоритетите за развитие.
Основните компоненти на програмата включват мерките и предвидените
дейности, които ще се разработват и изпълняват в рамките на програмата. За постигане
на съгласуваност и приемственост индикаторите за реализиране на проектите следва да
съответстват с тези на наблюдение на общинския план за развитие.
По отношение на организацията и дейностите по наблюдението, оценката и
актуализацията на програмата, както и комуникационният механизъм за осигуряване на
информация, отчетност и прозрачност относно постигнатите резултати и използваните
финансови ресурси се прилагат правилата, валидни за общинския план за развитие.
Номе
р

Наименование

Индикати
вна
стойност

Източник на
финансиране

Отговорна
организация

Период на
реализация

Приоритет 1 „Повишаване на конкурентоспособността на икономиката, нивото на заетост и
инвестиционната активност”
Мярка 1.1 „Насърчаване на предприемачеството и стимулиране на местната икономика за
разкриване на повече и по-добри работни места”
1.1.1

Създаване и поддържане на 5 000 лв.
публична достъпна карта на
инвестиционния потенциал
на община Лъки.

Общински
бюджет

Общинска
администраци
я

2014-2020

Общинският план за развитие на община Лъки за периода 2014-2020 г. е разработен в рамките на
проект с регистрационен № 13-13-55 и наименование „Въвеждане на ефективни механизми за
мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Лъки” Проектът се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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Мярка 1.2 „Модернизация на земеделието и диверсификация към неземеделски дейности”
Проекти за модернизация на 1 800 000
Фондове на Частен сектор 2014-2020
земеделието
и лв.
ЕС,
частни
диверсификация
към
инвестиции
неземеделски дейности
Мярка 1.3 „Активно участие в програми за осигуряване на заетост на безработни в съчетание
с обучения, стимулиране на обучението за възрастни и преквалификацията на
продължително безработните”
1.2.1

1.3.1

1.3.2

Участие в програми
осигуряване на заетост

за 2 000 000 Фондове на
ЕС,
лв.
национален
бюджет
Обучението на възрастни
190 000 лв. Фондове на
ЕС,
национален
бюджет

Общинска
2014-2020
администраци
я,
частен
сектор
Общинска
2014-2020
администраци
я,
частен
сектор

Приоритет 2 „Ефективна и ефикасна местна администрация в услуга на гражданите и
бизнеса”
Мярка 2.1 „Повишаване на ефективността и ефикасността на администрацията”
Извършване
на 200 000 лв. Фондове на Общинска
2014-2016
функционален анализ на
ЕС
администраци
общинска
администрация
я
Лъки
2.1.2
Реализиране на 5 годишни 130 000 лв. Фондове на Общинска
2015-2019
програми за обучения на
ЕС
администраци
общински служители за
я
периода 2015-2019 г.
Мярка 2.2 „Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса”
2.1.1

2.2.1

Въвеждане на принципите на 300 000 лв.
комплексното
административно
обслужване

Фондове
ЕС

на Общинска
администраци
я

2014-2015

Общинският план за развитие на община Лъки за периода 2014-2020 г. е разработен в рамките на
проект с регистрационен № 13-13-55 и наименование „Въвеждане на ефективни механизми за
мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Лъки” Проектът се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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2.2.2

Предоставяне
на
50 200 000 лв.
административни услуги по
електронен път

Фондове
ЕС

на Общинска
администраци
я

2015-2017

Мярка 2.3 „Намаляване на административното бреме върху бизнеса и подобряване на
нормативната уредба за насърчаване на инвестициите”
2.3.1

Изготвяне на анализ на
административното
бреме
върху бизнеса и прилагане на
мерки
за
неговото
намаляване

Фондове
ЕС

на Общинска
2014-2016
администраци
я,
частен
сектор

2.3.2

Подобряване на уредбата и 160 000 лв. Фондове
практическо реализиране на
ЕС
мерки за публично-частно
партньорство

на Общинска
2015-2017
администраци
я,
частен
сектор

75 000 лв.

