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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Наименование

Наименованието на обществената поръчка е „Разработване на общински план за
развитие за период 2014-2020г. и Разработване и въвеждане на правила и методики за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики,
във връзка с реализирането 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”, осъществяван с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд.
Възложител
Общинска администрация – Лъки
Изпълнител
ДЗЗД”Консилиум Лъки 2014-2020 г”
Цели
Обща цел на възлагането на настоящата поръчка е:
Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на
общински политики в община Лъки.
Специфични цели:
Специфична цел 1 - качествено разработване и изпълнение на стратегически документи,
съобразени с интересите на местните общности;
Специфична цел 2 - подготовката на местната администрация за успешно прилагане на
политики в следващия програмен период (2014 – 2020 г.), чрез разработване на общински
план за развитие;
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Специфична цел 3 – активно включване на всички заинтересовани страни в процеса на
разработване на стратегически документи.

Очаквани резултати:
 Извършена оценка на общински план за развитие за периода 2007-2013 г.;
 Формулирани препоръки, на база извършения анализ, за разработване на общински
план за развитие за периода 2014-2020 г.;
 Изготвен общински план за развитие за периода 2014-2020 г.;
 Разработени/актуализирани стратегически документи в минимум 2 приоритетни
области;
 Разработени и въведени с решение на общинския съвет Правила и методики за
мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики
в 2 приоритетни области;
 Проведени обществени консултации за стратегическите документи и Правила и
методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на
конкретни политики;
Период на изпълнение
Периодът на изпълнение на договора е от 22.04.2014г. до 07.07.2014г.
Дейностите се изпълняват на територията на община Лъки и на Република България.
Цел и предмет на документа
Общата цел на документа е последваща оценка е подготовката на местната администрация
за успешно прилагане на политики в следващия програмен период (2014 – 2020 г.) чрез
разработване на общински план за развитие.
Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните
предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и
приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок
жизнен стандарт на хората в общината и към устойчиво развитие. Очаква се с изпълнението
на общинския план да бъдат решени ключови въпроси на икономическото, социалното и
екологичното развитие на местната общност като равностоен партньор в регионалното
развитие на страната и в ЕС
Чрез последващата оценка на общинския план за развитие ще се спомогне за създаването на
административна култура и методи, ориентирани към резултатите, както и за стройна
система за мониторинг и последваща оценка на изпълнението на общински политики.
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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТНОСИМИ КЪМ ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ
Политика за регионално развитие създава условията за балансирано и устойчиво
интегрирано развитие на районите и общините и обхваща система от документи, ресурси и
действия на компетентните органи, насочени към намаляване на междурегионалните и
вътрешнорегионалните различия в степента на икономическото, социалното и
териториалното развитие, осигуряване на условия за ускорен икономически растеж и
високо ниво на заетост, както и развитие на териториалното сътрудничество. Тя се основава
на следните принципи:
 единен подход за планиране и програмиране;
 концентрация на ресурсите;
 допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно
финансиране с ресурси от частни източници и от международни финансови
институции;
 междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в процеса на
планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, наблюдението
и оценката;
 съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия на
международно, национално, регионално и местно равнище;
 партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на
планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.
Съгласно действащата нормативна уредба (Закон за регионалното развитие)
стратегическото планиране на регионалното развитие обхваща разработването и
актуализацията на система от документи за постигане на устойчиво интегрирано
регионално и местно развитие, включително развитие на трансграничното,
транснационалното и междурегионалното сътрудничество. Програмирането на
регионалното развитие обхваща разработването и актуализацията на програмни документи
за регионално развитие на основата на системата от документи за стратегическо планиране
на регионалното развитие.
Системата от документи за стратегическо планиране и програмиране на
регионалното развитие обхваща Националния план за развитие, Националната
стратегическа референтна рамка, оперативните програми, съфинансирани от фондовете на
Европейския съюз, Националната стратегия за регионално развитие, регионалните планове
за развитие, областните стратегии за развитие и общинските планове за развитие. От гледна
точка на целите на настоящия документ следва да бъде обърнато особено внимание на
изискването областната стратегия за развитие, която определя средносрочните цели и
приоритети за развитие на областта, да определя и стратегическите насоки за разработване
на общинските планове за развитие.
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Общинският план за развитие, съгласно последните изменения на Закона за
регионалното развитие (ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) съдържа девет
компонента:
 анализ на икономическото и социалното развитие на общината;
 целите и приоритетите за развитие на общината за определен период;
 индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация
на плана;
 индикаторите за наблюдението и оценката на плана;
 необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана;
 описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и
осигуряване на информация и публичност;
 програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират
проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за
изпълнение на проектите;
 предварителната оценка на плана;
 мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече
настъпилите промени.
Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво
интегрирано местно развитие, който се разработва в съответствие с предвижданията на
областната стратегия за развитие. С общинския план за развитие се определят
средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните
характеристики и потенциалът на общината и стратегическите насоки за разработване на
целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в областната
стратегия за развитие. Общинските планове за развитие се разработват за 7-годишен период
на действие, който съвпада с периода на действие на областната стратегия за развитие.
Обсъждането и съгласуването със заинтересованите страни е задължително. След
приемането му, планът и решението на общинския съвет за неговото приемане се
публикуват на страницата на общината в интернет.
Общинският план за развитие се актуализира при съществени промени на
икономическите и социалните условия в общината, в съответствие с актуализиран документ
за изпълнение на областната стратегия за развитие, в резултат на промени в свързаното
национално законодателство или в законодателството на ЕС, при съществени промени в
секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на общинския план за
развитие или на основата на резултатите от междинната или последващата оценка.
След 31.08.2008 г. за кмета на общината възниква задължение да представя годишен
доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за одобряване от
общинския съвет и осигурява публичност и прозрачност на плана за развитие, както и на
действията по реализацията му. Тази императивна разпоредба на чл. 23 от ЗРР е основата за
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изграждане на цялостната система за наблюдение и оценка. Наблюдението на изпълнението
на общинските планове за развитие се извършва съгласно установените в Правилника за
прилагане на Закона процедури.
Наблюдението на общинските планове 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 местно развитие съгласно определени физически и финансови
индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за
управление, и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от
изпълнението на документите.
За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която
отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на съответните документи
за стратегическо планиране на регионалното развитие. Системата обхваща:
 източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на
информация;
 индикаторите за наблюдение;
 органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;
 системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.
Наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се извършва въз
основа на данни на Националния статистически институт, на административната
статистика на Агенцията по заетостта, както и на данни от други надеждни регионални и
местни източници на информация.
Индикаторите за наблюдение отчитат степента на постигане на целите и
приоритетите за развитие, определени в съответните документи, въз основа на данните за
физическото и финансовото им изпълнение. Индикаторите за наблюдение отчитат
конкретните продукти, резултатите и въздействието от изпълнението на целите и
приоритетите 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. Годишният доклад за наблюдението на
изпълнението на общинския план за развитие се изготвя по определен от кмета на
общината ред и се одобрява от общинския съвет по предложение на кмета на общината.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се
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изготвя и внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет до 31 март на всяка
следваща година.
Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на
общинския план за развитие.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие
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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ИЗПОЛЗВАНА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКАТА
Последващата оценка на общинския план за развитие на община Лъки за изминалия
програмен период е извършена съгласно приложимите изисквания на Закона за
регионалното развитие и Проект с рег. № 13-13-55 и наименование „Въвеждане на
ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики в
община Лъки”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд.
Оценката на регионалното развитие се извършва за постигане на ефективност и
ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното
осигуряване на регионалното и местно развитие.
Целта на оценката на изпълнение на общинския план за развитие е да се изследва
степента на постигане на цели за развитие и планирани резултати, да бъде изведено общото
въздействие от предприетите мерки, провеждани политики и реализирани проекти в
рамките периода на действие на стратегическия документ. На база на горното се посочват
изводи и препоръки относно провеждането на политиката за местно развитие.
Общинският план за развитие е основният стратегически документ за планиране на
устойчивото местно развитие. Той определя средносрочните цели и приоритети за
развитието на общината в съответствие с областната стратегия за развитие и концепцията
за пространствено развитие на общината и представлява инструмент за решаване на
съществуващите проблеми в обхвата на общинската територия в социално-икономически и
демографски аспект. Планът определя рамката за развитие и привличане на финансови
ресурси и инвестиции на местно ниво.
Последващата оценка показва резултатите от извършените интервенции,
постигнатите ефекти и пропуснатите възможности за местното развитие. Изследването на
социално-икономическите показатели, извършено на базата на последно достъпните
статистически данни, информация, предоставена от общинската администрация,
информация от регистри, както и публична информация, представлява моментна снимка на
изследваната територия.
На база горното, приоритетната задача на последващата оценка е формулирането на
изводи и препоръки относно политиката на местно развитие с оглед „научените уроци” и
цялостното подобряване на процеса за програмния период 2014-2020 г.
Последващата оценка е извършена на база проучване на значителен по обем
информация по изпълнението на отделните приоритети на общинския план за развитие.
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Включена е и релевантна информация, която може да бъде отнесена към изпълнение на
приоритети, мерки или програми на плана, без същата да се пряко свързана с него.
Структурираната информация е съотнесена по приоритети, мерки и програми от
плана, като по този начин се демонстрира конкретното изпълнение. На база качествен
анализ и експертна оценка е посочена степента на изпълнение на поставените цели.
Съгласно изискванията на проектното предложение за целите на последващата
оценка на Общинския план за развитие на община Лъки са използвани и Методология за
наблюдение и оценка на изпълнението на областната стратегия и общинските планове за
развитие и Методология за оценка на въздействието на областната стратегия и общинските
планове за развитие, разработени в рамките на проект с наименование „Ефективна
координация за стратегическо планиране и мониторинг на регионалното развитие на област
Габрово”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.,
съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ регистрационен №
10-13-15/30.11.2011 г. с бенефициент Областна администрация на област Габрово.
Методологията за наблюдение и оценка на изпълнението на областната стратегия за
развитие и общинските планове за развитие е ръководство, което представя основните
принципи, видовете индикатори, както и конкретни предложения за такива за
осъществяването на наблюдение и оценка на изпълнението на политиката за местно
развитие, осъществяване чрез мерки, предвидени в областните и общински стратегически и
планови документи за развитие.
Методологията за оценка на въздействието на областната стратегия за развитие и
общинските планове за развитие е ръководство, което представя основните принципи,
видовете индикатори, както и конкретни предложения за такива за осъществяването на
оценка на изпълнението и въздействието на политиката за местно развитие, осъществяване
чрез мерки, предвидени в областните и общински стратегически и планови документи за
развитие.
Съгласно методиката за оценка на въздействието на областната стратегия за
развитие и общинските планове за развитие, оценката на плана допринася за отговора на
големи политически въпроси чрез качествено разбиране за това, което реално се случва „на
терена”. В процеса на оценяване не е приемливо да се събират огромни количества данни с
очакването, че те вероятно биха осигурили отговори на въпросите на оценката.
Затрупването на оценката с количествени данни почти никога не е ефективно.
Оценката на въздействието представлява анализ на последствията от провежданите
инициативи/политики. Последващите оценки идентифицират действителните въздействия,
постигнати по време или след изпълнението, като показват по какъв начин щеше да се
промени състоянието, ако намесата не беше предприета. Оценката ще идентифицира както
предвидените, така и непредвидените въздействия от осъществяваната намеса. Тя ще
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помогне да бъдат намерени отговори на ключови въпроси, основаващи се на доказателства
– какво работи, какво – не, къде, защо и колко?
Прилага се методът „съпоставящ анализ” (counterfactual analysis), чрез който се
извършва сравнение между състоянието на средата след осъществяване на намесата и
евентуалното нейно състояние, ако намесата не би била осъществена.
Методологиите са надградени, като за целите на конкретната последваща оценка, на
база на наличната информация, предоставена от Възложителя и публично достъпна такава.
С оглед наличната система за събиране на информация е конструирана методика за оценка,
която да покаже сравнимост на мерки, програми и дейности дори при липсата на цялостна
количествена или качествена информация.
Използват се следните оценителни скали:
За оценка на изпълнението на заложените в общинския план за развитие програми се
използва 5-степенна скала. За всяка включена програма се определя експертна оценка, на
база на наличните данни за изпълнението на програмата, която следва да попада в една от
оценителни категории, описани по-долу:
1.
2.
3.
4.
5.

Изпълнение в цялост
Изпълнение във висока степен
Изпълнение в средна степен
Изпълнение в ниска степен
Неизпълнение

Категория 1 „Изпълнение в цялост” – програми, изпълнени в пълния им обем, следва
да попаднат в тази категория.
Категория 2 „Изпълнение във висока степен” – програми, изпълнени в значителен,
над средния, обем, следва да попаднат в тази категория.
Категория 3 „Изпълнение в средна степен” – програми, изпълнени в обем около
средния, следва да попаднат в тази категория.
Категория 4 „Изпълнение в ниска степен” – програми, изпълнени в обем значително
под средния, следва да попаднат в тази категория.
Категория 5 „Неизпълнение” – програми, изпълнени в минимален обем, неизпълнени
или такива, за които липсва информация за изпълнението им, следва да попаднат в
тази категория.
За оценка на изпълнението на заложените мерки в общинския план за развитие се
използва 3-степенна скала. За всяка включена мярка се определя експертна оценка, на база
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на оценките на изпълнението на програмите, включени в мярката, която следва да попада в
една от оценителни категории, описани по-долу:
1.
2.
3.

Висока степен на изпълнение
Средна степен на изпълнение
Ниска степен на изпълнение

Категория 1 „Висока степен на изпълнение” – мерки, изпълнени в цялост или в
обем, значителен, над средния, следва да попаднат в тази категория.
Категория 2 „Средна степен на изпълнение” – мерки, изпълнени в обем около
средния програми, следва да попаднат в тази категория.
Категория 3 „Ниска степен на изпълнение” – мерки, изпълнени в обем значително
под средния, изпълнени в минимален обем, неизпълнени или такива, за които липсва
информация за изпълнението им, следва да попаднат в тази категория
За оценка на заложените приоритети се използва тристепенната скала за оценка на
мерките.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ И ПРОГРАМИТЕ В ОПР
ПРИОРИТЕТ 1: РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ЕФЕКТИВНО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ
ПРИОРИТЕТ 1: РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ЕФЕКТИВНО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ.
ЦЕЛ 1: Стремеж към
Изпълнение на мерките в периода 2007-2013 г.
икономическо
усъвършенстване,
развитие на малкия и
среден бизнес и
рационално използване
на местните ресурси.
Мярка 1: Стимулиране на Програма 1 „Подпомагане с терени и сграден фонд на
частния сектор.
фирми, желаещи да създадат заетост”
Създаване на бизнес
среда.
Във връзка с целесъобразното ползване и стопанисване на
ПРОГРАМА:
общинската собственост през м. ноември 2008 г. е изготвена и
1. Подпомагане с терени приета нова Наредба за РПУРОИ и Наредба за публичнои сграден фонд на
частни партньорства на територията на общината, като са
фирми, желаещи да
актуализирани и съответните текстове от действащите
създадат заетост.
наредби. Целта на тези две наредби е улесняване и
2. Създаване на
подпомагане на предприемачеството за разкриване на нови
информационен център
работни места.
за подпомагане на
частния бизнес.
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти
3. Проект за развитие на
и вещи - общинска собственост
местните занаяти.
В съответствие с нормативните изисквания е разработена и
приета Стратегия за управление и разпореждане с общинската
собственост за периода 2008 – 2011 год.
На основание чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост
(ЗОС), 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,
съгласно чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 9, ал. 2 от Наредбата за
РПУРОДНИ на общинския съвет, преди приемането на
общинския бюджет за съответната календарна година.
Годишната програма се отчита пред общинския съвет в края на
съответната година, преди приемането на следваща годишна
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програма.
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.
В това направление общинската администрация предоставя
възможности за удовлетворяване на проявен интерес от
заинтересовани страни за отдаване на сграден фонд за
съответните производствени или други цели (сградата на РУМ
– Лъки, сградата на ДПП, бившата сграда „Детска градина” в
с. Белица, която се използва за жилищни нужди от новия
собственик, дворни места около съществуващи сгради в
различни населени места, които се използват по
предназначение). Продадената сграда на бивше читалище и
детска градина в с. Джурково – махала Надежда, е преустроена
като нов хотел.
Сключени са договори за наем с „Български пощи” и „ВиК”
ЕООД гр. Пловдив. Следва да се отбележи наличието на
немалък брой прекратени договори за наем на ползвани имоти
(напр. през 2011 г. – 5 броя), като част от наемателите не
заплащат редовно задълженията и дължат различни суми.
През 2011 г. са продадени 2 броя МПС, които не са в
движение, и 40 броя стари контейнери за смет.
С Решение № 332 от 25.03.2010 г. на общинския съвет е
одобрено участието на общината в Сдружение с нестопанска
цел „Местна инициативна група „Преспа”– общини Баните,
Лъки и Чепеларе”. С Решение № 355 от 23.06.2010 г.
общинският съвет учредява безвъзмездно управление на
общински имот в град Лъки, сключен е договор между община
Лъки и МИГ „Преспа”, който влиза в сила при одобрението
Стратегията на МИГ-а, като в резултат обособена част от
административна сграда на общинската администрация се
използва за реализиране на нейната дейност.
Общината предоставя за безвъзмездно ползване общински
помещения на Областна дирекция „Полиция”- гр. Пловдив,
Общинска служба „Земеделие” – гр. Асеновград.
Не е налице сериозен интерес към свободния сграден фонд от
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страна на инвеститори и предприемачи.
Например, за сграда „Детски дом” в гр. Лъки, за която са
проведени 3 броя търгове, но въпреки това кандидати не са се
явили. През 2013 г. общата стойност на всички продадени
имоти възлиза на 55 949 лв.
Поради липса на интерес от страна на магистър-фармацевти
жителите и гостите на общината не могат да ползват услугите
на аптека, която да има договор с Националната здравноосигурителна каса. Подходящи за целта помещения има,
остава да бъде проявена инициатива за разкриване на такава
аптека.
Програма 2. „Създаване на информационен център за
подпомагане на частния бизнес”
През 2009 г. е разкрито Гише на предприемача. Предлагат се
пакет база данни за развитие на предприемаческа дейност,
необходимият набор от документи за разкриване на фирма, със
съответните указания за реализиране на разрешителни и
съгласувателни режими. В Гишето на предприемача
гражданите и представителите на бизнеса могат да получават
информация, относно възможностите да кандидатстват с
проекти по различните програми за финансиране от
Европейския съюз.
Програма 3. „Проект за развитие на местните занаяти”
Няма данни за изпълнение на програмата
Степен на изпълнение на Мярка 1 „Стимулиране на
частния сектор. Създаване на бизнес среда” – средна
степен
В рамките на изпълнението на програма 1 „Подпомагане с
терени и сграден фонд на фирми, желаещи да създадат
заетост” са реализирани значителни по обем дейности, пряко
или косвено относими към нея. Направено е обосновано
заключение, че не е налице сериозен интерес към свободния
сграден фонд от страна на инвеститори и предприемачи.
Програма 1 е изпълнена във висока степен.
В рамките на изпълнението на Програма 2 „Създаване на
информационен център за подпомагане на частния бизнес” се
отчита изпълнение на заложената мярка.
Програма 2 е изпълнена в пълен обем.
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По отношение на изпълнението на Програма 3 „Проект за
развитие на местните занаяти” не е налична информация за
изпълнението на програмата.
Програма 3 не е изпълнена.
Мярка 2: Развитие на
селското стопанство.
ПРОГРАМА:
1. Развитие на
екологично
картофопроизводство.
2. Сертифициране на
местни производства на
пчелни продукти, трайни
насаждения, етеричномаслени култури, билки
и диворастящи горски
плодове, култивирано
отглеждане на гъби.
3. Разширяване на
малиновите насаждения
и създаване на условия за
изграждане на местно
преработвателно
предприятие.
4. Изграждане на местни
/частни/ изкупвателни
пунктове за изкупуване
на сурово мляко.
5. Засилване на пазарната
ориентация към
отглеждане на
продуктивни породи
/говеда, овце, кози/,
изграждане на
демонстрационна
овцевъдна ферма за
екологично млеко- и
месопроизводство.
Мярка 3: Целесъобразно
стопанисване и
използване на общински
поземлен и общински
горски фонд.
ПРОГРАМА:

Няма данни за изпълнение на мярката
Степен на изпълнение на Мярка 2 „Развитие на селското
стопанство” – ниска степен на изпълнение