Приоритет 3 „Подобряване на качествените характеристики на човешките ресурси”
Мярка 3.1 „Осигуряване на достъпно и качествено образование и повишаване на неговата
адаптивност спрямо нуждите на пазара на труда”
3.1.1

3.1.2

3.1.3

Обновяването на сградния
фонд, включително основен
ремонт на и осъвременяване
на вътрешния интериор на
сградите на СОУ „Хр. Ботев”
и ОДЗ „Юрий Гагарин”
Обновяване на учебната база
на училища и детски градини

600 000

Реконструкция и обновяване
на училищния двор със
съществуващите
в
него
спортни площадки и зелени
площи

300 000

400 000

Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет

Общинска
администраци
я

2016-2020

Общинска
администраци
я

2016-2020

Общинска
администраци
я

2016-2020

Общинският план за развитие на община Лъки за периода 2014-2020 г. е разработен в рамките на
проект с регистрационен № 13-13-55 и наименование „Въвеждане на ефективни механизми за
мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Лъки” Проектът се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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Мярка 3.2 „Подобряване на качеството на здравното обслужване и достъпността до здравна
помощ и услуги”
3.2.1

Ремонт на сградния фонд,
подмяна на мебелировката,
доставка и монтаж на
оборудване,
включващо
специализирани уреди и
апарати за Специализирана
болница
за
долекуване,
продължително лечение и
рехабилитация
–
Лъки”
ЕООД

Общинска
2014-2018
администраци
я,
Специализира
на болница за
долекуване,
продължителн
о лечение и
рехабилитаци
я – Лъки”
ЕООД
3.2.2
Реализиране на
цялостна 60 000 лв. Фондове на Общинска
2014-2016
стратегия,
включително
ЕС,
администраци
маркетингова и рекламна, за
национален
я,
увеличаване посещаемостта
бюджет,
Специализира
в здравното заведение.
общински
на болница за
бюджет
долекуване,
продължителн
о лечение и
рехабилитаци
я – Лъки”
ЕООД
Мярка 3.3 „Подобряване условията за отдих, развлечение и спорт”

3.3.1

Реконструкцията
и 1 000 000
модернизацията на спортен
комплекс в гр. Лъки

1 500 000

Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет

Фондове на Общинска
ЕС,
администраци
национален
я
бюджет

2014-2018

Приоритет 4 „Туризмът като специфичен фактор за генериране на устойчив растеж”
Мярка 4.1 „Стимулиране на проучването, опазването и валоризацията на културното
наследство”
4.1.1

Обновяване на материално –
техническата база на НЧ
"Зора" - гр. Лъки

300 000

Фондове на Общинска
ЕС,
администраци
национален
я

2014-2020

Общинският план за развитие на община Лъки за периода 2014-2020 г. е разработен в рамките на
проект с регистрационен № 13-13-55 и наименование „Въвеждане на ефективни механизми за
мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Лъки” Проектът се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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бюджет

4.1.2

Обновяване на сградния
фонд на НЧ "Светлина" - с.
Белица

300 000

4.1.3

Обновяване на сградния
фонд на НЧ "Христо Ботев" с. Борово

300 000

4.1.4

Обновяване на сградния
фонд на
НЧ "Васил
Коларов" - с. Дряново

300 000

4.1.5

Обновяване на сградния
фонд на НЧ "Христо Ботев"
- с. Манастир

300 000

4.1.6

Опазване и развитие на
културното наследство в гр.
Лъки

20 000 лв.

4.1.7

Опазване и развитие на
културното наследство в с.
Белица

20 000 лв.

4.1.8

Опазване и развитие на
културното наследство в с.
Борово

20 000 лв.

4.1.9

Опазване и развитие на
културното наследство в с.
Дряново

20 000 лв.

Фондове на
ЕС,
национален
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет

Общинска
администраци
я

2014-2020

Общинска
администраци
я

2014-2020

Общинска
администраци
я

2014-2020

Общинска
администраци
я

2014-2020

Общинска
2014-2020
администраци
я,
частен
сектор
Общинска
2014-2020
администраци
я,
частен
сектор
Общинска
2014-2020
администраци
я,
частен
сектор
Общинска
2014-2020
администраци
я,
частен
сектор

Общинският план за развитие на община Лъки за периода 2014-2020 г. е разработен в рамките на
проект с регистрационен № 13-13-55 и наименование „Въвеждане на ефективни механизми за
мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Лъки” Проектът се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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4.1.10

Опазване и развитие на
културното наследство в с.
Манастир

20 000 лв.

Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет

Общинска
2014-2020
администраци
я,
частен
сектор

Мярка 4.2 „Опазване и устойчиво ползване на природната среда, природните ресурси и
биоразнообразието. Овладяване популацията на безстопанствените кучета.”
Фондове на
Общинска
ЕС, МОСВ,
администраци
ПУДООС,
я,
национален
бюджет,
4.2.2
Изграждане на системи за
Фондове
на
Общинска
100 000
разделно
събиране
на
ЕС,
администраци
рециклируеми отпадъци
ПУДООС,
я,
национален
бюджет,
4.2.3
Разширяване на зелената
Фондове на
Общинска
50 000
система и опазване на
ЕС,
администраци
биоразнообразието.
национален
я,
бюджет,
4.2.4. Изграждане на общински
Фондове на
Общинска
300 000
приют за безстопанствени
ЕС,
администраци
кучета от територията на
национален
я,
Община Лъки.
бюджет,
4.2.5
Превенция на риска от
Общинска
3 000 000 Фондове на
природни бедствия –
ЕС,
администраци
укрепване на речни корита и
национален
я,
свлачища
бюджет,
Мярка 4.3 „Увеличаване на обема, подобряване на качеството и достъпността на
туристическите услуги”
4.2.1

Закриване и рекултивация на
общинско сметище

900 000

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

4.3.1

Реконструкция на автогара 320 000 лв.
гр. Лъки

Фондове
ЕС

на Общинска
администраци
я

2014-2016

4.3.2

Развитие на съпътстваща 50 000 000
туристическа и техническа лв.
инфраструктура. Оформяне
на общински терени за
паркинги, пазари и други.

Фондове
ЕС

на Общинска
администраци
я

2014-2020

Общинският план за развитие на община Лъки за периода 2014-2020 г. е разработен в рамките на
проект с регистрационен № 13-13-55 и наименование „Въвеждане на ефективни механизми за
мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Лъки” Проектът се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

Изграждане, възстановяване
и благоустрояване на зелени
площи, кътове за отдих и
детски и спортни площадки.
Благоустрояване
на
населените
места
с
потенциал за развитие на
туризма.
Насърчаване на развитието
на
интегрирани
туристически
дейности.
Стандартизиране дейността
на ТИЦ. Подобряване на
квалификацията
на
човешките
ресурси
в
областта на туристическото
обслужване
Изграждане на туристически
имидж
на
общината.
Обновяване на рекламноинформационният сайт за
туризма
в
общината.
Разработване на рекламноинформационни материали и
реклама в интернет за
представяне на района.
Приспособяване
на
съществуващ жилищен фонд
в туристически обекти

500 000 лв.

Фондове
ЕС

20 000 лв.

Фондове на Общинска
ЕС,
администраци
общински
я
бюджет

2016

2 000 000
лв.

Фондове на Частен сектор
ЕС,
частни
инвестиции
Фондове на Общинска
ЕС
администраци
я

2014-2020

Фондове
ЕС

2014-2020

Институционално
50 000 лв.
изграждане на туристически
сектор.
Интегриране
на
дейностите в областта на
туризма със съседни общини.
Съхраняване на баланса 100 000лв
между природен ресурс и
социализиране
на
защитените
територии,
природните
дадености,
забележителности.
Насърчаване и подпомагане
на
видовете
екологичен
туризъм.

на Общинска
администраци
я
Частен сектор

на Общинска
администраци
я

2015-2018

2014-2020

Общинският план за развитие на община Лъки за периода 2014-2020 г. е разработен в рамките на
проект с регистрационен № 13-13-55 и наименование „Въвеждане на ефективни механизми за
мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Лъки” Проектът се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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4.3.8

Създаване на нови
и 2 000 000
разширяване
на лв.
съществуващи туристически
продукти

Фондове на
ЕС,
частни
инвестиции

Частен сектор
Общинска
администраци
я

2014-2020

Приоритет 5 „Достъпност, свързаност и качество на средата”
Мярка 5.1 „Подобряване на благоустройството и транспортната свързаност”

5.1.1

Основен ремонт, част от
пътна настилка и пешеходни
площи – гр. Лъки

4 000 000

5.1.2

Реконструкция на част от
улична мрежа и пешеходни
зони – с. Белица

500 000

5.1.3

Реконструкция на част от
улична мрежа – с. Борово

250 000

5.1.4

Реконструкция на част от
улична мрежа – с. Манастир

250 000

5.1.5

Реконструкция на част от
улична мрежа – с. Джурково

250 000

Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет

Общинска
администраци
я

2014-2020

Общинска
администраци
я

2014-2020

Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет

Общинска
администраци
я

2014-2020

Общинска
администраци
я

2014-2020

Общинска
администраци
я

2014-2020

Общинският план за развитие на община Лъки за периода 2014-2020 г. е разработен в рамките на
проект с регистрационен № 13-13-55 и наименование „Въвеждане на ефективни механизми за
мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Лъки” Проектът се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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Фондове на Общинска
ЕС,
администраци
национален
я
бюджет,
общински
бюджет
5.1.7
Реконструкция на улична
Фондове на Общинска
50 000
мрежа – с. Лъкавица
ЕС,
администраци
национален
я
бюджет,
общински
бюджет
5.1.8
Реконструкция на улична
Фондове на Общинска
100 000
мрежа – с. Югово
ЕС,
администраци
национален
я
бюджет,
общински
бюджет
5.1.9
Реконструкция на част от
Фондове на Общинска
500 000
улична мрежа и пешеходни
ЕС,
администраци
зони – с. Дряново
национален
я
бюджет,
общински
бюджет
Мярка 5.2 „Рехабилитация на свързващата транспортна инфраструктура”
5.1.6