Няма данни за изпълнение на мярката
Степен на изпълнение на Мярка 3 „Целесъобразно
стопанисване и използване на общински поземлен и
общински горски фонд” - ниска степен на изпълнение
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1. Залесяване на
изоставени и/или
ерозирали общински
гори и земеделски земи.
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ПРИОРИТЕТ 2: ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ, ОПТИМИЗИРАНЕ И РАЦИОНАЛНО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА
ПРИОРИТЕТ 2: ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ, ОПТИМИЗИРАНЕ И РАЦИОНАЛНО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА.
ЦЕЛ 1: Развитие на
Изпълнение на мерките в периода 2007-2013 г.
транспортната
инфраструктура.
Мярка 1.
На всички междуобщински пътища е извършен текущ ремонт в
Реконструкция на
определени участъци, за които е констатирано лошо или
междуобщински
критично експлоатационно състояние.
пътища – 95.500 км.
Програма 1 „Реконструкция на път ІІІ-861 – Юговски
ПРОГРАМА:
разклон-Лъки-Здравец-Момчиловци – 32 км.”
1. Реконструкция на
път ІІІ-861 – Юговски
През 2008 г. е реализиран основен ремонт на път гр. Лъки – с.
разклон-Лъки-Здравец- Здравец – Момчиловци, в трасето между рудник „Дружба” и с.
Момчиловци – 32 км.
Здравец. През 2009-2010 г. са реализирани ремонтни работи от
2. Реконструкция на
рудник „Дружба” до отклонението за село Джурково.
път ІІІ-8611 – Боровски
разклон-БелицаСлед активната намеса на кмета на общината и местната
Загражден – 18 км.
общност, включително чрез писма до Министъра на
3. Реконструкция на
регионалното развитие, до Изпълнителна агенция „Пътища” и
път ІV-86025 – ЛъкиОбластно пътно управление – гр. Пловдив, с искане за
Манастир-Славейно км проектиране на нов път и извършване на частични ремонтно0+000 – 28+600.
възстановителни работи и дейности, като укрепване и
4. Реконструкция на
изграждане на подпорни стени, изкърпване на дупки и др., през
път ІV-86025 –
2012 г. е извършен авариен основен ремонт и реконструкция на
Павелско-Дряновопът ІІІ- 861 Юговско ханче – гр. Лъки. Отсечките са укрепени,
Лъки км 10+600 –
възстановени, асфалтирани и са поставени нови мантинели, с
27+500.
което е осигурена безопасност на движението и се елиминира
рискът от откъсването на Лъки от съседните градове от област
Пловдив.
Програма 2 „Реконструкция на път ІІІ-8611 – Боровски
разклон-Белица-Загражден – 18 км.”
Няма данни за изпълнение на програмата.
Програма 3 „Реконструкция на път ІV-86025 – ЛъкиМанастир-Славейно км 0+000 – 28+600”
Извършен основен ремонт 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. Тук вложените
средства са 50 081 лв. През 2009 г. е положен асфалтобетон на
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участъци и частично е изкърпена пътната настилка на стойност
62 651 лв. През 2010 г. е положен асфалтобетон на участъци и
частично е изкърпена пътната настилка в участъка от Куцовски
мост да с. Манастир от км. 15+000 до км. 21+500 на стойност
101 016 лв. със целеви средства по бюджета на общината за 2010
г. за поддръжка и ремонт на четвъртокласната пътна мрежа.
През 2013 г. е извършен основен ремонт на път PDV-2130 ЛъкиМанастир – Славейно от км. 00+000 до км. 21+500 за сумата от
52 252 лв.
Извършен е основен ремонт на път PDV-3136 – Лъки – Манастир
– Лъкавица за сумата от 8 018 лв.
Програма 4 „Реконструкция на път ІV-86025 – ПавелскоДряново-Лъки км 10+600 – 27+500”
Извършен е основен ремонт на път ІV-86053 – Павелско –
Дряново – Лъки от км. 0+000 до км. 27+500 – положен е
асфалтобетон за ремонт на участъците и направени частични
изкърпвания за 64 043 лв., а през 2009 г. от км. 22+900 до км.
29+900 е положен асфалтобетон на участъци и частично е
изкърпена пътната настилка, като стойността възлиза на 50 534
лв.
В допълнение е ремонтиран път PDV-861(1)-ІІІ-861- Лъки –
Джурково – с. Дряново за 83 417 лв.
Степен на изпълнение на Мярка 1 „Реконструкция на
междуобщински пътища – 95.500 км.” – висока степен на
изпълнение
В рамките на изпълнението на програма 1 „Реконструкция на
път ІІІ-861 – Юговски разклон-Лъки-Здравец-Момчиловци – 32
км.” са реализирани значителни по обем дейности, пряко или
косвено относими към нея.
Програма 1 е изпълнена във висока степен.
В рамките на изпълнението на програма 2 „Реконструкция на
път ІІІ-8611 – Боровски разклон-Белица-Загражден – 18 км.” не е
налична информация за изпълнението на програмата.
Програма 2 не е изпълнена.
В рамките на изпълнението на програма 3 „Реконструкция на
път ІV-86025 – Лъки-Манастир-Славейно км 0+000 – 28+600” са
реализирани значителни по обем дейности, пряко или косвено
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относими към нея.
Програма 3 е изпълнена във висока степен.
В рамките на изпълнението на програма 4 „Реконструкция на
път ІV-86025 – Павелско-Дряново-Лъки км 10+600 – 27+500” са
реализирани значителни по обем дейности, пряко или косвено
относими към нея.
Програма 4 е изпълнена във висока степен.
Мярка 2.
Реконструкция на
пътища, свързващи
общинския център с
населените места –
35.450 км.
ПРОГРАМА:
1. Реконструкция на
път ІV-86043 - ІІІ-861 –
с. Джурково км 0+000
км 5+500.
2. Реконструкция на
път ІV-86029 - ІІІ-8611
– с. Борово км 0+000
км 6+700.
3. Реконструкция на
местен път с. Борово –
м. “Кръстова гора”
км6+150.
4. Реконструкция на
местен път ІV-86025 с. Лъкавица км 0+000
км 4+300.
5. Реконструкция на
местен път гр. Лъки - с.
Брайковица км 0+000
км 3+200.
6. Реконструкция на
местен път с.
Джурково – с. Здравец
км 0+000 км 3+100.
7. Реконструкция на
местен път с. Манастир
– м. “Балкан” км 0+000
км 3+500.
8. Реконструкция на

Програма 1 „Реконструкция на път ІV-86043 - ІІІ-861 – с.
Джурково км 0+000 км 5+500”
Извършен е основен ремонт на път PDV-861(1)-ІІІ-861 – Лъки –
Джурково- махала Брайковица от км. 0+000 до км. 1+200 за
29 781 лв., а през 2009 г. е реконструиран 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 PDV-2134-ІІІ-861 – Лъки – Джурково- с. Дряново от км.
18+600 до км. 24+160. На 11.09.2013 г. по Мярка 321 в РА –
Пловдив проектът е подаден, като стойността му възлиза на
1 225 673 лв. без ДДС.
Беше извършен основен ремонт PDV-861(1)-ІІІ-861- Лъки –
Джурково – махала Брайковица от км. 0+400 до км. 0+700 за
15 147 лв.
Програма 2 „Реконструкция на път ІV-86029 - ІІІ-8611 – с.
Борово км 0+000 км 6+700”
През 2009 г. е извършено проширение и преасфалтиране на
четвъртокласен път Борово – Лъки.
Програма 3 „Реконструкция на местен път с. Борово – м.
„Кръстова гора” км6+150”
Извършена е Рехабилитация на път ІІІ-8611 – с. Борово – м.
„Кръстова гора”- проширение на пътното трасе, положен
асфалтобетон, направа банкети, еластична предпазна ограда и
вертикална сигнализация. Ремонт и реконструкция на път
Кръстова гора – с. Борово – мост на р. Белишка. Извършена е
рехабилитация на път ІІІ-8611 - с. Борово - м. Кръстова гора, на
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местен път ІV-86025 –
м. “Крушево” км 0+000
км 3+000.

стойност 952 975 лв. Новият мост е въведен в експлоатация.
Програма 4 „Реконструкция на местен път ІV-86025 - с.
Лъкавица км 0+000 км 4+300”
През 2010 г. е възстановена пътна настилка на улица в село
Лъкавица между имоти №№ 34 и 29 на стойност 9 998 лв.
Програма 5 „Реконструкция на местен път гр. Лъки - с.
Брайковица км 0+000 км 3+200”
Реконструкция на местен път Лъки – Брайковица, от км. 0+000 3+320 на стойност 21 240 лв., е извършена през 2010 г.
Програма 6 „Реконструкция на местен път с. Джурково – с.
Здравец км 0+000 км 3+100”
Извършен е основен ремонт на път IV-86043- III861- с.
Джурково от км. 0+000 до км. 5+500.
Програма 7 „Реконструкция на местен път с. Манастир – м.
„Балкан” км 0+000 км 3+500”
Основен ремонт е извършен на местен път Лъки ІV - 86025 –
махала Балкан на стойност 12 744 лв.
Програма 8 „Реконструкция на местен път ІV-86025 – м.
„Крушево” км 0+000 км 3+000”
Няма данни за изпълнение на програмата.
В допълнение, през 2009 г. е положен износващ пласт плътен
асфалтобетон на път връх „Свобода” – с. Манастир от км.
12+700 до км. 23+000.
Степен на изпълнение на Мярка 2 „Реконструкция на
пътища, свързващи общинския център с населените места –
35,450 км.” – висока степен на изпълнение
В рамките на изпълнението на програма 1 „Реконструкция на
път ІV-86043 - ІІІ-861 – с. Джурково км 0+000 км 5+500” са
реализирани значителни по обем дейности, пряко или косвено
относими към нея.
Програма 1 е изпълнена във висока степен.
В рамките на изпълнението на програма 2 „Реконструкция на
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път ІV-86029 - ІІІ-8611 – с. Борово км 0+000 км 6+700” е
реализирана дейност, пряко относима към нея.
Програма 2 е изпълнена във висока степен.
В рамките на изпълнението на програма 3 „Реконструкция на
местен път с. Борово – м. „Кръстова гора” км. 6+150” е
реализирана дейност, пряко относима към нея.
Програма 3 е изпълнена във висока степен.
В рамките на изпълнението на програма 4 „Реконструкция на
местен път ІV-86025 - с. Лъкавица км 0+000 км 4+300” е
реализирана дейност, косвено относима към нея.
Програма 4 не е изпълнена.
В рамките на изпълнението на програма 5 „Реконструкция на
местен път гр. Лъки - с. Брайковица км 0+000 км 3+200” е
реализирана дейност, пряко относима към цялостното и
изпълнение.
Програма 5 е изпълнена в цялост.
В рамките на изпълнението на програма 6 „Реконструкция на
местен път с. Джурково – с. Здравец км 0+000 км 3+100” е
реализирана дейност, пряко относима към цялостното и
изпълнение.
Програма 6 е изпълнена в цялост.
В рамките на изпълнението на програма 7 „Реконструкция на
местен път с. Манастир – м. „Балкан” км 0+000 км 3+500” е
реализирана дейност, пряко относима към цялостното и
изпълнение.
Програма 7 е изпълнена в цялост.
В рамките на изпълнението на програма 8 „Реконструкция на
местен път ІV-86025 – м. „Крушево” км 0+000 км 3+000” не е
налична информация за изпълнението на програмата.
Програма 8 не е изпълнена.
Мярка 3. Подобряване
на уличната мрежа от
58 км и пешеходните
площи от 3800 кв.м.
ПРОГРАМА:
1. Основен ремонт,
пътна настилка и
пешеходни площи – гр.
Лъки.

С бюджет в размер на 70 000 лв. се полага асфалт и са извършва
изкърпване на почти всички участъци, за които е установено, че
създават затруднения на водачите на превозни средства и на
пешеходците
Програма 1 „Основен ремонт, пътна настилка и пешеходни
площи – гр. Лъки.”
Извършен е основен ремонт улица „Преспа” в гр. Лъки чрез
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2. Реконструкция на
улична мрежа и
пешеходни зони – с.
Белица.
3. Реконструкция на
улична мрежа – с.
Борово.
4. Реконструкция на
улична мрежа – с.
Манастир.
5. Реконструкция на
улична мрежа – с.
Джурково.
6. Реконструкция на
улична мрежа – с.
Здравец.
7. Реконструкция на
улична мрежа – с.
Лъкавица.
8. Реконструкция на
улична мрежа – с.
Югово.

направена трошенокаменна настилка за 8 359 лв. и на улица „К.
Шишманов”, на стойност 34 567 лв. – положена е асфалтова
настилка. Основен ремонт на улица „Прогрес” в гр. Лъки е
извършен за 54 402 лв., както и на ул. „Петко Войвода” - за 6 544
лв.
Направена е стоманобетонна престилка на подпорна стена в
УПИ – ІІІ, кв. 15 по плана на гр. Лъки – извършено е укрепване
на подпорната стена чрез изграждането на армирана бетонова
престилка на стойност 48 295 лв.
Изградена е подпорна стена на път ІV-86025 – Лъки – Манастир
– Славейно при км. 20+000 – изпълнена е стоманобетонна ъглова
подпорна стена с височина 2,50 м. надцокълна фуга. За
направата на този обект са изразходени 13 268 лв.
Възстановена е подпорна стена на ул. „Прогрес” м/у о.т. 245 и
246 в кв. 19 по плана на гр. Лъки – изградена е стоманобетонна
подпорна стена и стълбище. Средствата са в размер на 107 187
лв.
Укрепена е подпорна стена в УПИ – VІІ, кв. 13 по плана на гр.
Лъки за 35 666 лв.
Проект „Благоустрояване и озеленяване на площадно
пространство, гр. Лъки”
Договор №16/322/00751 за отпускане на финансова помощ по
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.,
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони е подписан на 19.11.2012 г. от община Лъки.
Стойността на проекта е 1 887 710 лв. без ДДС., а срокът на
изпълнение е 30 месеца. Целта на проекта е подобряване на
икономическия климат, уеднаквяване на стандарта на живот на
гр. Лъки и другите големи агломерационни ареали и намаляване
на миграцията на населението на община Лъки, област Пловдив.
Конкретните цели на проекта се обособяват в следните групи:
 обновяване и освежаване на централната градска част,
повишаване на привлекателната сила на градския център
и подобряване на условията за работа и почивка в него;
 изграждане на представително пространство „Площад”,
своеобразен център на обществения и културен живот на
общината;
 създаване на условия за отдих за жителите и гостите на
града и общината;
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 увеличаване на туристическия поток в общината.
Дейностите, предвидени в проекта, включват:
 демонтажни и подготвителни работи;
 полагане на настилки;
 поставяне на бордюри –тротоари;
 доставка и монтаж на пейки, др. елементи на градското
обзавеждане – осем кошчета за отпадъци и чучури за
питейна вода, парапети;
 изграждане на фонтани - класически фонтан тип „Цвете”
и сух фонтан;
 паркоустройство - отстраняване на съществуващи и
преместване на декоративни дървета, когато е възможно;
земни работи по оформяне на тревните площи,
растително изграждане;
 електрически инсталации и мрежи - доставка и монтаж на
осветителни тела (улични и паркови);
 водоснабдяване и канализация.
Ремонтирана и пребоядисана е парапетната ограда на реката на
ул. „Възраждане” в участъка от „Брод и Ко” ООД до двата моста
в централната част на града.
Засадени се десетки нови дървета, храсти и цветни насаждения
на различни места в целия град, след тежката зима на 2012 г.
Наложен е успешен модел на съвместна работа и изграждане на
общи
групи
между
общинската
администрация
и
домоуправителите на етажната собственост, с цел както
почистване от снежни и ледени покрития на предблоковите и
междублоковите пространства, така и с цел обновяване и
естетизиране облика на жилищните блокове, прилежащите
пространства, както и тяхното боядисване и пребоядисване.
Построени са кътове за отдих с пейки и озеленени пространства
в периферните части на гр. Лъки.
Проект „Изграждане на инфраструктура за превенция на
свлачища”
Договорът
за
безвъзмездна
финансова
помощ
№
BG161PO001/4.1-02/2008/007 е сключен на 21.05.2009 г. между
община Лъки и Министерство на регионалното развитие и
благоустройството - Управляващ орган на Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007-2013 г. Стойността на проекта е
918 274,08 лева.
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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. Идентифицирани са 6
свлачища и 2 срутища на територията на населените места,
включени в територията на община Лъки, а именно: село
Джурково, село Дряново, село Манастир, село Здравец и град
Лъки. Укрепването и превенцията на свлачищните и срутищните
процеси осигуряват качествена среда за живот и туризъм, като
предпоставка за преодоляване на регионалните различия.
Финансираните със средства от проекта необходими
инфраструктурни съоръжения за предотвратяване на опасности,
директно произтичащи от природни фактори, увеличават
защитата на живота и имуществото на населението и
ограничават разрастването/ проявлението на свлачищните
процеси. Във връзка с осъществяване на превенцията на
свлачища в община Лъки са укрепени следните свлачища и
срутища:
Укрепване на скален откос по улицата до реката в гр. Лъки
Скалният откос е почти вертикален и висок около 7- 8 м. На 1520 м зад скалния откос има жилищни сгради. Скалата има
развита система от пукнатини, върху платовидната повърхност
над откоса има тънка изветрителна кора и делувиален пласт от
глина. Наличието на значителен наклон от сградите към откоса е
създало предпоставки за преливане на концентрирани водни
потоци и развитие на ерозията. При поройни валежи и
снеготопене се срутват скални късове и блокове, които
безпрепятствено падат върху пътното платно и създават реална
опасност за пешеходците и движещите се автомобили. Фронтът
на скалния откос е около 70 – 80 м. За стабилизиране на
срутището са извършени обрушване на опасните скални
участъци; полагане на стоманени анкери в предварително
направени сондажи и полагане на високоякостна мрежа.
Укрепване на скален откос срещу автогарата в гр. Лъки
Откосът е с голям наклон около 80° и висок повече от 20 м. След
малък отстъп започва нов склон нагоре с височина над 35-40 м.
При поройни валежи и снеготопене се срутват камъни и пясък
върху пътното платно, което създава предпоставки за ПТП.
Фронтът на скалния откос е около 100 – 120 м. Трайното
укрепване на срутището се реализира чрез извършване на
почистване на храстовата растителност, обрушване на опасните
участъци, полагане на стоманени анкери и полагане на
високоякостна мрежа.
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През 2010 г. е извършен основен ремонт на тротоар на
пешеходен мост ОДЗ до блок Д1 и Д2 в гр. Лъки.
Изградена е детска площадка на ул. „Речна” в гр. Лъки.
Извършен е основен ремонт на детска площадка към ОДЗ „Юрий
Гагарин” - гр. Лъки;
Програма 2 „Реконструкция на улична мрежа и пешеходни
зони – с. Белица”
Реализиран е основен ремонт на улица в с. Белица между о.т. 14
и 17 на стойност 11 476 лв. Извършен е основен ремонт на улица
в с. Белица на стойност 19 907 лв.
Програма 3 „Реконструкция на улична мрежа – с. Борово”
Няма данни за изпълнението на програмата
Програма 4 „Реконструкция на улична мрежа – с. Манастир”
Във връзка с осъществяване на превенцията на свлачища са
укрепени следните свлачища и срутища:
Свлачище в имот № ХV-133, кв. 33 на с. Манастир
Свлачището се намира в северната част на селото, като заема
част от склон с южна експозиция и голям наклон около 40°.
Регистрираният свлачищен участък е с размери 20/15 м и площ
0,3 дка. Свлачищният език е достигнал до двуетажна масивна
сграда, разположена в базиса на свличане, като земните маси са
опрели в северната страна на сградата. За цялостно укрепване на
свлачищния
участък
са
изградени
противосвлачищни
съоръжения на база проектно решение: изграждане на дренажни
ребра, направа на микропилоти, контрафорсен насип,
отводнителна канавка и вертикална планировка и затревяване на
терена.
Програма 5 „Реконструкция на улична мрежа – с. Джурково”
Във връзка с осъществяване на превенцията на свлачища са
укрепени следните свлачища и срутища:
Махала „Гурдевска” на село Джурково
Свлачищният процес е проявен през 2002 г. след период с
интензивни валежи и обилно водонасищане на терена.
Свлачищният участък е с размери 15/20 м, с площ около 0,3 дка.
26
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Наблюдават се ясно изразени свлачищни елементи – главен
свлачищен откос с височина 1,5 м, стръмни свлачищни бордове
и свлачищен език. От свлечените земни маси е затруднен
достъпа до 2 броя жилищни сгради.
След извършени инженерногеоложки проучвания се изгради
подпорна стена, изграждане на дренажна призма зад стената и
дренажно ребро, отводнителна канавка и вертикална
планировка.
село Джурково
Свличането е възникнало през 2008 г. след период с интензивни
валежи и обилно водонасищане на терена. Налице е активен
свлачищен участък, засегнал част от пътното платно в западната
част на селото с ширина около 10 м. При разширяване на
процеса е застрашена единствената пътна връзка в района.
За укрепване на свлачищния участък и гарантиране нормалната
проходимост на пътното платно са извършени укрепителни
мероприятия както следва: изграждане на подпорна стена,
изграждане на дренажна призма зад стената и дренажно ребро,
отводнителна канавка и вертикална планировка.
Програма 6 „Реконструкция на улична мрежа – с. Здравец”
Укрепване на свлачище в с. Здравец
По стръмен десен бряг на реката в с. Здравец има улица с
отклонение към имот във форма на преходна рампа. Откъм
външния скат рампата е оформена със зидана подпорна стена с
височина 1,50 – 2,00 м. Склонът пълзи и зиданата конструкция
на стената се е наклонила. Застрашени от разрушаване са
преходната рампа и улицата. Трайното укрепване на свлачището
се реализира чрез изграждане на стена тип А в петата на откоса,
насипване на скална маса зад стената, разрушаване на старата
зидана конструкция, изграждане на нова подпорна стена тип А
при пътния подход, изграждане на нова подпорна стена тип Б
при пътния подход, изграждане на отводнителна канавка и
вертикална планировка и затревяване на подравнения терен.
Програма 7
Лъкавица.”

„Реконструкция

на

улична

мрежа

–

с.

Извършен е ремонт на част от улица от каменотрошена настилка
в с. Лъкавица за приблизителна стойност 3 800 лв.
Програма 8 „Реконструкция на улична мрежа – с. Югово”
Извършен е основен ремонт улица в с. Югово между о.т. 83 и 54,
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направена е бетонова настилка в упоменатия участък.
Средствата за този обект са на стойност 14 244 лв. капиталови
разходи.
В допълнение, през 2008 г. се реализира по капиталов път
стълбище в с. Дряново между имоти №№ 123 и 112- изградена
пешеходна пътека за улеснение на жителите на селото.
Средствата на обекта възлизат на 17 479 лв. чрез допълнителна
субсидия за капиталови разходи.
Възстановена е подпорна стена в село Дряново до имот № 44”.
Тази стена е възстановена за сумата от 47 425 лв.
Възстановена е подпорна стена в село Дряново до имот № 64 двата обекта са разположени на път Павелско – Дряново – Лъки
в рамките на село Дряново. Изпълнени с стоманобетонни
подпорни стени и обектите са завършени. Строителните работи
възлизат на 38 872 лв.
Във връзка с осъществяване на превенцията на свлачища са
укрепени следните свлачища и срутища:
Центъра на село Дряново
Засегнатият от свлачищни процеси склонов участък се намира в
централната част на селото и е с източна експозиция и среден
наклон 60-70°. Налице е свлачищен участък с размери 8/10 м,
засегнал пешеходна пътека в централната част на с. Дряново,
свързваща центъра с част от жилищните сгради в селото. Важен
фактор за активизиране на свлачищния процес е големият
наклон на склона. За гарантиране нормалната проходимост на
пешеходната пътека е изградено подпорно съоръжение и
регулиране на повърхностния отток, както следва: изграждане на
северна и южна подпорна стена, реконструкция на две пътеки,
направа на микропилоти, полагане на геотекстил и геосистема,
запълване на клетките на геосистемата с хумус и затревяване.
Махала „Фетовска”, село Дряново
Налице е неустойчив почти вертикален откос с височина около
2,0-3,5 м. и дължина около 70,0 м. Откосът е подложен на
активна ерозионна дейност от повърхностно течащи води.
Приложено е трайно укрепване на откоса чрез изграждане на
подходящи укрепителни и отводнителни съоръжения,
съобразени с конкретните инженерногеоложки и геодинамични
условия на терена. В резултат на проявения геодинамичен
процес е застрашен единственият път за 5 жилищни сгради и
площи от горски фонд. Реализираните дейности по укрепване на
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свлачищния процес са: изграждане на подпорна стена тип А по
външния скат, подпорна стена тип Б по външния скат, масивна
подпорна стена по вътрешния скат, отводнителна канавка след
стената по вътрешния скат, полагане на геотекстил, полагане на
клетъчна георешетка с полипропиленови въжета, запълване на
клетките с хумус и затревяване.
Направена е пешеходна пътека в с. Дряново до имот № 44, както
и улица.
Степен на изпълнение на Мярка 3 „Подобряване на
уличната мрежа от 58 км и пешеходните площи от 3800
кв.м.” – средна степен на изпълнение
В рамките на изпълнението на програма 1 „Основен ремонт,
пътна настилка и пешеходни площи – гр. Лъки” са реализирани
значителни по обем дейности, пряко или косвено относими към
нея.
Програма 1 е изпълнена във висока степен.
В рамките на изпълнението на програма 2 „Реконструкция на
улична мрежа и пешеходни зони – с. Белица.” са реализирани
дейности, пряко относими към нея.
Програма 2 е изпълнена в средна степен.
В рамките на изпълнението на програма 3 „Реконструкция на
улична мрежа – с. Борово” не е налична информация за
изпълнението на програмата.
Програма 3 не е изпълнена.
В рамките на изпълнението на програма 4 „Реконструкция на
улична мрежа – с. Манастир” е реализирана дейност, косвено
относима към нея.
Програма 4 не е изпълнена.
В рамките на изпълнението на програма 5 „Реконструкция на
улична мрежа – с. Джурково” са реализирани дейности, косвено
относими към нея.
Програма 5 не е изпълнена.
В рамките на изпълнението на програма 6 „Реконструкция на
улична мрежа – с. Здравец” е реализирана дейност, косвено
относима към нея.
Програма 6 не е изпълнена.
В рамките на изпълнението на програма 7 „Реконструкция на
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улична мрежа – с. Лъкавица” е реализирана дейност, пряко
относима към нея.
Програма 7 не е изпълнена.
В рамките на изпълнението на програма 8 „Реконструкция на
улична мрежа – с. Югово” е реализирана дейност, пряко
относима към нея.
Програма 8 е изпълнена в ниска степен.
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ПРИОРИТЕТ 2: ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ, ОПТИМИЗИРАНЕ И РАЦИОНАЛНО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА.
ЦЕЛ 2: Развитие на
Изпълнение на мерките в периода 2007-2013 г.
електроенергийната
система.
Мярка 1. Повишаване
Програма 1 „Проектиране и доизграждане на две тройки
на енергийната
въздушна мрежа СН от подстанция “Северни Родопи” – ВС –
ефективност.
гр. Лъки”
ПРОГРАМА:
1. Проектиране и
Няма данни за изпълнение на програмата.
доизграждане на две
тройки въздушна
Със Заповед № 238/11.08.2009 г. е учредено право на прокарване
мрежа СН от
на отклонение от общата мрежа на ЕVN – България. Издадено е
подстанция “Северни
и разрешение за строеж № 18/ 15.09.2009 г. на ЕVN.
Родопи” – ВС – гр.
Лъки.
Програма 2 „Проектиране и изграждане на ВС – с.
2. Проектиране и
Манастир”
изграждане на ВС – с.
Манастир.
Няма данни за изпълнение на програмата.
3. Реконструкция и
оборудване ВС
Програма 3 „Реконструкция и оборудване ВС „Юговски
“Юговски разклон”.
разклон”
4. Реконструкция и
оборудване ВС – с.
Няма данни за изпълнение на програмата.
Здравец.
5. Реконструкция и
Програма 4 „Реконструкция и оборудване ВС – с. Здравец”
оборудване ВС – с.
Лъкавица.
Няма данни за изпълнение на програмата.
Програма 5 „Реконструкция и оборудване ВС – с. Лъкавица”
Няма данни за изпълнение на програмата.
В допълнение, реализирани са следните инвестиционни и
ремонтни дейности:
Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
СОУ „Христо Ботев”, гр. Лъки” и проект „Внедряване на
мерки за енергийна ефективност в ОДЗ „Юрий Гагарин”, гр.
Лъки”.
Двата проекта са разработени съгласно Инструкции за кандидати
по проект „Идентификация на проектни линии за финансиране
от Международен фонд Козлодуй (2010-2013 г.) и обхващат
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сградния фонд на СОУ „Христо Ботев” – гр. Лъки, и ОДЗ „Юрий
Гагарин” – гр. Лъки. Проведени са процедури за избор на
изпълнител на ниво Министерство на икономиката, енергетиката
и туризма. Дейностите, включени в проект „Внедряване на
мерки за енергийна ефективност в СОУ „Христо Ботев” – гр.
Лъки”, са: подмяна на прозорци, допълнително изолиране на
външни стени, замяна на отоплителната мрежа, смяна на
първичен енергоносител и саниране на покривни/подпокривни
пространства. Строително-монтажните работи са стартирали
през месец юни 2013 г. Стойността на този проект е 173 329 евро
без ДДС. Дейностите, включени в проект „Внедряване на мерки
за енергийна ефективност в ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Лъки”,
са: подмяна на прозорци, допълнително изолиране на външни
стени, замяна на лампите с нажежаема жичка с
енергоспестяващи лампи, изграждане на соларна система, смяна
на първичен енергоносител и подмяна на отоплителната
инсталация. Стойността на проекта е 95 168 евро без ДДС.
Строително-монтажните работи са стартирали през м. юни 2013
г.
Степен на изпълнение на Мярка 1 „Повишаване на
енергийната ефективност” – ниска степен на изпълнение
По отношение на изпълнението на програма 1 „Проектиране и
доизграждане на две тройки въздушна мрежа СН от
подстанция “Северни Родопи” – ВС – гр. Лъки” за извършени
дейности, косвено относими към изпълнението на програмата.
Програма 1 не е изпълнена.
По отношение на изпълнението на програма 2 „Проектиране и
изграждане на ВС – с. Манастир” не е налична информация за
изпълнението на програмата.
Програма 2 не е изпълнена.
По отношение на изпълнението на програма 3 „Реконструкция
и оборудване ВС „Юговски разклон” не е налична
информация за изпълнението на програмата.
Програма 3 не е изпълнена.
По отношение на изпълнението на програма 4 „Реконструкция и
оборудване ВС – с. Здравец” не е налична информация за
изпълнението на програмата.
Програма 4 не е изпълнена.
По отношение на изпълнението на програма 5 „Реконструкция и
оборудване ВС – с. Лъкавица” не е налична информация за
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изпълнението на програмата.
Програма 5 не е изпълнена.
Мярка 2. Ефективно
използване на местни
източници на ел.
енергия
ПРОГРАМА:
1. Проектиране и
изграждане на ВЕЦ.

Програма 1 „Проектиране и изграждане на ВЕЦ”
Няма данни за изпълнение на програмата
Степен на изпълнение на Мярка 2 „Ефективно използване
на местни източници на ел. енергия” – ниска степен на
изпълнение
По отношение на изпълнението на програма 1 „Проектиране и
изграждане на ВЕЦ” не е налична информация за изпълнението
на програмата.
Програма 1 не е изпълнена.
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ПРИОРИТЕТ 2: ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ, ОПТИМИЗИРАНЕ И РАЦИОНАЛНО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА.
ЦЕЛ 3: Подобряване
Изпълнение на мерките в периода 2007-2013 г.
водоснабдяването и
намаляване загубите на
питейна вода по
трасетата и изграждане
канализационни мрежи
Мярка 1.
Програма 1 „Главен събирателен канал и канализационна
Реконструкция на
мрежа на гр. Лъки”
водоснабдителни и
канализационни
През 2008 г. като обект е реализиран по капиталов път главен
мрежи.
събирателен канал и канализационна мрежа на гр. Лъки –
ПРОГРАМА:
участъци 11,19, 24, като за направата са усвоени 450 000 лв.
1. Главен събирателен
канал и
Изготвен е работен проект за обект „Канализация на гр. Лъки –
канализационна мрежа ІІ етап – Доизграждане на канализационна мрежа”. Изгражда се
на гр. Лъки.
Главен събирателен канал и канализационна мрежа на гр. Лъки –
2. Пречиствателна
ІІ етап, като за целта са усвоени 194 000 лв.
станция за отпадни
води – гр. Лъки.
Програма 2 „Пречиствателна станция за отпадни води – гр.
3. Подмяна на
Лъки”
вътрешно-селищна
Разработен е проект „Строителство и реконструкция на
водопроводна мрежа на вътрешна ВиК мрежа на гр. Лъки, довеждащ колектор и
гр. Лъки.
строителство на обща ПСОВ” Проектът ще включва изграждане
4. Водоснабдяване – с. на Пречиствателна станция за отпадни води в гр. Лъки,
Борово и м. ”Кръстова доизграждане на довеждащ колектор до ПСОВ и изграждане на
гора”.
довеждащ водопровод до ПСОВ. Проектът ще възлиза на
5. Подмяна на
стойност около 5 400 000 лв.
вътрешно-селищна
водопроводна мрежа и Програма 3 „Подмяна на вътрешно-селищна водопроводна
изграждане колектор – мрежа на гр. Лъки”
с. Борово.
6. Подмяна на
Успешно е реализиран проект за техническа помощ по
вътрешно-селищна
Договор № 58-131-С008 за безвъзмездна финансова помощ по
водопроводна мрежа и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” на база
изграждане колектор – одобрен проект: „Строителство и реконструкция на
с. Белица.
вътрешна ВиК мрежа на гр. Лъки, довеждащ колектор и
7. Подмяна на
строителство на обща ПСОВ”. През 2011 г., на база на
вътрешно-селищна
отправена покана за директно предоставяне на безвъзмездна
водопроводна мрежа и финансова помощ от УО на ОПОС, е подадено подаде
изграждане колектор – прединвестиционно проучване.
с. Дряново.
8. Подмяна на
Съвместно с „ВиК” ЕООД – гр. Пловдив, район Лъки, са
34
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

вътрешно-селищна
водопроводна мрежа и
изграждане колектор –
с. Югово.
9. Подмяна на
вътрешно-селищна
водопроводна мрежа и
изграждане колектор –
с. Джурково.
10. Подмяна на
вътрешно-селищна
водопроводна мрежа и
изграждане колектор –
с. Лъкавица.
11. Подмяна на
вътрешно-селищна
водопроводна мрежа и
изграждане колектор –
с. Манастир.
12. Изграждане на
вътрешно-селищна
водопроводна мрежа и
на колектор – с.
Здравец.

извършени
ремонтни
дейности
на
водопроводни
и
канализационни мрежи – напр. през 2012 г. са извършени
ремонти на основен водопровод в гр. Лъки – 210 м., а в селата –
общо 230 м., както и направа на отклонения към основните
водопроводи и ремонти на съществуващи отклонения 117 бр. с
обща дължина 923 м.
Изготвен е работен проект на обект „Външен питейно –
противопожарен водопровод на ПСПВ”.
Програма 4 „Водоснабдяване – с. Борово и м. „Кръстова
гора”.
Няма данни за изпълнение на програмата. Съвместно с „ВиК”
ЕООД – гр. Пловдив, район Лъки, са извършени ремонтни
дейности на водопроводни и канализационни мрежи – напр. през
2012 г. са извършени ремонти на основен водопровод в селата –
общо 230 м.
Програма 5 „Подмяна на вътрешно-селищна водопроводна
мрежа и изграждане колектор – с. Борово”
Няма данни за изпълнение на програмата. Съвместно с „ВиК”
ЕООД – гр. Пловдив, район Лъки, са извършени ремонтни
дейности на водопроводни и канализационни мрежи – напр. през
2012 г. са извършени ремонти на основен водопровод в селата –
общо 230 м.
Програма 6 „Подмяна на вътрешно-селищна водопроводна
мрежа и изграждане колектор – с. Белица”
Няма данни за изпълнение на програмата. Съвместно с „ВиК”
ЕООД – гр. Пловдив, район Лъки, са извършени ремонтни
дейности на водопроводни и канализационни мрежи – напр. през
2012 г. са извършени ремонти на основен водопровод в селата –
общо 230 м.
Програма 7 „Подмяна на вътрешно-селищна водопроводна
мрежа и изграждане колектор – с. Дряново”
Няма данни за изпълнение на програмата. Съвместно с „ВиК”
ЕООД – гр. Пловдив, район Лъки, са извършени ремонтни
дейности на водопроводни и канализационни мрежи – напр. през
2012 г. са извършени ремонти на основен водопровод в селата –
общо 230 м.
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Програма 8 „Подмяна на вътрешно-селищна водопроводна
мрежа и изграждане колектор – с. Югово”
Няма данни за изпълнение на програмата. Съвместно с „ВиК”
ЕООД – гр. Пловдив, район Лъки, са извършени ремонтни
дейности на водопроводни и канализационни мрежи – напр. през
2012 г. са извършени ремонти на основен водопровод в селата –
общо 230 м.
Програма 9 „Подмяна на вътрешно-селищна водопроводна
мрежа и изграждане колектор – с. Джурково”
Няма данни за изпълнение на програмата. Съвместно с „ВиК”
ЕООД – гр. Пловдив, район Лъки, са извършени ремонтни
дейности на водопроводни и канализационни мрежи – напр. през
2012 г. са извършени ремонти на основен водопровод в селата –
общо 230 м.
Програма 10 „Подмяна на вътрешно-селищна водопроводна
мрежа и изграждане колектор – с. Лъкавица”
Няма данни за изпълнение на програмата. Съвместно с „ВиК”
ЕООД – гр. Пловдив, район Лъки, са извършени ремонтни
дейности на водопроводни и канализационни мрежи – напр. през
2012 г. са извършени ремонти на основен водопровод в селата –
общо 230 м.
Програма 11 „Подмяна на вътрешно-селищна водопроводна
мрежа и изграждане колектор – с. Манастир”
Няма данни за изпълнение на програмата. Съвместно с „ВиК”
ЕООД – гр. Пловдив, район Лъки, са извършени ремонтни
дейности на водопроводни и канализационни мрежи – напр. през
2012 г. са извършени ремонти на основен водопровод в селата –
общо 230 м.
Програма
12
„Изграждане
на
вътрешно-селищна
водопроводна мрежа и на колектор – с. Здравец”
Няма данни за изпълнение на програмата. Съвместно с „ВиК”
ЕООД – гр. Пловдив, район Лъки, са извършени ремонтни
дейности на водопроводни и канализационни мрежи – напр. през
2012 г. са извършени ремонти на основен водопровод в селата –
общо 230 м.
Степен на изпълнение на Мярка 1 „Реконструкция на
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водоснабдителни и канализационни мрежи” – ниска степен
на изпълнение
В рамките на изпълнението на програма 1 „Главен събирателен
канал и канализационна мрежа на гр. Лъки” са реализирани
дейности, пряко или косвено относими към нея.
Програма 1 е изпълнена във висока степен.
По отношение на изпълнението на програма 2 „Пречиствателна
станция за отпадни води – гр. Лъки” е извършена дейност, пряко
относима към нея.
Програма 2 е изпълнена в ниска степен.
В рамките на изпълнението на програма 3 „Подмяна на
вътрешно-селищна водопроводна мрежа на гр. Лъки” са
реализирани дейности, пряко относими към нея, но не в
необходимия обем.
Програма 3 е изпълнена в ниска степен.
По отношение на изпълнението на програма 4 „Водоснабдяване
– с. Борово и м. „Кръстова гора” не е налична информация за
изпълнението на програмата.
Програма 4 не е изпълнена.
По отношение на изпълнението на програма 5 „Подмяна на
вътрешно-селищна водопроводна мрежа и изграждане колектор
– с. Борово” не е налична информация за изпълнението на
програмата.
Програма 5 не е изпълнена.
По отношение на изпълнението на програма 6 „Подмяна на
вътрешно-селищна водопроводна мрежа и изграждане колектор
– с. Белица” не е налична информация за изпълнението на
програмата.
Програма 6 не е изпълнена.
По отношение на изпълнението на програма 7 „Подмяна на
вътрешно-селищна водопроводна мрежа и изграждане колектор
– с. Дряново” не е налична информация за изпълнението на
програмата.
Програма 7 не е изпълнена.
По отношение на изпълнението на програма 8 „Подмяна на
вътрешно-селищна водопроводна мрежа и изграждане колектор
– с. Югово” не е налична информация за изпълнението на
програмата.
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Програма 8 не е изпълнена.
По отношение на изпълнението на програма 9 „Подмяна на
вътрешно-селищна водопроводна мрежа и изграждане колектор
– с. Джурково” не е налична информация за изпълнението на
програмата.
Програма 9 не е изпълнена.
По отношение на изпълнението на програма 10 „Подмяна на
вътрешно-селищна водопроводна мрежа и изграждане колектор
– с. Лъкавица” не е налична информация за изпълнението на
програмата.
Програма 10 не е изпълнена.
По отношение на изпълнението на програма 11 „Подмяна на
вътрешно-селищна водопроводна мрежа и изграждане колектор
– с. Манастир” не е налична информация за изпълнението на
програмата.
Програма 11 не е изпълнена.
По отношение на изпълнението на програма 12 „Изграждане на
вътрешно-селищна водопроводна мрежа и на колектор – с.
Здравец” не е налична информация за изпълнението на
програмата.
Програма 12 не е изпълнена.
В допълнение, реализирани са следните проекти:
Проект „Корекции на реки „Манастирска” и „Лъкинска” в
участъка им в урбанизираната територия на община Лъки,
област Пловдив” - на 16.03.2012 г. е подписан Договор №
BG161PO001/4.1-04/2010/050 за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Регионално
Развитие” 2007-2013 г. Общата стойност на проекта е 798 275
лв., а продължителността му - 16 месеца.
Предвид разположението на община Лъки в силно пресечения
Преспански дял на Западните Родопи, е необходимо изграждане
и поддържане на съответната инфраструктура – дребномащабни
съоръжения, насочени към намаляване на риска от наводнение и
последващите неблагоприятни последици както за човешкото
здраве и околната среда, така и за целостта на обществените и
частни инфраструктурни обекти на територията на община Лъки.
С намаляването на посочените рискове се създават по-добри
условия за развитие на устойчив дългосрочен модел на растеж в
община Лъки.
Проектът включва изграждане на 331,6 м. бетонна подпорна
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брегоукрепителна стена по десния бряг на река Лъкинска с
височина 5,10 м. и 6,40 м. в различните участъци, в регулацията
на гр. Лъки. Трасето на подпорната стена по реката следва
трасето на бетонния колектор по десния бряг на реката и
завършва до съществуващата подпорна стена на р. Лъкинска
(при устоя на моста). Изпълнението на проекта стартира с първа
копка на 14.06.2012 г. Всички дейности по проекта са изпълнени.
Същият е приет с държавна приемателна комисия на 20.05.2013г.
Разработен е втори етап на Проект „Корекции на реки
„Манастирска” и „Лъкинска” в участъка им в
урбанизираната територия на община Лъки, област Пловдив
– втори етап”. Проектът включва изграждане на бетонна
подпорна брегоукрепителна стена по десния и левия бряг на река
Лъкинска и възлиза на стойност около 1 400 000 лв. Получени са
всички разрешителни режими. В процес на избор на изпълнител
на СМР.
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ПРИОРИТЕТ 3: РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЛЪКИ, ПОСТИГАНЕ И
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ
ПРИОРИТЕТ 3: РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЛЪКИ, ПОСТИГАНЕ И
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ.
ЦЕЛ 1:Създаване на
Изпълнение на мерките в периода 2007-2013 г.
условия за развитие на
туризъм.
Мярка 1: Развитие на
Програма 1 „Изграждане на туристически бизнес
туристическата
информационен
център.
Техническо
оборудване
с
инфраструктура.
възможностите за изграждане на мрежа за обмен в региона”
ПРОГРАМА:
1. Изграждане на
Проект „С раница на път до природните и исторически
туристически бизнес
забележителности на община Лъки”
информационен
център. Техническо
Договор № 16/313/00057 за отпускане на безвъзмездна
оборудване с
финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите
възможностите за
дейности” на Програмата за развитие на селските райони е
изграждане на мрежа
подписан на 06.07.2012 г. между община Лъки и ДФ
за обмен в региона.
„Земеделие” - Разплащателна агенция. Стойността на проекта е
2. Институционално
253 106 лева. Срокът на изпълнение - 24 месеца.
развитие на туризма.
Интегриране в
Целта на проекта е създаване на по-добри условия за
областна и регионални повишаване на привлекателността на община Лъки като
програми. Включване в туристическа дестинация, като се наложи стабилно туристическо
мрежата на
лице на общината и се изгради и осъвремени туристическата
съществуващите в
инфраструктура и се развият туристическите забележителности в
региона
общината.
информационни
центрове. Включване в Сред дейностите по проекта, тук се отнасят следните:
механизмите за
1. Преустройство на интернет кафене в Туристически
мониторинг на
информационен център. Дейността включва саниране на
туризма.
сградата, естетическо оформяне и озеленяване на пространствата
3. Създаване на нови
пред самата сграда и обособяване на следните помещения:
туристически
приемна, офис, мултимедийна зала, щанд за туристически
продукти, чрез
сувенири, санитарен възел.
проучване на ресурсите 2. Изготвяне и отпечатване на рекламни материали: рекламна
/исторически,
брошура с туристически ресурси на общината, рекламни
биоразнообразие,
картички, диск с рекламни клипове и фотографии на природните
защитени територии и
забележителности на региона, информационни карти.
др./, анализ и
въздействие върху тях. Програма 2 „Институционално развитие на туризма.
Проектиране и
Интегриране в областна и регионални програми. Включване
маркиране на
в мрежата на съществуващите в региона информационни
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екопътеки с изградени
по тях места за отдих,
наблюдения, чешми и
други.
4. Оформяне на
общински терени за
паркинги, пазари и
други.