Реконструкция на
мрежа – с. Здравец

улична

100 000

5.2.1

Реконструкция на път ІІІ-861
– Юговски разклон-ЛъкиЗдравец-Момчиловци – 32
км.

15 000 000

5.2.2

Частична реконструкция на
път ІV-86025 – ЛъкиМанастир - Славейно км
0+000 – 28+600

1 500 000

5.2.3

Частична реконструкция на
път PDV2134/ ІІІ-861, ЛъкиДжурково/-Дряново от км
10+600 до км 27+500

1 200 000

Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

Общинска
администраци
я

2014-2020

Общинска
администраци
я

2014-2020

Общинска
администраци
я

2014-2020

Общинският план за развитие на община Лъки за периода 2014-2020 г. е разработен в рамките на
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общински
бюджет
Фондове на Общинска
ЕС,
администраци
национален
я
бюджет,
общински
бюджет
5.2.5
Частична реконструкция на
Фондове на Общинска
250 000
местен
път
PDV3136/
ЕС,
администраци
PDV2130/ Лъки-Манастирнационален
я
Лъкавица
бюджет,
общински
бюджет
5.2.6
Проширение
на 2 000 000 Фондове на Общинска
междуобщински
път
ЕС,
администраци
вр.Свобода- с.Манастир от
национален
я
км 12+700 до км 23+000
бюджет,
общински
бюджет
5.2.7
Реконструкция на местен път
Фондове на Общинска
250 000
с. Джурково – с. Здравец
ЕС,
администраци
национален
я
бюджет,
общински
бюджет
5.2.8
Реконструкция на местен път
Фондове на Общинска
250 000
PDV3133/ PDV2130, ЛъкиЕС,
администраци
Манастир/- Балкан махала
национален
я
бюджет,
общински
бюджет
5.2.9
Реконструкция на местен път
Фондове на Общинска
250 000
PDV2130 – м. „Крушево”
ЕС,
администраци
национален
я
бюджет,
общински
бюджет
Мярка 5.3 „Доизграждане на канализационната система на общината и устойчиво
подобряване на системата за водоснабдяване и водоползване”
5.2.4

Частична реконструкция на
път PDV2132/ ІІІ-861, ЛъкиЗдравец/- Джурково

500 000

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020
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осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
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Изграждане
на
Главен
събирателен
канал
и
канализационна мрежа на гр.
Лъки и изграждане на
Пречиствателна станция за
отпадни води – гр. Лъки
Подмяна вътрешно-селищна
водопроводна мрежа на гр.
Лъки

5 100 000

5.3.3

Водоснабдяване – с. Борово
и м. „Кръстова гора”

1 500 000

5.3.4

Подмяна
на
вътрешноселищна
водопроводна
мрежа, изграждане колектор
и канализационна система –
с. Борово

250 000

5.3.5

Подмяна
на
вътрешноселищна
водопроводна
мрежа, изграждане колектор
и канализационна система –
с. Белица

500 000

5.3.6

Подмяна
на
вътрешноселищна
водопроводна
мрежа, изграждане колектор
и канализационна система –
с. Дряново

500 000

5.3.7

Подмяна
на
вътрешноселищна
водопроводна
мрежа, изграждане колектор
и канализационна система –
с. Югово

250 000

5.3.1

5.3.2

1 000 000

Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет

Общинска
администраци
я

2014-2020

Общинска
администраци
я

2014-2020

Общинска
администраци
я

2014-2020

Общинска
администраци
я

2014-2020

Общинска
администраци
я

2014-2020

Общинска
администраци
я

2014-2020

Общинска
администраци
я

2014-2020
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съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
стр. 105

5.3.8

Подмяна
на
вътрешноселищна
водопроводна
мрежа, изграждане колектор
и канализационна система –
с. Джурково

250 000

5.3.9

Подмяна
на
вътрешноселищна
водопроводна
мрежа, изграждане колектор
и канализационна система –
с. Лъкавица