центрове. Включване в механизмите за мониторинг на
туризма”
Реализиран проект „Партньорство за устойчиво европейско
развитие”
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Регионално развитие 2007 -2013 г.“ по
схема BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално
сътрудничество и обмен на най-добри практики” е сключен на
10.04.2009 г. Стойността на проекта е 121 220 лева, а
изпълнението му е приключено на 10.04.2010 г.
Постигнатите резултати:
• изготвена стратегии за развитие на местния туристически
потенциал и специализирана маркетингова стратегия;
• провеждане на 6 специализирани обучения в Чешката
република по общинската администрация и услугите в областта
на туризма, маркетингови дейности на общината в областта на
туризма, партньорство между общината и училището при
развитие на местните културни календари и разработване на
дейности с останалите съседни общини, които са част от
региона, ролята на туристическите информационни центрове,
Партньорство между частния бизнес и общината, Създаване на
културни календари, културни атракции и дейности,
промотиране и реклама.
• проведени са работни семинари за оценка на
туристическия потенциал на община Лъки, визия за развитие на
туризма, създаване на план за малките и средните фирми в
туризма, набиране на средства, маркетинг, реклама и подготовка
на проекти за финансиране;
• изработен е интернет-сайт www.lakibg.eu.
С Решение № 361 от 30.06.2010 г. е приета Стратегия за развитие
на туризма в община Лъки и Маркетингова стратегия за
насърчаване и развитие на туризма в региона на община Лъки.
Осъществява се сътрудничество със съседни общини в областта
на туризма.
Актуална е интернет страница за туристическите обекти и
атракции на територията на община Лъки - www.tourismlaki.hit.bg
Проект „Белица в прегръдката на Родопите”
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Договор №16/313/00174 за отпускане на финансова помощ по
мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. е
подписан на 21.11.2012 г. Стойността на проекта е 363 890 лева.,
срокът на изпълнение е 24 месеца.
Целта на проекта е утвърждаване на община Лъки като
притегателно място с развит интегриран селски туризъм, чрез
подобряване на съществуващата туристическа инфраструктура,
създаване на туристически информационен център - с. Белица,
изграждане на екопътеки „с. Белица - Пещерата” и „с. Белица Кръстова гора”, което в дългосрочен план ще насърчи социалноикономическия растеж на общината.
Дейностите, предвидени в проекта, включват:
1.
изграждане на туристически информационен център в с.
Белица - ще бъдат поставени информационни табели за упътване
до различни туристически забележителности като „Кормисош”,
„Пещерата”, „Кръстова гора”, „Белица”, както и информационен
билборд на Юговско ханче;
2
предвидена е реконструкция на съществуваща сграда –
общинска
собственост,
и
нейното
преобразуване
в
Информационен туристически център.
Програма 3 „Създаване на нови туристически продукти,
чрез проучване на ресурсите /исторически, биоразнообразие,
защитени територии и др./, анализ и въздействие върху тях.
Проектиране и маркиране на екопътеки с изградени по тях
места за отдих, наблюдения, чешми и други”
Проект „С раница на път до природните и исторически
забележителности на община Лъки”
Договор № 16/313/00057 за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ по мярка 313 „Насърчаване на туристическите
дейности” на Програмата за развитие на селските райони е
подписан на 06.07.2012 г. между община Лъки и ДФ
„Земеделие” - Разплащателна агенция. Стойността на проекта е
253 106 лева. Срокът на изпълнение - 24 месеца.
Целта на проекта е създаване на по-добри условия за
повишаване на привлекателността на община Лъки като
туристическа дестинация, като се наложи стабилно туристическо
лице на общината и се изгради и осъвремени туристическата
инфраструктура и се развият туристическите забележителности в
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общината.
Сред дейностите по проекта тук се съотнасят следните:
1. оборудване на две туристически екопътеки:
- екопътека „Могила” в землището на село Дряново - поставяне
на информационни табели, пътепоказателни табели и
маркировки, кътове за отдих и пикник - маси, пейки и беседки;
- екопътека „Свети Дух” в землището на с. Манастир –
монтиране на дървени предпазни парапети, а стръмният терен
ще бъде моделиран с оформяне на стъпала. Реконструкция на
чешма по маршрута на пътеката. В участъка над р. Манастирска
се изгражда дървено мостче за наблюдение на водопада „Свети
Дух”. По маршрута се разполагат информационни табели,
пътепоказателни табели и маркировки, кътове за отдих и пикник
- маси с пейки и беседка.
2. Изграждане на кътове за отдих във всички населени места на
територията на община Лъки с поставени в тях информационни
табели с информация за туристическия ресурс в общината,
история за съответното населено място, транспортни връзки до
столицата и близките градове.
Проект „Подземни звезди и Родопското минало”
Договор №16/313/00124 за отпускане на финансова помощ по
мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” е
подписан на 19.11.2012 г. Стойността на проекта е 325 540 лева.,
а срокът на изпълнение е 24 месеца.
Целта на проекта е да допринесе за повишаването на
туристическата атрактивност на община Лъки посредством
създаването на устойчив туристически продукт и инвестирането
в изграждане на атракции за туристите и посетителите на
общината.
Конкретните цели са насочени към:
развитие на предлаганите туристически услуги в община
Лъки чрез създаване на атракции;
представяне на община Лъки като туристическа
дестинация чрез разработване на маркетинг стратегия, рекламни
и информационни материали;
създаване на условия за привличане на български и
чуждестранни туристи, като се предлага на тяхното внимание
посещения на природни забележителности и запознаване със
специфичната природа и културно наследство в общината;
Дейностите, предвидени в проекта, включват:
изграждане на атрактивна къща „Природа и наследство”,
в която ще бъдат обособени следните помещения: три зали за
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етнографски експонати, зала за кристали, зала със снимков
материал от мините и кратка история на рудодобива в региона,
офис, санитарен възел и складово помещение.
Проект „Село Манастир - пъстрото лице на Родопите”
Договор №16/313/00166 за отпускане на финансова помощ по
мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. е
подписан на 21.11.2012 г. Стойността на проекта е 196 058 лева.
Срокът на изпълнение на проекта е 24 месеца.
Целта на проекта е създаване на по-добри условия за
повишаване на привлекателността на община Лъки като
туристическа дестинация, като се наложи стабилно туристическо
лице на общината и се изгради и осъвремени туристическата
инфраструктура и се развият туристическите забележителности в
общината.
Конкретните цели са насочени към:
развитие на вътрешния туристически пазар в общината;
привличане на повече и по-платежоспособни туристи в
община Лъки.
Дейностите, предвидени в проекта, включват:
- изграждане на екопътека „Мемориален комплекс „Св.
Богородица” - Дългите блата - с. Манастир”;
- поставяне на информационни табла и табели, информационнообразователни табели, указателни табели; кътове за отдих и
пикник - пейки, маси с пейки, беседки, заслони и два броя
барбекю, дървени перголи и шезлонги, както и дървени кошчета
за отпадъци; дървено мостче и предпазен парапет; умалени
макети на родопски къщи, елементи с атракционен характер от
глина, дърво, камък и др.
Проект „Белица в прегръдката на Родопите”
Договор №16/313/00174 за отпускане на финансова помощ по
мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.,
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони за проект „Белица в прегръдката на Родопите”,
е подписан на 21.11.2012 г. Стойността на проекта е 363 890
лева., срокът на изпълнение е 24 месеца.
Целта на проекта е утвърждаване на община Лъки като
притегателно място с развит интегриран селски туризъм, чрез
подобряване на съществуващата туристическа инфраструктура,
създаване на туристически информационен център - с. Белица,
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изграждане на екопътеки „с. Белица - Пещерата” и „с. Белица Кръстова гора”, което в дългосрочен план ще насърчи социалноикономическия растеж на общината.
Дейностите, предвидени в проекта, включват:
1.
изграждане на две екопътеки:
екопътека „с. Белица - Пещерата” - предвижда се
поставяне на информационна, информационно-образователна и
указателна табели; кътове за отдих и пикник - маси, пейки,
беседки, барбекю, дървени кошчета; атрактивни забавления за
деца - умалени модели на къщичка на баба Яга, на Снежанка и
седемте джуджета, на бабата на Червената шапчица и различни
тематични кътове - на Тарзан, на Мечо пух и др.;
екопътека „с. Белица - Кръстова гора” – предвижда се
поставяне на информационна, информационно-образователна и
указателна табели, масички и столчета, кътове за деца и
атракции. Ще се оформят храсти, ще се разшири горска пътека,
ще се изгражда подпорна стена от суха зидария. Ще бъде
поставен монумент – символ на родопчанина, плочи с десетте
божи заповеди, авторски изделия от глина и др.;
2.
изграждане на туристически информационен център в с.
Белица - ще бъдат поставени информационни табели за упътване
до различни туристически забележителности като „Кормисош”,
„Пещерата”, „Кръстова гора”, „Белица”, както и информационен
билборд на Юговско ханче.
Предвидена е реконструкция на съществуваща сграда –
общинска
собственост,
и
нейното
преобразуване
в
Информационен туристически център.
Проект: „Изграждане на екопътека „Комин дере”, махала
Брайковица, община Лъки”
Проектът включва планове за изграждане на места за отдих –
доставка и монтиране на 3 бр. беседки; доставка и монтиране на
8 бр. кошчета за отпадъци; съоръжения за туристическата
инфраструктура – 6 броя пътепоказателни табели според
изискванията на БТС и 4 броя информационно-образователни
табели. Екопътеката ще следва съществуващ общински местен
път гр. Лъки – махала Брайковица № PDV 3135 (III-861), а
беседките ще бъдат поставяни върху терени - общинска
собственост. Стойност на проекта 60 000 лв. без ДДС.
Съвместно с Местния съвет по туризъм Общинска
администрация реализира проект към Фондация „ЕкоОбщност”
и Фондация Чарлз Стюарт Мот на тема „Белият камък – място за
отдих, срещи и игри на жителите и гостите на община Лъки”.
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Програма 4 Оформяне на общински терени за паркинги,
пазари и други.
Изготвен е проект „Реконструкция на автогара гр. Лъки” по
мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони” на Програмата за развитие на селските райони,
който е подаден за оценка в офиса на МИГ „Преспа – Баните,
Лъки, Чепеларе”. Стойността на проекта е 258 930 лв. без ДДС.
По проекта ще бъде реконструирана 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.
Степен на изпълнение на Мярка 1 „Развитие
туристическата инфраструктура” – висока степен
изпълнение

на
на

В рамките на изпълнението на програма 1 „Изграждане на
туристически бизнес информационен център. Техническо
оборудване с възможностите за изграждане на мрежа за обмен в
региона” е реализирана дейност, пряко относима към нея.
Програма 1 е изпълнена във висока степен.
В рамките на изпълнението на програма 2 „Институционално
развитие на туризма. Интегриране в областна и регионални
програми. Включване в мрежата на съществуващите в региона
информационни центрове. Включване в механизмите за
мониторинг на туризма” се отчита изпълнение на множество
дейности, пряко и косвено относими към нея.
Програма 2 е изпълнена във висока степен.
В рамките на изпълнението на програма 3 „Създаване на нови
туристически продукти, чрез проучване на ресурсите
/исторически, биоразнообразие, защитени територии и др./,
анализ и въздействие върху тях. Проектиране и маркиране на
екопътеки с изградени по тях места за отдих, наблюдения,
чешми и други” се отчита изпълнение на множество дейности,
пряко и косвено относими към нея.
Програма 3 е изпълнена във висока степен.
По отношение на изпълнението на програма 4 „Оформяне на
общински терени за паркинги, пазари и други” е реализирана
дейност, пряко относима към нея.
Програма 4 е изпълнена в ниска степен.
46
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Мярка 2:
Разнообразяване на
туристически пакет
услуги и подобряване
на качеството.
Развитие на човешките
ресурси. Реклама.
ПРОГРАМА:
1. Подготовка и
разработване на
продукти за
подобряване на
квалификацията в
областта на
туристическото
обслужване. Да се
търси съдействие на
вече съществуващи
донорски програми в
региона за
координиране на
ресурсите – човешки,
финансови,
технически.
2. Изготвяне на
рекламноинформационен
Интернет сайт за
туризма в Общината.
3. Популяризиране на
туризма във всичките
му форми /еко, селски,
религиозен, екстремен
и др./ с различни
рекламни методи.

Програма 1 „Подготовка и разработване на продукти за
подобряване
на
квалификацията
в
областта
на
туристическото обслужване. Да се търси съдействие на вече
съществуващи
донорски
програми
в
региона
за
координиране на ресурсите – човешки, финансови,
технически”
През 2008 г. е изготвена и приета от Програма за развитие на
туризма в общината до 2013 година, която включва накратко
следните цели и задачи - развитие на съпътстваща туристическа
и
техническа
инфраструктура,
разнообразяване
на
туристическото предлагане и подобряване на качеството на
услугите, съхраняване баланса между природния ресурс и
социализиране на териториите и изграждане на туристическия
имидж на района. Реализиран е проект „Изграждане на
капацитет за развитие на туризъм в община Лъки”, по който са
реализирани следните дейности: създаден е капацитет за
управление на средства за подслон и заведения за хранене, като
са обучени 15 човека. Това са местни жители, желаещи да
развиват туристическа дейност. Те са обучени да предоставят
качествени туристически услуги. Осигурени са туристически
водачи – обучени 10. Създаден е Консултативен съвет по
въпросите за туризма и изработен Правилник за неговата
дейност.
Проект „Партньорство за устойчиво европейско развитие”
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Регионално развитие 2007 -2013 г.“ по
схема BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално
сътрудничество и обмен на най-добри практики” е сключен на
10.04.2009 г. Стойността му е 121 220 лева, а изпълнението е
приключено на 10.04.2010 г.
Постигнатите резултати от проекта са:
• изготвена стратегии за развитие на местния туристически
потенциал и специализирана маркетингова стратегия;
• провеждане на 6 специализирани обучения в Чешката
република по общинската администрация и услугите в областта
на туризма, маркетингови дейности на общината в областта на
туризма, партньорство между общината и училището при
развитие на местните културни календари и разработване на
дейности с останалите съседни общини, които са част от
региона, ролята на туристическите информационни центрове,
Партньорство между частния бизнес и общината, Създаване на
културни календари, културни атракции и дейности,
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промотиране и реклама.
• проведени са работни семинари за оценка на
туристическия потенциал на община Лъки, визия за развитие на
туризма, създаване на план за малките и средните фирми в
туризма, набиране на средства, маркетинг, реклама и подготовка
на проекти за финансиране;
Програма 2 „Изготвяне на рекламно-информационен
Интернет сайт за туризма в общината”
През 2008 г. е изготвена и приета от Програма за развитие на
туризма в общината до 2013 година, която включва накратко
следните цели и задачи: Развитие на съпътстваща туристическа и
техническа инфраструктура, разнообразяване на туристическото
предлагане и подобряване на качеството на услугите,
съхраняване баланса между природния ресурс и социализиране
на териториите и изграждане на туристическия имидж на
района. Реализиран е проект „Изграждане на капацитет за
развитие на туризъм в община Лъки”, по който са реализирани
следните дейности: изготвена и хоствана е интернет страница
http://tourism-laki.hit.bg и същата ще се вижда от
http://www.tourism-laki.com/.
Реализиран проект „Партньорство за устойчиво европейско
развитие”
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Регионално развитие 2007 -2013 г.“ по
схема BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално
сътрудничество и обмен на най-добри практики” е сключен на
10.04.2009 г. от община Лъки.
Постигнатите резултати от проекта са:
• изработен е интернет-сайт www.lakibg.eu
Програма 3 „Популяризиране на туризма във всичките му
форми /еко, селски, религиозен, екстремен и др./ с различни
рекламни методи”
През 2008 г. е изготвена и приета от Програма за развитие на
туризма в общината до 2013 година, която включва накратко
следните цели и задачи: Развитие на съпътстваща туристическа и
техническа инфраструктура, разнообразяване на туристическото
предлагане и подобряване на качеството на услугите,
съхраняване баланса между природния ресурс и социализиране
на териториите и изграждане на туристическия имидж на
района. Реализиран е проект „Изграждане на капацитет за
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развитие на туризъм в община Лъки”, по който са реализирани
следните дейности: Разкрити и оформени туристически пътеки.
Поставени са указателни табели и маркировка. Изготвени и
поставени указателни табла с карта за маршрута и туристически
обекти на територията на общината. Информационните карти
„ПРИРОДА, ИСТОРИЯ, ТУРИЗЪМ” насочват гостите към
желани места. Монтирани са беседки по местата за отдих.
Почистени са и обновени съществуващи чешми по маршрута.
Издадена е рекламна дипляна - 2 000 бр. с указания за
природосъобразното бране на билки. Същата е предоставена за
разпространение на Националната туристическа борса. Издадена
е брошура, с превод на английски език за община Лъки,
представяща туризма и ресурсите му, в тираж 3000 бр.
През 2012 г. общината е включена с рекламна страница и в
списание „Еврорегион”, където са публикувани снимки и
материали от награждаването на Национален преглед - конкурс
„Общините за развитието на туризма”, състояло се в гр. Пловдив
– Стария град.
Проект „Партньорство за устойчиво европейско развитие”
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Регионално развитие 2007 -2013 г.“ по
схема BG161PO001/4.2-01/2008 „Подкрепа за междурегионално
сътрудничество и обмен на най-добри практики” е сключен на
10.04.2009 г. от община Лъки.
Постигнатите резултати от проекта са:
• изготвена стратегии за развитие на местния туристически
потенциал и специализирана маркетингова стратегия;
• проведен мини-кулинарен фестивал на българо-чешката
кухня.
С Решение № 361 от 30.06.2010 г. е приета Стратегия за развитие
на туризма в община Лъки и Маркетингова стратегия за
насърчаване и развитие на туризма в региона на община Лъки.
През 2011 г. община Лъки участва в Национална туристическа
борса със собствени рекламни материали. Общинската
администрация изработи изцяло нова актуална и съвременна
рекламна брошура на общината, която спомага за рекламата на
общината като цяло. Брошурата е двуезична.
През 2012 г. община Лъки участва в Национален преглед –
конкурс „Общините за развитието на туризма”, обявен от
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, където е
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наградена с почетен плакет за Второто място в категорията на
общини до 10 000 жители за общо развитие на туризма.
Степен на изпълнение на Мярка 2 „Разнообразяване на
туристически пакет услуги и подобряване на качеството.
Развитие на човешките ресурси. Реклама” – висока степен на
изпълнение
В рамките на изпълнението на програма 1 „Подготовка и
разработване на продукти за подобряване на квалификацията в
областта на туристическото обслужване. Да се търси съдействие
на вече съществуващи донорски програми в региона за
координиране на ресурсите – човешки, финансови, технически”
са реализирани дейности, пряко относими към нея.
Програма 1 е изпълнена във висока степен.
В рамките на изпълнението на програма 2 „Изготвяне на
рекламно-информационен Интернет сайт за туризма в общината”
се отчита изпълнение на дейности, пряко и косвено относими
към нея.
Програма 2 е изпълнена в цялост.
В рамките на изпълнението на програма 3 „Популяризиране на
туризма във всичките му форми /еко, селски, религиозен,
екстремен и др./ с различни рекламни методи” се отчита
изпълнение на множество дейности, пряко и косвено относими
към нея.
Програма 3 е изпълнена във висока степен.
Мярка 3: Създаване на
средства за подслон.
ПРОГРАМА:
1. Приспособяване на
общинска собственост
в туристически бази.
2. Приспособяване на
съществуващия
жилищен фонд от
частния сектор в
цялата община в
туристически обекти.
3. Изграждане на
туристически селища.
4. Реконструкция на
ІV-ти етаж на
Ученически пансион

Програма 1 „Приспособяване на общинска собственост в
туристически бази”
Проект „ Белица в прегръдката на Родопите”
Цитираният по-горе проект съдържа компонент, изпълнението
на който попада в обхвата на програма 1, а именно изграждане
на туристически информационен център в с. Белица чрез
реконструкция на съществуваща сграда – общинска собственост.
Проект: „Изграждане на екопътека „Комин дере”, махала
Брайковица, община Лъки”
Проектът включва планове за изграждане на места за отдих –
беседките ще бъдат поставяни върху терени - общинска
собственост. Стойност на проекта 60 000 лв. без ДДС.
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към СОУ “Христо
Ботев” – гр. Лъки, –
изграждане на
самостоятелен вход и
хотелски апартаменти;
оборудване.
5. Създаване на места
за подслон и отдих на
туристи чрез ремонт и
оборудване на закрити
учебни бази в
съставните села на
общината.

Програма 2 „Приспособяване на съществуващия жилищен
фонд от частния сектор в цялата община в туристически
обекти”
Няма данни за изпълнение на програмата.
Програма 3 „Изграждане на туристически селища”
Няма данни за изпълнение на програмата.
Програма 4 „Реконструкция на ІV-ти етаж на Ученически
пансион към СОУ “Христо Ботев” – гр. Лъки, – изграждане
на самостоятелен вход и хотелски апартаменти; оборудване”
Няма данни за изпълнение на програмата.
Програма 5 „Създаване на места за подслон и отдих на
туристи чрез ремонт и оборудване на закрити учебни бази в
съставните села на общината”
Няма данни за изпълнение на програмата.
Степен на изпълнение на Мярка 3 „Създаване на средства за
подслон” – ниска степен на изпълнение
В рамките на изпълнението на програма 1 „Приспособяване на
общинска собственост в туристически бази” са реализирани
дейности, пряко относими към нея.
Програма 1 е изпълнена в ниска степен.
В рамките на изпълнението на програма 2 „Приспособяване на
съществуващия жилищен фонд от частния сектор в цялата
община в туристически обекти” няма информация за изпълнение
на програмата.
Програма 2 не е изпълнена.
В рамките на изпълнението на програма 3 „Изграждане на
туристически селища” няма информация за изпълнение на
програмата.
Програма 3 не е изпълнена.
В рамките на изпълнението на програма 4 „Реконструкция на ІVти етаж на Ученически пансион към СОУ “Христо Ботев” – гр.
Лъки, – изграждане на самостоятелен вход и хотелски
апартаменти; оборудване” няма информация за изпълнение на
програмата.
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Програма 4 не е изпълнена.
В рамките на изпълнението на програма 5 „Създаване на места
за подслон и отдих на туристи чрез ремонт и оборудване на
закрити учебни бази в съставните села на общината” няма
информация за изпълнение на програмата.
Програма 5 не е изпълнена.
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ПРИОРИТЕТ 3: РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЛЪКИ, ПОСТИГАНЕ И
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ.
ЦЕЛ 2: Чиста околна
Изпълнение на мерките в периода 2007-2013 г.
среда и съхранено
биоразнообразие.
Мярка 1: Запазване и
Програма 1 „Осъвременена и реконструирана ЛОФ”
разширяване на
териториите с добро
Няма данни за изпълнение на програмата.
качество на околната
среда и предприемане
Програма 2 „Проект за подобряване условията на работната
на мерки за опазване на и околната среда във всички обекти на „Лъки-Инвест”
биоразнообразието.
ООД”
ПРОГРАМА:
1. Осъвременена и
Няма данни за изпълнение на програмата.
реконструирана ЛОФ.
2. Проект за
Програма 3 „Закупуване на съвременни контейнери и
подобряване условията сметосъбирачна техника”
на работната и
околната среда във
През 2010 г. е изготвена Програма за управление на отпадъците
всички обекти на
с период на действие 2010-2014 г.
“Лъки- Инвест” ООД.
3. Закупуване на
На база подписан Договор № 58231-С022 за безвъзмездна
съвременни
финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007контейнери и
2013 г.” се реализира проект за техническа помощ „Интегрирано
сметосъбирачна
управление на твърдите битови отпадъци на територията на
техника.
община Лъки”.
4. Рекултивация на
общинското сметище в За неотложните нужди на дейностите по сметосъбиране и
м.”Ивански дол”.
сметоизвозване община Лъки е одобрена за безлихвен кредит от
5. Изграждане на
ПУДООС по проект „Адаптиране на сметосъбирането на
сепарираща
община Лъки към регионално депониране”. По същия проект
инсталация.
се закупи нов сметосъбирачен автомобил ИВЕКО за 197 890 лв.
6. Разделно събиране
и 33 бр. контейнера тип „Бобър”, от които 27 за гр. Лъки и 6 бр.
на ТБО.
за м. „Кръстова гора“. С това се елиминира необходимостта от
7. Проучване на
ползване на сметосъбирачен автомобил под наем, в случаите
биоразнообразието и
когато старият автомобил излезе в ремонт. Също така се
природните ресурси,
намалява броят на курсовете до Асеновград за извозване на
оценка на
твърди битови отпадъци, което има икономически изгоден
възможностите за
ефект.
достъп на туристи и
мерки за съхраняването Програма 4 „Рекултивация на общинското сметище в м.
им.
„Ивански дол”
8. Разработване на
проект за проучване на Подаден е проект по ПМС 209 „Закриване и рекултивация на
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подземни природни
богатства на рудник
“Дружба”.
9. Разработване на
проект за разширяване
на Хвостохранилище
“Лъки-2 – комплекс”.
10. Изграждане на три
броя минкровец,
собственост на “ЛъкиИнвест” ООД – гр.
Лъки.
11. Изграждане на
водопроводна мрежа за
отвеждане на водите от
р-к “Джурково” до
ЛОФ и използването
им за промишлени
нужди.

общинско депо в местността „Ивански дол”. Проектът включва
техническа и биологична рекултивация на общинското депо в м.
„Ивански дол”, на стойност около 463 000 лв. с ДДС. В момента
проектът е в процес на актуализация по искане на РИОСВ – гр.
Смолян.
Програма 5 „Изграждане на сепарираща инсталация”
Няма данни за изпълнение на програмата.
Програма 6 „Разделно събиране на ТБО”
На база подписан Договор № 58231-С022 за безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 20072013 г.” се реализира проект „Интегрирано управление на
твърдите битови отпадъци на територията на община Лъки”.
През 2010 г. е изготвена Програма за управление на отпадъците
с период на действие 2010-2014 г. Във връзка с изпълнение на
дейностите в тази програма е изготвен проект за адаптиране на
системата за сметосъбиране на община Лъки към регионално
депониране.
С Решение № 436 от 27.01.2011 г. общинският съвет одобрява
Наредба за управление на отпадъците на територията на община
Лъки. Организирано е сметоизвозването на битовите отпадъци
от община Лъки в Регионално депо – Асеновград. Въведено е от
м. май 2011 г. разделно събиране на батерии с изтекъл срок на
годност, като в тази връзка са раздадени трилитрови контейнери
в магазинната мрежа, всички предприятия и учебни заведения на
територията на общината. Приетата Наредба в момента се
реализира.
Проект „Обичам природата – и аз участвам”, по кампания
„За чиста околна среда” на МОСВ
Проектът
е
одобрен
с
подписването
на
Договор
№8428/27.06.2012 г. между община Лъки и ПУДООС - гр.
София. Общата стойност е 9 976 лв., а срокът за изпълнение 30.11.2012 г.
Поставени са две беседки, 12 броя пейки, 3 броя кошчета за
отпадъци, 5 броя предупредителни табели и са възстановени
зелени площи по улиците „Миньорска” и „Кирил Маджаров” –
гр. Лъки.
Организират се местни кампании за почистване на населените
места от твърди битови отпадъци. Ежегодно общинска
администрация се включва в кампанията „Да изчистим България
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за един ден”. В резултат годишно се събират и извозват близо 13
тона боклук от нерегламентираните сметища, крайпътните
чешми, скатове на реки, междублокови пространства и др.
Програма 7 „Проучване на биоразнообразието и природните
ресурси, оценка на възможностите за достъп на туристи и
мерки за съхраняването им”
Няма данни за изпълнение на програмата.
Програма 8 „Разработване на проект за проучване на
подземни природни богатства на рудник „Дружба”
Няма данни за изпълнение на програмата.
Програма 9 „Разработване на проект за разширяване на
Хвостохранилище „Лъки-2 – комплекс”
Няма данни за изпълнение на програмата.
Програма 10 „Изграждане на три броя минкровец,
собственост на „Лъки-Инвест” ООД – гр. Лъки”
Няма данни за изпълнение на програмата.
Програма 11 „Изграждане на водопроводна мрежа за
отвеждане на водите от р-к „Джурково” до ЛОФ и
използването им за промишлени нужди”
Няма данни за изпълнение на програмата.
Степен на изпълнение на Мярка 1 „Запазване и разширяване
на териториите с добро качество на околната среда и
предприемане на мерки за опазване на биоразнообразието” –
ниска степен на изпълнение
В рамките на изпълнението на програма 1 „Осъвременена и
реконструирана ЛОФ” няма информация за изпълнение на
програмата.
Програма 1 не е изпълнена.
В рамките на изпълнението на програма 2 „Проект за
подобряване условията на работната и околната среда във
всички обекти на „Лъки-Инвест” ООД” няма информация за
изпълнение на програмата.
55
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Програма 2 не е изпълнена.
В рамките на изпълнението на програма 3 „Закупуване на
съвременни контейнери и сметосъбирачна техника” са
реализирани дейности, пряко относими към нея.
Програма 3 е изпълнена в цялост.
В рамките на изпълнението на програма 4 „Рекултивация на
общинското сметище в м. „Ивански дол” са реализирани
подготвителни дейности, пряко относими към нея.
Програма 4 е изпълнена в ниска степен.
В рамките на изпълнението на програма 5 „Изграждане на
сепарираща инсталация” няма информация за изпълнение на
програмата.
Програма 5 не е изпълнена.
В рамките на изпълнението на програма 6 „Разделно събиране на
ТБО” са реализирани дейности, пряко относими към нея.
Програма 6 е изпълнена в ниска степен.
В рамките на изпълнението на програма 7 „Проучване на
биоразнообразието и природните ресурси, оценка на
възможностите за достъп на туристи и мерки за съхраняването
им” няма информация за изпълнение на програмата.
Програма 7 не е изпълнена.
В рамките на изпълнението на програма 8 „Разработване на
проект за проучване на подземни природни богатства на рудник
„Дружба” няма информация за изпълнение на програмата.
Програма 8 не е изпълнена.
В рамките на изпълнението на програма 9 „Разработване на
проект за разширяване на Хвостохранилище „Лъки-2 –
комплекс” няма информация за изпълнение на програмата.
Програма 9 не е изпълнена.
В рамките на изпълнението на програма 10 „Изграждане на три
броя минкровец, собственост на „Лъки-Инвест” ООД – гр. Лъки”
няма информация за изпълнение на програмата.
Програма 10 не е изпълнена.
В рамките на изпълнението на програма 11 „Изграждане на
водопроводна мрежа за отвеждане на водите от р-к „Джурково”
до ЛОФ и използването им за промишлени нужди” няма
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информация за изпълнение на програмата.
Програма 11 не е изпълнена.
ПРИОРИТЕТ 4: СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА И
МЕХАНИЗЪМ ЗА СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО. ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ
ЕВРОПЕЙСКИТЕ КУЛТУРНИ ТРАДИЦИИ
ПРИОРИТЕТ 4: СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА И
МЕХАНИЗЪМ ЗА СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО. ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ
ЕВРОПЕЙСКИТЕ КУЛТУРНИ ТРАДИЦИИ.
ЦЕЛ 1: Проучване и
Изпълнение на мерките в периода 2007-2013 г.
популяризиране на
културно-историческото
наследство в община
Лъки. Приобщаване към
европейските културни
традиции.
Мярка 1: Изследване
Програма 1 „Изследване миналото на Лъкински район”
миналото на Лъкинска
община, съвместно със
Няма данни за изпълнение на мярката
специалисти и научни
работници в различни
За обществено полезната си дейност, г-н Игнат Ангелов
сфери /археолози,
Бедров е удостоен с Почетен знак, изобразяващ герба на
етнографи, др./.
община Лъки – за приноса му на творец и заслуги за развитие
ПРОГРАМА:
на културния живот в община Лъки. Г-н Игнат Ангелов Бедров
1. Изследване миналото
е посветил част от живота си в краеведчески търсения за
на Лъкински район.
миналото на село Борово, като е автор на книгата „История на
Борово”, посветена на 100-годишнината от повторното
заселване на селото.
Степен на изпълнение на Мярка 1 „Изследване миналото
на Лъкинска община, съвместно със специалисти и научни
работници в различни сфери /археолози, етнографи, др./” –
ниска степен на изпълнение.
По отношение на изпълнението на програма 1 „Изследване
миналото на Лъкински район” не е налична информация за
изпълнение на програмата.
Програма 1 не е изпълнена.
Мярка 2:
Популяризиране на
културно-историческото
наследство

Програма 1 „Създаване на музейна сбирка”
Проект „Подземни звезди и Родопското минало”
Договор №16/313/00124 за отпускане на финансова помощ по
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ПРОГРАМА:
1. Създаване на музейна
сбирка.
2. Изучаване и
пресъздаване на местни
ритуали и празници от
миналото. Стимулиране
на групи за изпълнение
на автентичен фолклор.
3. Проучване на местни
занаяти. Създаване на
изложбена зала на
занаятите. Честване на
Ден на занаятчията в
община Лъки.
4. Възстановяване на
стенописите на Църквата
“Св. Троица” в с. Югово.
Изграждане на
прилежаща
инфраструктура към нея.

мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., е
подписан на 19.11.2012 г. Стойността на проекта е 325 540
лева, а срокът на изпълнение е 24 месеца.
Целта на проекта е да допринесе за повишаването на
туристическата атрактивност на община Лъки посредством
създаването на устойчив туристически продукт и
инвестирането в изграждане на атракции за туристите и
посетителите на общината.
Конкретните цели са насочени към:
създаване на условия за привличане на български и
чуждестранни туристи, като се предлага на тяхното внимание
посещения на природни забележителности и запознаване с
културното наследство в общината;
Дейностите, предвидени в проекта, включват:
изграждане на атрактивна къща „Природа и
наследство”, в която ще бъдат обособени следните помещения:
три зали за етнографски експонати, зала за кристали, зала със
снимков материал от мините и кратка история на рудодобива в
региона, офис, санитарен възел и складово помещение.
Към Народно читалище „Зора“ – гр. Лъки, функционира
сбирка с етнографски характер, в която са експонирани
предмети от бита, ръкоделия, занаятчийски инструменти и
други, оформени в кътове.
Гостите на с. Манастир могат да разгледат богатата местна
етнографска сбирка.
Програма 2 „Изучаване и пресъздаване на местни ритуали
и празници от миналото. Стимулиране на групи за
изпълнение на автентичен фолклор”
Народно читалище „Зора” - гр. Лъки – от самото му
създаване към читалището 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. Младите изпълнители от клуба, след свое участие на
Ден на хумора – 1-ви април 2006 г., организиран от НЧ
„Орфееви гори” – гр. Смолян, бяха приети в Клуб „Зевзек” на
родопската хумористка Весела Бабаджанкова. През 2007 г.
Клубът участва в предаването „От българско по-българско” по
Национална телевизия СКАТ, а през 2008 г. участва в
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предаване по Радио Хоризонт. През 2009 г. Клуб „Приятели
на песента” представи свои изпълнения на Националните
фолклорни празници в гр. Смолян, където бе удостоен със
Златен плакет и Грамота.
Ежегодно читалището участва в честването на международни,
национални и местни празници, а през 2007 г. б направено
пресъздаване на народния празник Еньовден, посветен на
магията на билките.
Като част от усилията за утвърждаването и развиването на
културните и социалните дейности, читалището участва в
множество програми и кандидатства за финансиране на
проекти от полза на широката общественост. Част от тези
проекти, получили финансиране и вече са реализирани. През
2008 г. читалището, съвместно с Местен съвет по туризъм –
Лъки, разработи проект, който бе одобрен – „Изграждане на
мостове между поколенията” в рамките на Проект „Жени –
лидерки на промяната”, изпълняван от Фондация за грижи в
общността „ДИВА” – гр. Пловдив, финансиран по Програма
ФАР „Развитие на гражданското общество” на Европейския
съюз. По този проект бяха проведени две битови седенки в с.
Дряново и в с. Борово с участието на читалищни самодейни
състави – Женска фолклорна група – с. Дряново, и Мъжка
група за автентични фолклорни песни – с. Борово, както и с
дейното участие на децата от Клуб „Приятели на песента” при
НЧ „Зора” – гр. Лъки. По проекта бяха ушити сценични
костюми във фолклорен стил за младите изпълнители.
Изнесени бяха и две лекции за правата на жените.
Читалищното настоятелство разработва и други проекти, с
които се търси финансиране на дейности, насочени към
разнообразяване на културния живот и с насоченост към
децата и младежите, като напр. пред Фондация „ЕкоОбщност”,
Проект „Родопи” и др. В рамките на читалището осъществява
дейност и Клуб по спортни танци, като са формирани три
възрастови групи, като през 2009 г. със средства по проект са
закупени танцувални костюми за малките участници в клуба.
От 2007 г. насам Мъжката фолклорна група към читалището в
с. Борово разширява състава си и вече са включени и две жени.
Така групата от мъжка вече е смесена. Репертоарът става е побогат и се увеличават изявите на участниците. Като резултат
от усилената работа, през 2009 г. Смесената фолклорна група
получава първата си награда - участва със свои изпълнения на
Националните фолклорни празници в гр. Смолян, където е
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удостоена със Златен плакет и Грамота.
Сред инициативите на Народно читалище „Христо Ботев” – 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.
Женската фолклорна група към Народно читалище „Васил
Коларов” – с. Дряново осъществява активна дейност. През
2009 г. групата представи свои изпълнения на Националните
фолклорни празници в гр. Смолян, където бе удостоена със
Златен плакет, Грамота от Министерството на културата и
грамота от Съюза на българските читалища. През същата
година, при заснемането на филм от ТВ М-сат за предаването
БГ маршрути, читалището бе представено с автентична
дряновска 200-годишна носия и песен в изпълнение на
Женската фолклорна група.
Програма 3 „Проучване на местни занаяти. Създаване на
изложбена зала на занаятите. Честване на Ден на
занаятчията в община Лъки”
Към Народно читалище „Зора” – гр. Лъки, за съхраняване на
местните занаяти са създадени и действащи са разкрити Клуб
„Дърворезба” и „Изобразително изкуство”, които ежегодно
представят изложби от детски дърворезби, рисунка върху
керамика и стъкло, текстилни пана и др. Към Народно
читалище „Зора“ – гр. Лъки, функционира сбирка с
етнографски характер, в която са експонирани предмети от
бита, ръкоделия, занаятчийски инструменти и други,
оформени в кътове.
Програма 4 „Възстановяване на стенописите на Църквата
„Св. Троица” в с. Югово. Изграждане на прилежаща
инфраструктура към нея”
Няма данни за изпълнение на програмата.
Православен храм „Света Троица” - с. Югово - сградата е
построена в периода от 1840 г. до 1842 г., конструкцията е
каменна. Църквата е интересна по отношение на архитектурата
- представлява трикорабна псевдобазилика с външна галерия
от западната страна. От изток е изградена изящна каменна
камбанария, увенчана с луковичен купол. В интериора са
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запазени ценни стенописи, рисувани в началото на 70-те
години на ХІХ в. Балконът е във форма на кобилица.
Иконостасът е таблен, с резбована венчилка и рисувани двери,
с ценни икони от 1846 г. и 1891 г. Налице е потенциал за
развитие на туризъм.
Степен на изпълнение на Мярка 2 „Популяризиране на
културно-историческото наследство” – средна степен на
изпълнение.
По отношение на изпълнението на програма 1 „Създаване на
музейна сбирка” са реализирани дейности, пряко и косвено
относими към нея.
Програма 1 е изпълнена във висока степен.
По отношение на изпълнението програма 2 „Изучаване и
пресъздаване на местни ритуали и празници от миналото.
Стимулиране на групи за изпълнение на автентичен фолклор”
са реализирани множество дейности, пряко и косвено
относими към нея.
Програма 2 е изпълнена във висока степен.
По отношение на изпълнението програма 3 „Проучване на
местни занаяти. Създаване на изложбена зала на занаятите.
Честване на Ден на занаятчията в община Лъки” са
реализирани дейности, пряко и косвено относими към нея.
Програма 3 е изпълнена в средна степен.

Мярка 3: Обновяване на
сградния фонд на
културните институции.
ПРОГРАМА:
1. Основен ремонт на
сградата на НЧ „Зора“ гр. Лъки.
2. Основен ремонт на
сградата на НЧ – с.
Борово.
3. Основен ремонт на
сградата на НЧ – с.

По отношение на изпълнението програма 4 „Възстановяване
на стенописите на Църквата „Св. Троица” в с. Югово.
Изграждане на прилежаща инфраструктура към нея” не е
налична информация за изпълнението на програмата.
Програма 4 не е изпълнена.
Програма 1 „Основен ремонт на сградата на НЧ „Зора“ гр. Лъки”
Чрез допълнителна целева субсидия за ремонтни дейности,
творчески дейности и компютърна техника към Министерство
на културата, е реализиран проект за Народно читалище
„Зора” – гр. Лъки – частичен ремонт на покрива на Младежки
дом – Лъки на стойност 2 000 лв. и покупка на компютърна
техника за 1 000 лв.
Програма 2 „Основен ремонт на сградата на НЧ – с.
Борово”
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Белица.
4. Основен ремонт на
сградата на НЧ – с.
Манастир.