250 000

5.3.10

Подмяна
на
вътрешноселищна
водопроводна
мрежа, изграждане колектор
и канализационна система –
с. Манастир

250 000

5.3.11

Подмяна
на
вътрешноселищна
водопроводна
мрежа, изграждане колектор
и канализационна система –
с. Здравец

250 000

Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет
Фондове на
ЕС,
национален
бюджет,
общински
бюджет

Общинска
администраци
я

2014-2020

Общинска
администраци
я

2014-2020

Общинска
администраци
я

2014-2020

Общинска
администраци
я

2014-2020
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VІІІ. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ЗА
АДАПТАЦИЯТА КЪМ ВЕЧЕ НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ
Общинският план за развитие на община Лъки предвижда реализацията на
значителен брой мерки и инициативи, пряко или косвено насочени към ограничаване
изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени. В
съответствие с приложимите стратегически документи, както и с оглед на визията и
приоритетите за развитие на общината, сферата заема важно значение за постигане на
устойчиво развитие и преодоляване на предизвикателствата.
В рамките на мярка 1.2 „Модернизация на земеделието и диверсификация към
неземеделски дейности” от общинския план за развитие стимулира прехода от
конвенционално към биологично земеделско производство, намаляване на
потреблението на енергия и производство на биоенергия за собствени нужди,
инвестирането в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда,
включително за съхранение на оборска тор, в рамките на ангажиментите по
агроекологията и климата и Натура 2000.
Развитието специализиран туризъм за любители на природата (наблюдение на
птици, животни, пеперуди, растения и т.н.) също е активна мярка в тази посока.
Специфичен ефект имат и всички мерки, заложени в Приоритет 2 „Ефективна и
ефикасна местна администрация в услуга на гражданите и бизнеса” – те ще доведат до
оптимизиране на дейността на администрацията, включително и начините на
административно обслужване – комплексно административно обслужване и
въвеждането на електронното управление, с пряк ефект върху околната среда и
климата. Създаването на възможност гражданите и бизнеса да заявяват и получават
услуги по електронен път и по телефон ще доведе до намаляване на въглеродните
емисии, свързани с предоставянето на административните услуги (логистични разходи)
и значително намаляване на хартиения документооборот както за гражданите и
бизнеса, така и във вътрешноадминистративните процедури на общината.
Намаляването на административното бреме върху бизнеса има идентични ефекти.
Извършването на основен ремонт на сградите на образователни и здравни
институции са важна стъпка за постигане на целите на приложимите стратегически
документи и повишаване на ефективността и ефикасността на съответните сфери.
Реализирането на приоритет 4 „Туризмът като специфичен фактор за генериране
на устойчив растеж” на общинския план за развитие е в цялост насочен към
оползотворяване на наличните благоприятни ресурси, включително и тези на околната
среда, за устойчивото развитие на общината. Сред предвидените дейности са
залесяване на изоставени и/или ерозирали гори и земеделски земи, подобряване
условията на работната и околната среда във всички обекти на добивната
промишленост, създаване на условия за повишаване на ефективността на системата за
разделно събиране на отпадъци, дейности за рекултивация, изграждане на сепарираща
инсталация. Специално е предвидено проучване на биоразнообразието и природните
ресурси, оценка на възможностите за достъп на туристи и мерки за съхраняването на
природните ресурси.
Общинският план за развитие на община Лъки за периода 2014-2020 г. е разработен в рамките на
проект с регистрационен № 13-13-55 и наименование „Въвеждане на ефективни механизми за
мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Лъки” Проектът се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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Създаването на благоприятна жизнена среда и развитието на туризма е
невъзможно без наличието на цялостна и добре поддържана канализационна и
водоснабдителна инфраструктура. Предвиденото доизграждане на канализационната
система на общината и устойчиво подобряване на системата за водоснабдяване и
водоползване имат също пряк ефект за ограничаване изменението на климата, подобно
на мерките, насочени към благоустройството и подобряването на транспортната
инфраструктура.
Видно от гореописаното, предвидените мерки за ограничаване изменението на
климата и за адаптацията към вече настъпилите промени неразривно свързани с целта
община Лъки да се превърне в балансирана и устойчива икономика, с развита лека и
добивна промишленост, селско стопанство и туризъм, която гарантира добър жизнен
стандарт на населението, съхранена и здравословна жизнена и околна среда.

Общинският план за развитие на община Лъки за периода 2014-2020 г. е разработен в рамките на
проект с регистрационен № 13-13-55 и наименование „Въвеждане на ефективни механизми за
мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в община Лъки” Проектът се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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