Чрез допълнителна целева субсидия за ремонтни дейности,
творчески дейности и компютърна техника към Министерство
на културата, е реализиран проект за Народно читалище
„Христо Ботев” – с. Борово –– подмяна на прозоречна дограма
на стойност 2 000 лв.
Програма 3 „Основен ремонт на сградата на НЧ – с.
Белица”
Получени са средства за частичен ремонт на читалищна зала
на Народно читалище „Светлина” – с. Белица, на стойност 2
000 лв. като допълнителна целева субсидия, за ремонтни
дейности, творчески дейности и компютърна техника към
Министерство на културата. С направения ремонт е постигнат
по-добър изглед на читалището и по-приятна обстановка на
посетителите. През 2008 г. е извършен основен ремонт на
покрива на сградата на Читалище в с. Белица - подменена
покривна връхна конструкция, пренареждане на керемиди,
както и доставката на нови. Субсидията за капиталов разход е
в размер на 13 519 лв.
Програма 4 „Основен ремонт на сградата на НЧ – с.
Манастир”
Чрез допълнителна целева субсидия за ремонтни дейности,
творчески дейности и компютърна техника към Министерство
на културата, е реализиран проект за частични ремонти по
читалищната сграда - ремонт на читалищни помещения на
стойност 2 000 лв. и покупка на компютърна техника за 1 000
лв.
В допълнение, чрез допълнителна целева субсидия за
ремонтни дейности, творчески дейности и компютърна
техника към Министерство на културата, е реализиран проекти
на Народно читалище „Васил Коларов” – с. Дряново – подмяна
на входната врата с нова на стойност 2 000 лв.
Читалищата са подкрепени при обновяване на фондовете им с
книги и други информационни източници по Програма
„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и
информираност” – 2008 г., като при 10% съфинансиране от
читалището, получили одобрение на проекти са Народно
читалище „Зора” – гр. Лъки – покупка на книги на стойност
ок. 3 800 лв.Народно читалище „Светлина” – с. Белица –
покупка на книги на стойност около 1 500 лв., Народно
читалище „Васил Коларов” – с. Дряново – покупка на книги на
стойност ок. 1 400 лв., Народно читалище „Христо Ботев” – с.
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Манастир – покупка на книги на стойност около 1 400 лв.
През 2010 г. е приета Общинска програма за развитие на
читалищната дейност в общината. В условията на намалена
субсидия и недостиг на средства читалищните настоятелства
насочват усилията си към стабилизиране на съществуващите
дейности. Разработени са проекти пред Министерството на
културата, за да бъдат осигурени допълнителна целева
субсидия за читалищни дейности. Проектите са одобрени като
резултат читалището в Белица, Борово и Дряново получават
средства за ремонт на помещенията, за носии или за покупка
на мултифункционално устройство -принтер, скенер и копир и
др.
През 2011 г. Народно читалище „Зора 2002 г.” - гр. Лъки,
реализира и изпълни окончателно дейностите по проект
„Глобални библиотеки - България”, финансирана от
фондацията на Мелинда и Бил Гейтс. Доставено бе
оборудване,
включващо
5
комплекта
компютърни
конфигурации,
многофункционално
мултимедийно
устройство. По същия проект бе одобрена и отделна щатна
бройка за библиотекар, който се заема от млад кадър, и, освен
осигурения свободен достъп на гражданите, гостите и
туристите на общината до интернет и компютри, се провежда
и обучение по начална компютърна грамотност. Този курс
предизвика изключителен интерес от страна на възрастните,
които само за броени дни успяват да придобият нужните им
начални умения, които са им в полза в осъществяваната от тях
дейност.
Същото читалище кандидатства пред МК за допълнително
субсидиране, в резултат на което се получи субсидия в размер
на 500 лв., с които бяха закупени книги с цел обогатяване на
библиотечния фонд.
През 2012 г. бе приета нова Общинска програма за развитие на
читалищната дейност в общината. Тъй като читалищата
трудно разчитат на външни приходи, с отпуснатата им
субсидия
успяват
да
поддържат
и
стабилизират
съществуващите дейности.
Степен на изпълнение на Мярка 3 „Обновяване на
сградния фонд на културните институции” – ниска степен
на изпълнение.
По отношение на изпълнението на програма 1 „Основен
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ремонт на сградата на НЧ „Зора“ - гр. Лъки” са реализирани
дейности, пряко и косвено относими към нея.
Програма 1 е изпълнена в ниска степен.
По отношение на изпълнението на програма 2 „Основен
ремонт на сградата на НЧ – с. Борово” са реализирани
дейности, пряко и косвено относими към нея.
Програма 2 е изпълнена в ниска степен.
По отношение на изпълнението на програма 3 „Основен
ремонт на сградата на НЧ – с. Белица” са реализирани
дейности, пряко и косвено относими към нея.
Програма 3 е изпълнена в средна степен.
По отношение на изпълнението на програма 4 „Основен
ремонт на сградата на НЧ – с. Манастир” са реализирани
дейности, пряко и косвено относими към нея.
Програма 4 е изпълнена в ниска степен.
Мярка 4: Повишаване на
информираността за
страните от Европа.
Приобщаване към
европейските културни
традиции.
ПРОГРАМА:
1. Честване Деня на
Европа – 9-ти май в
община Лъки.

Няма данни за изпълнение на мярката
Програма 1 „Честване Деня на Европа – 9-ти май в община
Лъки”
Няма данни за изпълнение на програмата.
Степен на изпълнение на Мярка 4 „Повишаване на
информираността за страните от Европа. Приобщаване
към европейските културни традиции” – ниска степен на
изпълнение.
По отношение на изпълнението на програма 1 „Честване Деня
на Европа – 9-ти май в община Лъки” не са налични данни за
изпълнението на програмата.
Програма 1 не е изпълнена.
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ПРИОРИТЕТ 4: СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА И
МЕХАНИЗЪМ ЗА СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО. ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ
ЕВРОПЕЙСКИТЕ КУЛТУРНИ ТРАДИЦИИ.
ЦЕЛ 2: Подобряване
Изпълнение на мерките в периода 2007-2013 г.
нивото на здравното
обслужване в община
Лъки.
Мярка 1:
Програма 1 „Ремонт на сградния фонд, подмяна на
Осъвременяване на
мебелировката, оборудване със специализирани уреди и
условията на престой в
апарати на „СБДПЛР-Лъки“ ЕООД”
“Специализирана
болница за долекуване,
Няма данни за изпълнение на програмата.
продължително лечение
и рехабилитация – Лъки” Програма 2 „Основен ремонт и обновяване базата на
ЕООД – гр. Лъки, и в
ДДМУИ – с. Джурково”
Дом за деца и младежи от
3 до 18 години с
Няма данни за изпълнение на програмата.
умствена изостаналост –
с. Джурково.
Проект „Основен ремонт на покрива на Дом за
ПРОГРАМА:
възрастните хора с умствена изостаналост” в с. Джурково“
1. Ремонт на сградния
фонд, подмяна на
Договорът за безвъзмездна финансова помощ е с № РД-04мебелировката,
259/20.11.2012 г. Стойността на проекта е 23 185 лв.,
оборудване със
финансирана от Министерство на труда и социалната
специализирани уреди и
политика, Фонд „Социална закрила”.
апарати на „СБДПЛРЛъки“ ЕООД.
Целта на проекта е извършване на основен ремонт на покрива
2. Основен ремонт и
на социална институция, поради тежкото състояние на
обновяване базата на
покривните конструкция и покрития на сградата и
ДДМУИ – с. Джурково.
непосредствената опасност за живота и здравето както на
обитателите, така и на работещите в социалното заведение.
След успешно извършване на строително–ремонтните работи
състоянието на покривната конструкция на сградата е
чувствително подобрено и целостта на сградата осигурена.
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 хора с
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увреждания. Осигурен е достъп до телефонен пост. На
разположение е достатъчно аудио-визуална 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.
Степен на изпълнение на Мярка 1 „Осъвременяване на
условията на престой в “Специализирана болница за
долекуване, продължително лечение и рехабилитация –
Лъки” ЕООД – гр. Лъки, и в Дом за деца и младежи от 3 до
18 години с умствена изостаналост – с. Джурково” – ниска
степен на изпълнение.
По отношение на изпълнението на програма 1 „Ремонт на
сградния фонд, подмяна на мебелировката, оборудване със
специализирани уреди и апарати на „СБДПЛР-Лъки“ ЕООД”
не са налични данни за изпълнението на програмата.
Програма 1 не е изпълнена.
По отношение на изпълнението на програма 2 „Основен
ремонт и обновяване базата на ДДМУИ – с. Джурково” не са
налични данни за изпълнението на програмата.
Програма 2 не е изпълнена.
Мярка 2: Стабилизиране
на финансовото
състояние на здравното
заведение. Подобряване
посещаемостта от
пациенти в “СБДПЛР –
Лъки” ЕООД през
зимния сезон.
Разработване на
рекламна стратегия.
ПРОГРАМА :
1. Разработване и
изпълнение на рекламна
кампания на “СБДПЛР –
Лъки” ЕООД.
2. Разработване на
рекламна стратегия.
Привличане на
инвеститори.

Програма 1 „Разработване и изпълнение на рекламна
кампания на „СБДПЛР – Лъки” ЕООД”
За облекчен достъп до информация и за реклама в интернетпространството, за лечебното заведение е създадена отделна
интернет-страница: http://www.otslabni-bg.net, на български и
на английски език.
Програма 2 „Разработване
Привличане на инвеститори”

на

рекламна

стратегия.

Няма информация за изпълнение на програмата.
Основен проблем по отношение на „СБДПЛР –Лъки“ ЕООД е
осигуряване на управител с необходимото образование. След
провеждане на конкурс, е сключен договор за управление на
търговското дружество. Повече от една година същото се
управлява от дипломиран управител.
Степен на изпълнение на Мярка 2 „Стабилизиране на
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финансовото
състояние
на
здравното
заведение.
Подобряване посещаемостта от пациенти в “СБДПЛР –
Лъки” ЕООД през зимния сезон. Разработване на
рекламна стратегия” – ниска степен на изпълнение.
По отношение на изпълнението на програма 1 „Ремонт на
сградния фонд, подмяна на мебелировката, оборудване със
специализирани уреди и апарати на „СБДПЛР-Лъки“ ЕООД
Разработване и изпълнение на рекламна кампания на
„СБДПЛР – Лъки” ЕООД” е реализирана дейност, пряко
относима към нея.
Програма 1 е изпълнена в ниска степен.
По отношение на изпълнението на програма 2 „Разработване
на рекламна стратегия. Привличане на инвеститори” не са
налични данни за изпълнението на програмата.
Програма 2 не е изпълнена.
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ПРИОРИТЕТ 4: СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА И
МЕХАНИЗЪМ ЗА СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО. ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ
ЕВРОПЕЙСКИТЕ КУЛТУРНИ ТРАДИЦИИ.
ЦЕЛ 3: Задържане на
Изпълнение на мерките в периода 2007-2013 г.
младите хора в община
Лъки. Преодоляване на
миграцията.
Мярка 1: Осигуряване
Програма 1 „Организиране на квалификационни курсове
обучение в перспективни за младежи”
образователни
направления.
Няма данни за изпълнение на програмата.
ПРОГРАМА :
1. Организиране на
Общината работи по проект „Старт в кариерата”, като към
квалификационни
момента по този проект е назначен един служител.
курсове за младежи.
2. Организиране на
Програма 2 „Организиране на обучение в приоритетни за
обучение в приоритетни
община Лъки специалности – Туризъм, Дърводобив и др.”
за община Лъки
специалности – Туризъм, В СОУ „Христо Ботев“ – гр. Лъки са записани общо 241
Дърводобив и др.
ученика, разпределени в 12 паралелки и 3 полуинтернатни
групи. Предоставена е възможност за професионална
ориентация на учениците след завършване на осми клас – те
могат да изберат профил „Технологичен - Туризъм“.
Създаването на този учебен профил е отражение на
поставените цели на общината за развитие на туризма,
включително чрез обезпечаване на нужните кадри.
Проект „Нов избор – Развитие и реализация“. Целта на
проекта е намаляване на безработицата и осигуряване на
заетост, като безработните лица във възрастови групи до 29 г.
и над 50 г. представляват особени рискови групи, които
срещат сериозни трудности на пазара на труда. Именно поради
това следва да се обърне специално внимание върху
интеграция към новите условия и изисквания за трудова
заетост на този тип целеви групи. Проектът има за цел
извършване на обучение за придобиване или повишаване на
професионалната квалификация на безработни лица,
регистрирани в дирекции "Бюро по труда", с цел тяхното
последващо включване в заетост. След успешно завършване на
професионално обучение бе осигурена заетост като пътни
работници и еколози на общо 42 лица – представители на
целеви групи.
Степен на изпълнение на Мярка 1 „Осигуряване обучение
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в перспективни образователни направления” – средна
степен на изпълнение.
По отношение на изпълнението на програма 1 „Организиране
на квалификационни курсове за младежи” няма информация за
изпълнение на програмата.
Програма 1 не е изпълнена.
По отношение на изпълнението на програма 2 „Организиране
на обучение в приоритетни за община Лъки специалности –
Туризъм, Дърводобив и др.” е извършена дейност, пряко
относима към нея.
Програма 2 е изпълнена във висока степен.
Мярка 2: Създаване на
условия за повишаване
ръста на заетост сред
младежите в общината.
ПРОГРАМА:
1. Организиране на
Младежка трудова борса.

Програма 1 „Организиране на Младежка трудова борса”
Няма данни за изпълнение на програмата.
През 2008 г. по Национална програма „От социални помощи
към осигуряване на заетост” са ангажирани 26 безработни
лица - 21 безработни на месечни социални помощи и 5 трайно
безработни лица. С реализацията на дейностите по проекта се
подобри се облика на населените места чрез дейности с траен
характер и остатъчен ефект, хората със затруднена трудова
реализация на пазара на труд им се подобри жизнения
стандарт чрез наемането им на работа.
През 2008 год. по Национална програма „За заетост и
професионално обучение на хора с трайни увреждания” за 36
месеца е назначен един безработен в кметство село Дряново.
Проект „Нов избор – Развитие и реализация”
Договорът по вече споменатия по-горе проект за етап І е с №
ESF-1103-06-01-D0013/10.05.2012 г., а за етап ІІ - № ESF-110306-01-D0015/26.07.2012 г. Стойността на проекта е, както
следва: за етап І – 95 868 лв., а за етап ІІ - 102 504 лв., с
осигурено финансиране от оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”. Целта на проекта е намаляване на
безработицата и осигуряване на заетост. Безработните лица
във възрастови групи до 29 г. и над 50 г. представляват
особени рискови групи, които срещат сериозни трудности на
пазара на труда. Именно поради това е обърнато специално
внимание върху интеграция към новите условия и изисквания
за трудова заетост на този тип целеви групи. Проектът има за
цел извършване на обучение за придобиване или повишаване
на професионалната квалификация на безработни лица,
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регистрирани в дирекции „Бюро по труда”, с цел тяхното
последващо включване в заетост.
След успешно завършване на професионално обучение, както
вече беше споменато, бе осигурена заетост като пътни
работници и еколози на общо 42 лица – представители на
целеви групи.
1.
Като резултат от осъществения етап І бяха наети на
работа 22 безработни лица, които бяха обучени и назначени
като пътни работници;
2.
Като резултат от осъществения етап ІІ бяха наети на
работа 20 безработни лица, след тримесечно обучение чрез
курсове за еколози.
Бюджетът на проекта осигурява за всяко наето лице:
средства за установената за страната минимална
работна заплата;
средства в размер на допълнителните възнаграждения
по минимални размери, установени в Кодекса на труда и
нормативните актове за неговото прилагане;
средства за основен платен годишен отпуск;
средства за дължимото възнаграждение по чл. 40, ал. 5
от Кодекса на труда за социално осигуряване;
средства в размер на дължимите вноски за сметка та
работодателя за фондовете на ДОО, допълнителното
задължително пенсионно осигуряване и за НЗОК и др.
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 6,
като те са разпределени в населените места в община Лъки.
Степен на изпълнение на Мярка 2 „Създаване на условия
за повишаване ръста на заетост сред младежите в
общината” – ниска степен на изпълнение.
По отношение на изпълнението на програма 1 „Организиране
на Младежка трудова борса” не е налична информация за
изпълнение на програмата. По отношение на тази мярка ясно
се демонстрира недостатъчната допълняемост между крайната
цел на мярката и приноса от реализиране на програмата.
Реализираните дейности представляват изпълнение по
същество и допринасят за постигане на търсените резултати.
Затова, въпреки липсата на Младежка трудова борса по
същество, програма 1 е изпълнена в средна степен.
Мярка 3: Подобряване
условията за отдих,

Програма 1 „Реконструкция и модернизация на спортен
комплекс в гр. Лъки”
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развлечение и спорт на
децата, юношите и
младежите.
ПРОГРАМА:
1. Реконструкция и
модернизация на спортен
комплекс в гр. Лъки.
2. Демократизация в
образованието.
Установяване
сътрудничество и диалог
между местната власт и
Младежки организации и
Ученическия парламент.
3. Превенция срещу
наркоманията.
Образователна кампания
“Не на дрогата”.
Стабилизиране и
поддържане нулево ниво
на наркоманите в
Общината.
4. Превенция на
противообществените
прояви на малолетните и
непълнолетните в
Общината.
5. Реконструкция на
Младежки дом Лъки.
Изграждане на Бизнесцентър.
6. Създаване на
съвременни условия за
отглеждане на децата на
община Лъки. Ремонт и
оборудване на
Обединено детско
заведение “Юрий
Гагарин” – гр. Лъки

Разработен е проект „Реконструкция и модернизация на
спортен комплекс в гр. Лъки”. 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 200 м²; 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.
Проектът не е подаден.
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.
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.
През 2012 г. ФК „Лъки 2004” организира по повод Деня на
миньора градски футболен турнир.
Програма
2
„Демократизация
в
образованието.
Установяване сътрудничество и диалог между местната
власт и Младежки организации и Ученическия
парламент”
Община Лъки полага всички усилия да подпомага дейността
на нестопанските организации, като се дава предимство на
младежките организации. В полза на организация „Скаутска
земя“, осъществяваща дейност на територията на общината, е
предоставено общинско помещение за провеждане на
събрания и администриране на организацията. Подпомагането
на дейността на „Скаутска земя“ по същество е подпомагане
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децата и младежите да опознаят биологичното богатство на
района, да видят на живо последиците от замърсяването на
околната среда, съответно да се създадат навици за екологичен
начин на живот. Наред със създаването на тези модели за
поведение и живот в мир с околната среда, участниците в
походи, преходи, лагери и др. придобиват знания и умения за
оцеляване, развиват физическата си активност и се дават
всички предпоставки за разпространяване на този модел.
Програма
3
„Превенция
срещу
наркоманията.
Образователна кампания „Не на дрогата”. Стабилизиране
и поддържане нулево ниво на наркоманите в общината”
Няма данни за изпълнение на програмата.
Програма 4 „Превенция на противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните в общината”
Подпомагането на дейността на „Скаутска земя“ по същество е
подпомагане децата и младежите да опознаят биологичното
богатство на района, да видят на живо последиците от
замърсяването на околната среда, съответно да се създадат
навици за екологичен и обществено приемлив начин на живот.
Наред със създаването на тези модели за поведение и живот в
мир с околната среда, участниците в походи, преходи, лагери и
др. придобиват знания и умения за оцеляване, развиват
физическата си активност и се дават всички предпоставки за
разпространяване на този модел, като по този начин енергията
на младежите се насочва в положителна посока и рискът от
противообществени
прояви
ангажираните
участници
значително намалява.
Програма 5 „Реконструкция на Младежки дом Лъки.
Изграждане на Бизнес-център”
Проект „Реконструкция, разширение и модернизация на
Младежки дом - УПИ II, квартал 25, гр. Лъки, и неговото
разширение чрез пристрояване на информационен център
и изграждането на фотоволтаична централа за собствените
нужди от ел. енергия на обекта”
Договор № 16/321/00839 е сключен на 21.09.2011 г. между
община Лъки и Държавен фонд „Земеделие” за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие
на селските райони 2007-2013 г. Стойността на проекта е
1 325 900 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.
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Строително-ремонтните дейности по проекта започват на
01.06.2012 г.
Целта на проекта, който е определен като един от
приоритетните за общината, е, след реконструкцията, сградата
да възстанови функциите си на младежки център, както и да
задоволи други социални нужди на жителите и гостите на
общината. Както при реконструкцията, така и след
въвеждането в експлоатация на Младежкия дом се очаква да се
постигне оживяване на местните дейности и създаване на нови
работни места.
Обществено полезните резултати, които се целят с
реализацията на проекта, могат да бъдат обобщени в следните
групи:
създаване на предпоставки за изграждане и развитие на
социалните мрежи в гр. Лъки;
осигуряване на по-добри условия за развитие на малкия
и среден бизнес на територията на общината чрез изграждане
на информационен бизнес център – по този начин ще се
подобри и информационната и комуникационната среда в
общината;
осъвременяване и развитие на социалната среда в гр.
Лъки чрез привеждане на наличната инфраструктура в
съответствие със стандартите на страните – членки на
Европейския съюз;
премахване на вредното въздействие, което старият
сграден фонд би могъл да оказва върху околната среда и
здравето на хората;
подобряване на качеството на живот на местното
население и възможност за повишаване на интереса към
общината от страна на туристи, бъдещи жители и инвеститори.
Други конкретни цели на проекта са свързани с:
създаване на по-добри условия и по-лесен 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;
редуциране и оптимизиране на разходите за
електроенергия с 80 – 90 % чрез изграждането на локална
фотоволтаична централа за покриване на собствените нужди
от ел. енергия;
постигане на устойчива архитектура с показатели за
балансирана, качествена и здравословна среда, хармонизирана
с природата и нуждите на местната общност, чрез обновяване
на функционалността и предназначението на сградата, на
сградните системи и инсталации и др.
73
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

При подготовката за кандидатстване по проекта се предвиди в
настоящата сграда, чрез разширение на съществуващите
помещения, да се обособят и приспособят помещения с
предназначение, както следва: 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.
За нуждите на младите хора в СОУ „Хр. Ботев” бяха закупени
няколко нови компютърни конфигурации през 2011 г.
Програма 6 „Създаване на съвременни условия за
отглеждане на децата на община Лъки. Ремонт и
оборудване на Обединено детско заведение „Юрий
Гагарин” – гр. Лъки”
Извършен е Доклад за енергийно обследване на сградите на
ОДЗ „Ю. Гагарин” и СОУ „Хр. Ботев”, на базата на който са
изготвени проекти за финансиране.
Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
ОДЗ „Юрий Гагарин” гр. Лъки”
Стойността на проекта е - 95 168,10 Евро без ДДС, във връзка
с Проект: „Идентификация на проектни линии за финансиране
или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй (20102013).
Проектът е разработен съгласно Инструкции за кандидати по
проект „Идентификация на проектни линии за финансиране от
Международен фонд Козлодуй /2010-2013г./ .
Целта на проекта е внедряване на мерки за енергийна
ефективност относно сградния фонд на ОДЗ „Юрий Гагарин”,
гр. Лъки.
Специфичната цел на проекта е да подобри и модернизира
образователната инфраструктура на територията на община
Лъки, именно в частност единственото обединено детско
заведение „Юрий Гагарин” гр. Лъки.
Подобряването на материалната база, което се цели чрез
предвидените
строително–монтажни
дейности
по
внедряването на мерки за енергийна ефективност, е от
изключително значение за развитието на общината.
Създадените в резултат на проекта подходящи условия за
протичане на учебния и възпитателния процес в дългосрочен
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план ще доведат до постигане на икономически и социални
ползи за населението и икономиката. Общата цел на проекта е
да осигури подходяща и рентабилна образователна
инфраструктура, с което да подпомогне местното развитие в
община Лъки и повишаване качеството на средата на живот.
Изпълнението на предвидените инвестиции ще допринесе за
подобряване на остарялата и нерентабилна образователна
инфраструктура в общината, като по този начин в дългосрочен
план ще се подпомогне постигането на икономическите и
социални ползи.
Началото на строително-монтажните дейности е м. юни 2013 г.
Дейностите, предвидени в проект „Внедряване на мерки за
енергийна ефективност в ОДЗ „Юрий Гагарин” гр. Лъки”,
включват подмяна на прозорци, допълнително изолиране на
външни стени, замяна на лампите, работещи с нажежаема
жичка, с енергоспестяващи лампи, изграждане на соларна
система, смяна на първичен енергоносител и подмяна на
отоплителната инсталация.
Решение № 387 от 19.08.2010 г., потвърдено по- късно с
Решение № 392 от 07.09.2010 г.
И двете решения се отнасят до въвеждане на задължителна
предучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна
възраст.
В изпълнение на тези две Решения от страна на Общинската
администрация, в Министерството на образованието,
младежта и науката са представени необходимите документи –
заявка и декларация за съществуване на условия за
осъществяване на обхват на 5-годишните деца от община Лъки
в ОДЗ. Документацията е съобразена с последните промени в
нормативната база в областта на образованието, която към
настоящия момент даде възможност за закупуване на
учебници и учебни помагала на 5 годишните деца в ОДЗ „Ю.
Гагарин” – 12 на брой.
Степен на изпълнение на Мярка 3 „Подобряване
условията за отдих, развлечение и спорт на децата,
юношите и младежите” – средна степен на изпълнение.
По отношение на изпълнението на програма 1 „Реконструкция
и модернизация на спортен комплекс в гр. Лъки” е изпълнена
подготвителна дейност, пряко свързана с програмата.
Разработеният проект следва да залегне в общинския план за
развитие за периода 2014-2020 г., тъй като ще допринесе за
цялостното развитие на общината по отношение на младежки
спортни, туристически, профилактични и превантивни
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дейности.
Програма 1 е изпълнена в ниска степен.
По отношение на изпълнението на програма 2
„Демократизация
в
образованието.
Установяване
сътрудничество и диалог между местната власт и Младежки
организации и Ученическия парламент” е реализирана
дейност, пряко относима съм нея.
Програма 2 е изпълнена в ниска степен.
По отношение на изпълнението на програма 3 „Превенция
срещу наркоманията. Образователна кампания „Не на
дрогата”. Стабилизиране и поддържане нулево ниво на
наркоманите в общината” не е налична информация за
изпълнение на програмата.
Програма 3 не е изпълнена.
По отношение на изпълнението на програма 4 „Превенция на
противообществените
прояви
на
малолетните
и
непълнолетните в общината” е изпълнена дейност, пряко
относима към нея.
Програма 4 е изпълнена в средна степен.
По отношение на изпълнението на програма 5 „Реконструкция
на Младежки дом Лъки. Изграждане на Бизнес-център” се
реализират дейности, свързани с цялостното и́ изпълнение.
Програма 5 е изпълнена в цялост.
По отношение на изпълнението на програма 6 „Създаване на
съвременни условия за отглеждане на децата на община Лъки.
Ремонт и оборудване на Обединено детско заведение „Юрий
Гагарин” – гр. Лъки” се реализират дейности, пряко и косвено
относими към нея.
Програма 6 е изпълнена във висока степен.
Мярка 4: Обновяване на
сграден фонд.
ПРОГРАМА :
1. Основен ремонт на
сградите на СОУ “Хр.
Ботев” и Училищен
пансион и обновяване на
базата.
2. Основен ремонт на
сградата на ОДЗ “Юрий
Гагарин” – гр. Лъки.

Извършен е Доклад за енергийно обследване на сградите на
ОДЗ „Ю.Гагарин” и СОУ „Хр. Ботев”, на базата на който са
изготвени проекти за финансиране.
Програма 1 „Основен ремонт на сградите на СОУ “Хр.
Ботев” и Училищен пансион и обновяване на базата”
Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
СОУ ”Христо Ботев”, гр. Лъки”
Стойността на проекта е 173 329,73 евро без ДДС, във връзка с
Проект: „Идентификация на проектни линии за финансиране
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3. Основен ремонт на
сградата на ОУ- с.
Манастир.
4. Основен ремонт на
сградата на ОУ – с.
Белица.

или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй (20102013 г.)“.
Целта на интервенцията е внедряване на мерки за енергийна
ефективност относно сградния фонд на СОУ „Христо Ботев”,
гр. Лъки, за подобряване и модернизиране на образователната
инфраструктура на територията на общината.
Подобряването на материалната база, което се цели чрез
предвидените
строително–монтажни
дейности
по
внедряването на мерки за енергийна ефективност, е от
изключително значение за развитието на общината.
Създадените в резултат на проектите подходящи условия за
протичане на учебния и възпитателния процес в дългосрочен
план ще доведат до постигане на икономически и социални
ползи за населението и икономиката, за осигуряване на
подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, с
което да подпомогне местното развитие и повишаване
качеството на средата на живот. Изпълнението на
предвидените инвестиции разрешава проблема с остарялата и
нерентабилна образователна инфраструктура, като по този
начин в дългосрочен план ще се подпомогне постигането на
икономическите и социални ползи.
Строително-монтажните дейности стартират през м. юни 2013
г. Дейности включват подмяна на прозорци, топлинно
изолиране на външни стени, замяна на отоплителната мрежа,
смяна на първичен енергоносител и ремонт на покрива.
През 2012 г. учебното заведение реализира проект „Обичам
природата и аз участвам” с екологична насоченост. Закупено
е материално-техническо оборудване за нуждите на
учениците. От капиталовите разходи на община Лъки е
закупена компютърна техника за нуждите на СОУ „Христо
Ботев” за сума от 2 766 лв.
От много години насам за първи път заработи училищният
стол, в който получават закуски и се хранят на 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.
Реализиран е и проект по ПМС № 129, за доставка на спортни
пособия в училището.
Програма 2 „Основен ремонт на сградата на ОДЗ „Юрий
Гагарин” – гр. Лъки”
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Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
ОДЗ „Юрий Гагарин” гр. Лъки”
Стойността на проекта е - 95 168,10 Евро без ДДС, във връзка
с Проект: „Идентификация на проектни линии за финансиране
или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй (20102013).
Проектът е разработен съгласно Инструкции за кандидати по
проект „Идентификация на проектни линии за финансиране от
Международен фонд Козлодуй /2010-2013г./ .
Целта на проекта е внедряване на мерки за енергийна
ефективност относно сградния фонд на ОДЗ „Юрий Гагарин”,
гр. Лъки.
Специфичната цел на проекта е да подобри и модернизира
образователната инфраструктура на територията на община
Лъки, именно в частност единственото обединено детско
заведение „Юрий Гагарин” гр. Лъки.
Подобряването на материалната база, което се цели чрез
предвидените
строително–монтажни
дейности
по
внедряването на мерки за енергийна ефективност, е от
изключително значение за развитието на общината.
Създадените в резултат на проекта подходящи условия за
протичане на учебния и възпитателния процес в дългосрочен
план ще доведат до постигане на икономически и социални
ползи за населението и икономиката. Общата цел на проекта е
да осигури подходяща и рентабилна образователна
инфраструктура, с което да подпомогне местното развитие в
община Лъки и повишаване качеството на средата на живот.
Изпълнението на предвидените инвестиции ще допринесе за
подобряване на остарялата и нерентабилна образователна
инфраструктура в общината, като по този начин в дългосрочен
план ще се подпомогне постигането на икономическите и
социални ползи.
Началото на строително-монтажните дейности е м. юни 2013 г.
Дейностите, предвидени в проект „Внедряване на мерки за
енергийна ефективност в ОДЗ „Юрий Гагарин” гр. Лъки”,
включват подмяна на прозорци, допълнително изолиране на
външни стени, замяна на лампите, работещи с нажежаема
жичка, с енергоспестяващи лампи, изграждане на соларна
система, смяна на първичен енергоносител и подмяна на
отоплителната инсталация.
Програма 3 „Основен ремонт на сградата на ОУ- с.
Манастир”
Няма данни за изпълнение на програмата.
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Програма 4 „Основен ремонт на сградата на ОУ – с.
Белица”
Няма данни за изпълнение на програмата.
Степен на изпълнение на Мярка 4 „Обновяване на сграден
фонд” – средна степен на изпълнение.
По отношение на изпълнението на програма 1 „Основен
ремонт на сградите на СОУ „Хр. Ботев” и Училищен пансион
и обновяване на базата” са реализирани дейности, пряко и
косвено свързани с нея.
Програма 1 е изпълнена във висока степен.
По отношение на изпълнението на програма 2 „Основен
ремонт на сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин” – гр. Лъки” е
реализирана дейност, пряко и косвено относима съм нея.
Програма 2 е изпълнена във висока степен.
По отношение на изпълнението на програма 3 „Основен
ремонт на сградата на ОУ- с. Манастир” не е налична
информация за изпълнение на програмата.
Програма 3 не е изпълнена.
По отношение на изпълнението на програма 4 „Основен
ремонт на сградата на ОУ – с. Белица” не е налична
информация за изпълнение на програмата.
Програма 4 не е изпълнена.
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ПРИОРИТЕТ 4: СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА И
МЕХАНИЗЪМ ЗА СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО. ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ
ЕВРОПЕЙСКИТЕ КУЛТУРНИ ТРАДИЦИИ.
ЦЕЛ 4: Закрила на лица в Изпълнение на мерките в периода 2007-2013 г.
тежко социално
положение
Мярка 1: Създаване на
Програма 1 „Създаване на жилища за временно
мерки за закрила на лица настаняване на лица в тежко социално положение, жертва
в тежко социално
на насилие и др. чрез реконструкция на изоставени
положение
общински обекти”
ПРОГРАМА:
1. Създаване на жилища
Няма данни за изпълнение на програмата.
за временно настаняване
на лица в тежко социално Чрез дейността Домашен социален патронаж са създадени поположение, жертва на
добри условия на живот на възрастни самотни хора на
насилие и др. чрез
територията на общината.
реконструкция на
изоставени общински
Проект „Подкрепа за достоен живот”
обекти.
Реализира се на база на Междуинституционално рамково
споразумение между водеща организация и партньор № BG
09-1607-1 от 03.11.2010 г., в изпълнение на Заповед № РД-0852/08.10.2010 г. за безвъзмездна финансова помощ
Стойността на проекта е 97 083 лв., финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, по Схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG
051PO001-5.2.09 „Алтернативи”.
Целта на проекта: осигуряване на Лични асистенти за хора с
увреждания.
Във фокуса на проекта попадат тези семейства, в които имат
членове – лица с трайни увреждания и зависими от постоянни
грижи, поставени в риск от институционализация. Проектът се
стреми да повиши доверието на обществото в предоставянето
на тази социална услуга, да повиши професионализма и
компетентността на предоставящите услугата, както и
качеството и гъвкавостта на социалните услуги, предоставяни
на хората с тежки увреждания. При осъществяването на
проекта се цели създаване на възможности лицето с трайни
увреждания да получи възможност за реинтеграция чрез
индивидуален бюджет и определяне начина за ползване на
услугата - да избере своя личен асистент и да определи как
социалната услуга да бъде организирана във времето. От 2010
г. община Лъки работи по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” за реализиране на социалната услуга
„Личен асистент” по този проект.
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Като резултат от изпълнението на първи и втори етап на
проекта през 2010 г. са сключени девет броя договори с лица с
трайни увреждания, които не могат да се обслужват сами,
съответно на девет лични асистента е възложено
обезпечаването потребностите на потребителите.
През 2013 г. се реализира трети етап на проекта с включването
на нови потребители и лични асистенти, като общият брой на
потребителите вече е 18, а личните асистенти са с повишени
професионални компетентности. По този начин се разширява
териториалния обхват на услугата, повишено е качеството на
грижата чрез предоставяни индивидуално-ориентирани
социални услуги за потребителите.
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 да я професионализира, повишавайки
качеството и гъвкавостта на социалните услуги, насочени към
подкрепа на хора с тежки увреждания.
Проект „Обществена трапезария” на територията на
община Лъки
Договори №РД 04 – 347 от 14.12.2012 г. и № РД 04123/19.04.2013 г. са сключени между Фонд „Социална
закрила“ и община Лъки.
Стойността на проекта е 23 445 лв. за 2013 г. с бюджет от
Министерство на труда и социалната политика.
Целта на проекта е да бъдат обхванати крайно нуждаещите се
лица, които срещат ежедневни трудности във финансово и
социално отношение, напр. самотноживеещи, безработни,
самотни майки, деца и младежи в риск, социално слаби лица,
живеещи под линията на бедността, както и хора, които се
подпомагат по чл. 9 от Закона за социалното подпомагане, и
др.
В помощ на тези нуждаещи се, част от тях, според
възможностите на финансирането, бяха включени като
бенефициенти на социална услуга „Обществена трапезария”.
Предоставянето на услугата през 2012 г. е със сезонен
характер и нейните бенефициенти бяха подкрепени с топъл
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обяд само през най-тежките месеци на есенно-зимния сезон и
през пролетта до 30 април.
Дейностите, предвидени по проекта през 2013 г., включват
целогодишно предоставянето на храна от разкритата
трапезария, като са обхванати 45 бенефициента, на които се
осигурява топъл обяд – супа, основно ястие и хляб. Освен в
самия град Лъки, услугата се доставя и на бенефициенти от
съставните села на общината.
Степен на изпълнение на Мярка 1 „Създаване на мерки за
закрила на лица в тежко социално положение” – висока
степен на изпълнение.
По отношение на изпълнението на програма 1 „Създаване на
жилища за временно настаняване на лица в тежко социално
положение, жертва на насилие и др. чрез реконструкция на
изоставени общински обекти” не е налична информация за
изпълнение на програмата. По отношение на тази мярка ясно
се демонстрира недостатъчната допълняемост между крайната
цел на мярката и приноса от реализиране на програмата.
Реализираните дейности представляват изпълнение по
същество и допринасят за постигане на търсените резултати.
Затова, въпреки липсата на жилища за временно настаняване
на лица в тежко социално положение, жертва на насилие и др.,
програма 1 е изпълнена във висока степен.
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ПРИОРИТЕТ 4: СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА И
МЕХАНИЗЪМ ЗА СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО. ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ
ЕВРОПЕЙСКИТЕ КУЛТУРНИ ТРАДИЦИИ.
ЦЕЛ 5: Социално
Изпълнение на мерките в периода 2007-2013 г.
партньорство и
сътрудничество
Мярка 1: Побратимяване Няма данни за изпълнение на мярката.
на общината с община от
Република Гърция.
Степен на изпълнение на Мярка 1 „Побратимяване на
ПРОГРАМА:
общината с община от Република Гърция” – ниска степен
1. Съвместни срещи на
на изпълнение.
територията на двете
общини.
2. Привличане на
инвестиции в
приоритетни за страната
дейности.
3. Разработване на
съвместна ресурсна
програма и общо
честване на празници.
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ДОПРИНАСЯЩИ КЪМ ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Проект „Повишаване на квалификацията на служителите в община Лъки“
Договор № А 12-22-49 е сключен на 08.05.2013 г. Стойността на проекта е 88 422 лв.,
с бюджет по оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос ІІ
„Управление на човешките ресурси”, приоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна
администрация”, бюджетна линия BG051РО002/12/2.2-07.
Продължителността на проекта е 12 месеца. Дейностите, предвидени в проекта,
включват обучения на служителите от местната общинска администрация с цел
повишаване на квалификацията им, както следва:
- чуждоезиково обучение по английски език;
- компютърно обучение;
- ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с
хора от целеви групи;
- изграждане на ключови компетенции.

Проект „Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на
изпълнението на общински политики в община Лъки”
Договор № А 13-13-55 е сключен на 10.11.2013 г. Стойността на проекта е 79 719,44
лв., с бюджет по оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос І
„Добро управление”, приоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051РО002/13/1.3-07.
Продължителността на проекта е 9 месеца. Дейностите, предвидени в проекта, са
насочени към подобряване на стратегическото планиране на общинско ниво, чрез оценка на
приключилия общински план за развитие и разработване на нов за периода 2014-2020 г.,
както и разработване на плавила за мониторинг на политики на две ключови политики.
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ОЦЕНКА
Оценката на степента на постигане на целите е извършена на база изпълнението на
мерките, извършвани за постигането им.
Приоритет 1 „Развитие на икономическия потенциал и ефективно използване на
местните ресурси”
ЦЕЛ 1: Стремеж към икономическо усъвършенстване, развитие на малкия и среден
бизнес и рационално използване на местните ресурси
Степен на изпълнение на Мярка 1 „Стимулиране на частния сектор.
Създаване на бизнес среда” – средна степен на изпълнение
Степен на изпълнение на Мярка 2 „Развитие на селското стопанство” – ниска
степен на изпълнение
Степен на изпълнение на Мярка 3 „Целесъобразно стопанисване и използване
на общински поземлен и общински горски фонд” - ниска степен на
изпълнение
Обща оценка на степента на постигане на целите - ниска степен на постигане.
Реализирани са значителен брой инициативи от страна на общината за постигане на
заложената цел. Ниската степен на изпълнение се дължи на външни фактори – основно
започналата и продължаваща икономическа криза.
Приоритет 2 „Изграждане и развитие, оптимизиране и рационално използване на
инфраструктурата”
ЦЕЛ 1: Развитие на транспортната инфраструктура
Степен на изпълнение на Мярка 1 „Реконструкция на междуобщински
пътища – 95.500 км.” – висока степен на изпълнение
Степен на изпълнение на Мярка 2 „Реконструкция на пътища, свързващи
общинския център с населените места – 35,450 км.” – висока степен на
изпълнение
Степен на изпълнение на Мярка 3 „Подобряване на уличната мрежа от 58 км
и пешеходните площи от 3800 кв.м.” – средна степен на изпълнение
Обща оценка на степента на постигане на целите – висока степен на постигане.
Реализирани са значителен брой инициативи от страна на общината за постигане на
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заложената цел, като са мобилизирани и заинтересованите страни. В най-малка степен е
реализирана Мярка 3 по отношение на включените села. Взети са навременни мерки за
справяне с възникнали непредвидени обстоятелства, които създават рискове и заплахи по
отношение на транспортната инфраструктура. Необходимо е да се извърши анализ и
приоритизиране на необходимостта от усъвършенстване на транспортната инфраструктура.
ЦЕЛ 2: Развитие на електроенергийната система
Степен на изпълнение на Мярка 1 „Повишаване на енергийната ефективност”
– ниска степен на изпълнение
Степен на изпълнение на Мярка 2 „Ефективно използване на местни
източници на ел. енергия” – ниска степен на изпълнение
Обща оценка на степента на постигане на целите – ниска степен на постигане.
Реализирани са дейности, които не са включени в програмите за изпълнение на мерките.
Необходимо е да се извърши анализ и приоритизиране на целите, свързани с развитието на
електроенергийната система.
ЦЕЛ 3: Подобряване водоснабдяването и намаляване загубите на питейна вода по
трасетата и изграждане канализационни мрежи
Степен на изпълнение на Мярка 1 „Реконструкция на водоснабдителни и
канализационни мрежи” – ниска степен на изпълнение
Обща оценка на степента на постигане на целите – ниска степен на постигане. Като
важни проекти за следващия общински план за развитие следва да се предвиди реализиране
на тази част от мерките, за които не са били налични ресурси за изпълнението им.
Необходимо е да се извърши приоритизиране на обектите, които да бъдат реализирани в
съответната последователност.
Приоритет 3 „Развитие на туризма в община Лъки, постигане и поддържане на
екологичното равновесие”
ЦЕЛ 1: Създаване на условия за развитие на туризъм
Степен на изпълнение на Мярка 1 „Развитие
инфраструктура” – висока степен на изпълнение

на

туристическата

Степен на изпълнение на Мярка 2 „Разнообразяване на туристически пакет
услуги и подобряване на качеството. Развитие на човешките ресурси.
Реклама” – висока степен на изпълнение
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Степен на изпълнение на Мярка 3 „Създаване на средства за подслон” – ниска
степен на изпълнение
Обща оценка на степента на постигане на целите – средна степен на постигане,
основно поради ниската степен на изпълнение на Мярка 3. Реализирани са инициативи,
които предопределят туризма като приоритетен отрасъл в общината. Направените
инвестиции в инфраструктура, човешки потенциал и др. допринасят за цялостното
засилване на туристическия потенциал на територията, в допълнение на наличните
природни дадености. Създаването на условия за развитие на туризъм не е крайно измерима
цел, която може да бъде постигната в краткосрочен или средносрочен план. Преки
резултати могат да бъдат видими на различни етапи, но в техния интегритет и цялост ще
демонстрират въздействието си на по-късен етап.
ЦЕЛ 2: Чиста околна среда и съхранено биоразнообразие
Степен на изпълнение на Мярка 1 „Запазване и разширяване на териториите с
добро качество на околната среда и предприемане на мерки за опазване на
биоразнообразието” – ниска степен на изпълнение
Обща оценка на степента на постигане на целите – ниска степен на постигане.
Следва да се отбележи, че степента на постигане на целите не сочи влошаване на
качеството на околната среда, а единствено неизпълнение на мерки, които ще доведат до
нейното подобряване.
Приоритет 4 „Създаване на съвременна институционална среда и механизъм за
социално сътрудничество. Приобщаване към европейските културни традиции”
ЦЕЛ 1: Проучване и популяризиране на културно-историческото наследство в
община Лъки. Приобщаване към европейските културни традиции
Степен на изпълнение на Мярка 1 „Изследване миналото на Лъкинска
община, съвместно със специалисти и научни работници в различни сфери
/археолози, етнографи, др./” – ниска степен на изпълнение
Степен на изпълнение на Мярка 2 „Популяризиране на културноисторическото наследство” – средна степен на изпълнение
Степен на изпълнение на Мярка 3 „Обновяване на сградния фонд на
културните институции” – ниска степен на изпълнение
Степен на изпълнение на Мярка 4 „Повишаване на информираността за
страните от Европа. Приобщаване към европейските културни традиции” –
ниска степен на изпълнение
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Обща оценка на степента на постигане на целите – ниска степен на постигане.
Следва да се отбележи, че са реализирани значителен брой инициативи/дейности, които не
са планирани, но допринасят за изпълнението на целта по същество. Част от мерките са
реализирани при ограничен финансов ресурс, което обуславя и ниската степен на
изпълнение.
ЦЕЛ 2: Подобряване нивото на здравното обслужване в община Лъки
Степен на изпълнение на Мярка 1 „Осъвременяване на условията на престой в
“Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и
рехабилитация – Лъки” ЕООД – гр. Лъки, и в Дом за деца и младежи от 3 до
18 години с умствена изостаналост – с. Джурково” – ниска степен на
изпълнение.
Степен на изпълнение на Мярка 2 „Стабилизиране на финансовото състояние
на здравното заведение. Подобряване посещаемостта от пациенти в “СБДПЛР
– Лъки” ЕООД през зимния сезон. Разработване на рекламна стратегия” –
ниска степен на изпълнение.
Основното заключение тук е, че мерките не съответстват на поставената цел.

ЦЕЛ 3: Задържане на младите хора в община Лъки. Преодоляване на миграцията
Степен на изпълнение на Мярка 1 „Осигуряване обучение в перспективни
образователни направления” – средна степен на изпълнение.
Степен на изпълнение на Мярка 2 „Създаване на условия за повишаване ръста
на заетост сред младежите в общината” – ниска степен на изпълнение.
Степен на изпълнение на Мярка 3 „Подобряване условията за отдих,
развлечение и спорт на децата, юношите и младежите” – средна степен на
изпълнение.
Степен на изпълнение на Мярка 4 „Обновяване на сграден фонд” – средна
степен на изпълнение.
Обща оценка на степента на постигане на целите – следна степен на постигане.
ЦЕЛ 4: Закрила на лица в тежко социално положение
Степен на изпълнение на Мярка 1 „Създаване на мерки за закрила на лица в
тежко социално положение” – висока степен на изпълнение.
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Обща оценка на степента на постигане на целите – висока степен на постигане. По
отношение на тази мярка ясно се демонстрира недостатъчната допълняемост между
крайната цел на мярката и приноса от реализиране на програмата. Реализираните дейности
представляват изпълнение по същество и допринасят за постигане на търсените резултати.
Затова, въпреки липсата на жилища за временно настаняване на лица в тежко социално
положение, жертва на насилие и др., Мярка 1 е изпълнена във висока степен.
ЦЕЛ 5: Социално партньорство и сътрудничество
Степен на изпълнение на Мярка 1 „Побратимяване на общината с община от
Република Гърция” – ниска степен на изпълнение.
Обща оценка на степента на постигане на целите – ниска степен на постигане.

Оценката на общото въздействие от реализирането на общинския план
демонстрира значителния ефект на реализираните инициативи.
Важни дейности към момента на извършване на оценката са в процес на
изпълнение, като ясно се показва, че основен източник на финансови средства са
европейските фондове. Максималното оползотворяване на техния потенциал може да има
допълнителен принос за местното развитие. Не са използвани в достатъчна степен
възможностите за привличане на проектен финансов ресурс, което следва да бъде адекватно
адресирано в бъдеще. За постигане на значими резултати се изисква участието както на
публичната власт, така и на частния сектор. Обособеното Гише на предприемача следва да
предоставя адекватна информация на местния бизнес за възможностите за финансиране,
включително чрез тясно взаимодействие с Областен информационен център – Пловдив.
Достъпът до навременна информация за възможностите за подкрепа, включително за
приоритетните сфери за финансиране, ще доведе до привличането на по-голям финансов
ресурс за постигане на устойчиво местно развитие.
Наличните актуални статистически данни (към 31.12.2012 г.) показват 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, видно от
графиката по-долу, следват обема на производството, което показва обвързаността му с
приходите.
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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 рисково. Микропредприятията (които осигуряват заетост на 9 или по-малко лица)
бележат прогресивно намаляващ дял както в произведената продукция, така и в
реализираните приходи:

Източник: НСИ

Налага се изводът, че микропредприятията, които следва да бъдат значителен
генератор на заетост, функционират при ограничена ефективност и ефикасност.
Необходимо е предприемането на конкретни мерки за насърчаване развитието на
микропредприятия.
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Същевременно наличните статистически данни се отличават с висок процент
непълнота – не са достъпни данни за големи предприятия за целия период. Наличните
сравними данни за средните предприятия за 2009 г. 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.
Наличните данни за малки предприятия са сравними до 2009 г. включително, с оглед
на което не представляват интерес за целите на настоящия анализ.
По отношение на крайния финансов резултат на нефинансовите предприятия се
показва висока степен на съответствие със средните за областта стойности, както следва:

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

%

2008 година
Област Пловдив
Община Лъки

29 482

20 601

69,8

4 732

16,1

4 149

14,1

73

49

67,1

11

15,1

13

17,8

2009 година
Област Пловдив
Община Лъки

34 376

22 295

64,8

7 238

21,1

4 843

14,1

111

74

66,7

20

18,0

17

15,3

2010 година
Област Пловдив
Община Лъки

34 230

22 151

64,7

7 322

21,4

4 757

13,9

111

73

65,8

20

18,0

18

16,2

2011 година
Област Пловдив
Община Лъки

34 215

22 131

64,7

7 318

21,4

4 766

13,9

114

79

69,3

18

15,8

17

14,9

2012 година
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Област Пловдив

34 709

22 679

65,4

7 195

20,7

4 835

13,9

105

71

67,7

18

17,1

16

15,2

Община Лъки
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 вече 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:

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 2008-2012 г. в общината няма реализирани преки чуждестранни
инвестиции.
По отношение на броя на предприятията, статистическите данни показват
увеличение на техния брой с 32 в периода 2008-2012 г., като по-големият брой се дължи
основно на нарастване на предприятията в секторите търговия и ремонт на автомобили и
мотоциклети, хотелиерство и ресторантьорство и преработваща промишленост:

Общ брой
Селско, горско и рибно стопанство

2008 г.
73
6

2009 г.
111
6

2010 г.
111
4

2011 г.
114
4

2012 г.
105
4
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Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Строителство

5
9
5

5
12
6

5
12
3

6
14
3

7
16
3

Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство

20
3
16

32
20
17

33
21
22

33
19
23

33
8
22

Хуманно здравеопазване и социална
работа
Други дейности

5
4

3
10

3
8

4
8

4
8

Източник: НСИ

Икономическата статистика сочи, че преобладаващата част от заетите на
територията на общината 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
следва да се надгражда допълнително, за превръщането на общината в туристическа
дестинация.

Общо заети в 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

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

Източник: НСИ

По отношение на безработните лица, данните на Дирекция „Бюро по труда” –
Асеновград (ДБТ) показват ясна тенденция входящият поток да бъде в рамките на 100-130
души за календарна година.
Входящ
поток 2007
г.

319

Новорегистрирани
брой
Дял %

С възстановени
регистрации
брой
Дял%
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95
30
С възстановени
Новорегистрирани регистрации

Входящ
поток 2008
г.

116

Входящ
поток 2012
г.

125

Входящ
поток 2013
г.

224

70

Брой
75

Дял%
65

Брой
115

Дял%
92

брой
Дял%
41
35
С възстановени
Новорегистрирани регистрации

Новорегистрирани

брой
10

Дял%
8

С възстановени
регистрации

132
Брой
130

Дял%
98,5

брой
2

Дял%
1,5

Източник: ДБТ - Асеновград

Високият брой входящи през 2007 г. се дължи на масово съкращаване 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 тенденцията за
намаляване в абсолютни стойности на броя на лицата, които възстановяват регистрациите
си .
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 липсата на квалификация и образование, съчетана със специфични
здравословни проблеми, което затруднява трудовата им реализация на тези лица.
Устройването им на работа е предимно чрез включване в програми за заетост и
преференциални режими.
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
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увеличаване на възрастовата група се наблюдава нарастване на продължителността на
регистрация, която се превръща в дълготраен проблем при лицата на възраст над 55 г. Като
цяло безработицата в региона се характеризира с висока продължителност - 27.4% от
безработните поддържат своята регистрация повече от 1 година.
За 2013 г. средната възраст на безработните в община Лъки е 44,45 години, при 42,1
години през 2007 г и 43,45 години през 2009 г. и 44,75 години през 2010 г. През 2013 г.
обявените свободни работни места са 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, като не малка част от тях е със
сезонен характер. Няма новоразкрити работни места, което е индикатор за ниска
устойчивост на трудовата заетост. Значителна част от обявяваните през годините свободни
работни места не се дължат на разширяване на производствена дейност, 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.
Към 31.12.2012 г. съгласно актуалните данни на НСИ, отчитащи категоризирани
средства за подслон/места за настаняване над 10 легла, са налични 80 легла в 40 стаи,
разпределени в 3 средства за подслон, които обслужват туристически нужди.
Реализираните нощувки са 2669, което се равнява на 33,35 нощувки на легло, или заетостта
е в рамките на малко над един месец в рамките на календарна година, при средно 88 за
областта, 67,25 за страната и над 137 за община Хисаря, като водеща туристическа
дестинация. Пренощувалите лица през 2012 г. са 1466, което се равнява средно на 1,82
нощувки на лице. За сравнение, в община Хисаря са реализирани 253961 нощувки от 92636,
което се равнява на 2,74 нощувки на лице средно. Декларираните приходи от нощувки в
община Лъки са 56016 лв. – при средна цена близо 21 лева на нощувка, а за сравнение –
средна цена на нощувка близо 48 лв. в община Хисаря.
Налице е увеличение на средствата за подслон, като през 2010 г. (първата година за
която са налични статистически данни) е посочено 1 средство за подслон с 36 легла.
Реализираните нощувки през 2010 г. са 832. Подобно увеличение са дължи на извършени
целенасочени действия по отношение на развитието и промотирането на „Дестинация
Лъки”. Следва да бъде отчетен и фактът, че това увеличение е значително, но при твърде
ниска базова стойност. Постигнатите резултати следва да бъдат цялостно развивани.
В рамките на редица документи туризмът е определен като приоритетен за
общината. Неговото развитие изисква отлично развита инфраструктура. Тъй като
автомобилният транспорт е единственият наличен на територията на общината
поддържането на пътищата, улиците и пешеходните зони в добро експлоатационно
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състояние е от съществена важност. Постигнатите високи резултати следва да бъдат
поддържани. Неизпълнените мерки от общинския план следва да залегнат за реализация за
периода до 2020 г., с оглед приоритетността и значителният ефект от тяхното реализиране
за цялата територия на общината.
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ОБЩИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
В периода на действие на общинския план за развитие не е извършвана междинна
оценка. Има данни за извършване на текущи оценки за 2011 и 2012 г.
Изпълнението на плана ясно показва, че основните разходи по изпълнението на
заложените мерки произлиза от средствата на фондовете на ЕС. 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, включително от собствени средства на общината.
Изпълнението на общинския план за развитие 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.
Особено през втората половина на действие на плана общинската администрация се
е възползвала от голяма част от приложимите към общинските проблеми възможности за
кандидатстване с проекти, привличане и усвояване на средства от европейски фондове и
програми на българските министерства. Общината е натрупала сериозен опит в
подготовката на проекти и разполага с административен капацитет за тяхното управление и
отчитане, включително и по отношение на избор на приоритетни за територията проекти и
дейности. Създадена е добра проектна готовност. Народно читалище „Христо Ботев” – с.
Манастир извършва активна работа по изготвяне и подаване на проекти, за да бъдат
реализирани идеи с обществена значимост от културен и социален характер, предимно
разработване на проекти, с които се кандидатства пред Министерство на културата.
Необходима е целенасочена подкрепа и създаване на „проектна” култура сред тази
институции - пазители на традициите и културата.
Също така са реализирани и проекти, подкрепени от частни донори.
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
И ОЦЕНКА
Въз основа на извършено кабинетно проучване на наличната информация се
установяват няколко основни предизвикателства по отношение определянето и
управлението на системата за наблюдение и оценка на общинския план за развитие:
За всички приоритети са налични индикатори за продукт, индикатори за резултат,
индикатори за въздействие, което е силна страна на системата за наблюдение. Наличната
система от индикатори не съответства на заложените мерки и не дава надеждна база за
измерване на резултатите от дейностите, насочени към реализиране на заложените мерки.
Не са налични дефинициите на предложените индикатори, което значително затруднява
последващата оценка на изпълнението. Част от индикаторите не са подходящо подбрани.
В голямата си част липсват целеви стойности за предложените индикатори.
Възможна причина за това е описаното по-горе неподходящо определяне на съответните
индикатори спрямо постигането на съответните цели, които трябва да бъдат постигнати.
Препоръчително е в бъдеще да се използват налични в областната стратегия за развитие
индикатори, за които да се определят целеви стойности, относими съм общинската
администрация. Препоръчително е също така прилаганата система за наблюдение и оценка
да бъде интегрирана с процесите по наблюдение и оценка, определени за оперативните
програми, финансирани от ЕС, включително определянето както на общи индикатори,
проследяващи състоянието на националната икономика, така и на индикатори за
наблюдение и оценка на постигнатото по съответните приоритетни области, използване на
формулировки, определящи динамиката на развитие на индикаторите, както и начални и
целеви стойности.
Препоръчително е определяне на индикатори за наблюдение и оценка, за които са
или могат да бъдат определени надеждни източници на информация. В рамките на
анализирания план не е определена дефиниция и методика за определяне на източниците на
информация, нито процедура за тяхното набавяне, систематизиране и анализиране. За
значителна част от индикаторите не може да бъде набавена адекватна статистическа или
друга информация за целите на последващата оценка. Наличните в Националния
статистически институт данни (набавени от Изпълнителя за целите на настоящата оценка)
дават частична възможност за проследяване на напредъка. При избор на източници на
информация следва да се взимат предвид възможностите за регулярно получаване на данни,
в разумен срок, на разумна цена от достъпен източник.
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Идентифициран е недостатъчен капацитет за изграждане, поддържане и прилагане
на система за мониторинг и оценка, вкл. избор на индикатори и източници на информация.
За целите на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. е необходимо
реализирането на мерки за надграждане на наличния институционален капацитет както чрез
обучения, така и чрез въвеждане на електронни системи за управление на изпълнението,
оптимизиране/включване на допълнителни процедури по наблюдение и събиране на данни,
както и определяне на служители/структури/отговорници за текущ мониторинг. Важна
стъпка е и текущото отчитане на постоянни или нововъзникнали рискове, които могат да
поставят на изпитание както системата за наблюдение, така и самото изпълнение на плана.
Препоръчително е определянето на минимално необходимия брой обективно
измерими индикатори за заложените цели/мерки, като индикаторите за продукт, резултат и
въздействие следва да са пряко приложими.
По отношение на целевите стойности – необходимо е да се извърши ясно
приоритизиране, както с оглед на ограничените финансови средства, така и на времето,
необходимо за успешното завършване на набелязаните мерки и наличието на капацитет или
възможност за привличането на такъв за тяхното изпълнение.
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР
В рамките на значителен брой реализирани проекти или такива, които към момента
са в процес на изпълнение, е извършена значителна по обхват работа за осъществяване на
инвестиционните намерения на общинската администрация, подобряване условията,
качеството на живот на населението на общината и естетизацията на селищната среда.
Реализирани са ангажименти, свързани с поддържането и обновяването на общинската
транспортна инфраструктура, уличната мрежа, водоснабдителна и канализационна
инфраструктура, подобряване управлението на отпадъците, повишаване на енергийната
ефективност и намаляване на публичните разходи за енергия. Следва да се отбележи, че
осигуряване на финансови ресурси за развитието на техническата инфраструктура е
сериозно предизвикателство пред администрацията, предвид нейната значимост за
интегрираното социално-икономическо развитие на общината и привличането на нови
инвеститори в града и общината.
Реализирани са значими инициативи за ограничаване на безработицата, както и
стабилизиране и нарастване на заетостта в общината, чрез включване в различните
национални програми. Местният трудов пазар се характеризира с невисоки нива на
безработица, с наличие на неравнопоставени групи на пазара на труда; нерегламентирана
сезонна заетост и ограничено търсене на труд, неадекватно образователноквалификационно ниво на свободните човешки ресурси спрямо потребностите на
работодателите.
Разширена е системата за предлагане на качествени социални услуги посредством
проекти в социалната сфера – лични асистенти и обществена трапезария. Прави
впечатление твърде тясното формулиране на програми в изпълнение на мерки в социалната
и младежката сфера. При адресиране на предизвикателства от този порядък следва да се
подхожда предпазливо, тъй като подобни „меки” мерки твърде трудно показват конкретно
измерим резултат, подобно напр. на мерки, свързани с изграждане на транспортна
инфраструктура. За целите на следващия общински план за развитие е препоръчително
всички „меки” мерки да бъдат формулирани възможно най-широко, без при това да изгубят
необходимия им за измерване на постигнатите резултати фокус. Те следва да имат
характеристиката на „стратегия”, а не на „план за изпълнение”. Наличните примери
доказват тази необходимост, с оглед коректно посочване на степента на изпълнение.
Междинна оценка на бъдещия план ще провери адекватността на дефинициите и при
необходимост ще внесе корективни мерки.
Капацитетът на администрацията остава извън обсега на общинския план за
развитие. Въпреки това са реализирани конкретни дейности по оперативна програма
„Административен капацитет”, насочени именно към тази сфера. За подобряване
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равнището на административното обслужване на гражданите и бизнеса е обособен „Център
за информация и услуги на гражданите“. Актуализират се постоянно образците на бланките
за заявяване на услуги в монтираните табла пред информационния център за обслужване на
граждани. Гражданите могат да получат информация за всички предоставяни услуги от
общината, сроковете за тяхното изпълнение и необходимите документи. Публично се
обсъжда бюджетът на общината, както и редица други актове и проекти. Във фоайето на
сградата е поставено добре подредено табло за обяви, заповеди, съобщения, решения на
общинската администрация и общинския съвет. Община Лъки има интернет-страница www.oblaki.com. В нея се публикуват всички проекти за нормативни актове – стратегии,
програми, наредби, анализи, отчети, обществени поръчки и всяка друга важна, значима и
актуална информация.
Усилията за подобряване качеството на публичните услуги са насочени към
изграждането на администрация с добър капацитет, включително целенасочено обучение и
специализация на служителите, повишаване на езиковите и компютърните им умения. Като
предизвикателство са следващите години може да се посочи намаляване на бюрокрацията и
повишаване на прозрачността в управлението и предоставянето на услуги чрез въвеждане
на принципа на „комплексно административно обслужване”, въвеждането на електронни
административни услуги и отворените данни.
Успешно са преодолени периодите на кризисно икономическо развитие. Въпреки
това е намален интересът на бизнеса за нови инвестиции.
По отношение на средното образование, СОУ „Христо Ботев” – гр. Лъки, работи с
делегиран 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 общинския съвет е дадено съгласие за сформиране на
маломерни паралелки, като все повече се отразява трайната тенденция за намаляване броя
на учениците в паралелките. Разкрити са маломерни паралелки в профил „Технологичен –
Туризъм”. Направена е организация за пътуването на учениците в направление ДряновоБелица-Манастир.
В недостатъчна степен е развито практическото сътрудничество с неправителствени
организации и други структури на гражданското общество. Предизвикателството, което е
на дневен ред пред общинската администрация, е да бъдат осъществени необходимите
стъпки за непрекъснато информиране и въвличане на социално-икономическите партньори
и заинтересованите страни в ефективното изпълнение, наблюдение и оценка на общинския
план за развитие.
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Като метод за оценка на изпълнението самооценката има специфична добавена
стойност. В рамките на годишния доклад за наблюдение на Общинския план за развитие на
община Лъки 2007-2013 г., за 2012 година е посочено:
„Като равносметка може да се каже, че, работейки върху изпълнението
на Плана за развитие и заложеното в Програмата за управление, успяхме
да реализираме голяма част от заложените цели и приоритети. Друга
част успяхме само да започнем, а за трета не ни останаха време,
техническа възможност и финансов ресурс, за да ги осъществим.”
Фокусирането върху един основен приоритет за периода 2014-2020 г. ще доведе до
концентрирана интервенция и същевременно много по-ясно изразени резултати. Туризмът
има потенциал да се превърне в източник на устойчив растеж за общината, включително и
по отношение на осигуряване на по-висока заетост при наличната социално-икономическа
ситуация. Към настоящия момент са постигнати значителни успехи, които следва да бъдат
доразвити и мултиплицирани.
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