ВИЗИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛЪКИ
Като регионална част от Република България, която ще бъде членка на Европейския съюз, Община
Лъки с динамичното си развитие и устойчивост, с пълноценното използване на местните ресурси за
стабилизиране на икономиката ще се стреми да бъде икономически конкурентна и част от туристическия
пазар.
За да бъдат реализирани поставените цели, Община Лъки ще положи всички необходими усилия.
Ще търси и създава трайни връзки със значими партньори, с помощта на които да проектира и реализира
проекти, подобряващи жизнения стандарт. Ще насърчава и подпомага развитието на малкия и среден
бизнес, както и възходящото развитие на туризма в Общината.
Целта на Община Лъки е да бъде достойна европейска община, която да осигури стабилен поминък
и да постигне социално сътрудничество.

ВИЗИЯ
ОБЩИНА ЛЪКИ –
Устойчива, икономически конкурентна с развита лека и минно-добивна
промишленост, осигуряваща висок жизнен стандарт на своите граждани,
привличаща младите хора и инвеститори, екологично чиста и част от
туристическия пазар

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:
1. РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И
ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ.
2. ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ, ОПТИМИЗИРАНЕ И
РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА.
3. РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЛЪКИ, ПОСТИГАНЕ И
ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ.
4. СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА И
МЕХАНИЗЪМ ЗА СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО.

УВОД
Община Лъки е община, устремена към постигане на ефективна и конкурентна икономика и повисок жизнен стандарт за цялото население. Пред бъдещото й развитие основна роля ще играе успешното й
включване в процеса на европейска интеграция и превръщането й в равностоен партньор на европейските
общини и региони.
Общинският план за развитие е основния документ, който очертава визията, приоритетите и
стратегическите цели в развитието на Община Лъки до 2013 година. Планът представлява отправна точка за
насочване на усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в Общината за
постигане на целите на това развитие и по този начин да превърне стратегическото планиране в основен
действащ инструмент за развитие на Общината.
Основните моменти на Плана за развитие на Община Лъки са:
¾ Да определи стратегическите цели за развитие на Общината за периода 2007-2013 година;
¾ Да изготви изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните
приоритетни направления, мерки и проекти, институционалното и финансово осигуряване на Плана;
¾ Да разгърне собствените и да привлече външни ресурси за постигане на мотивираните цели;
¾ Да осъществи връзка с очакваните структурни фондове на ЕС и привличането им на територията на
Общината. В бъдеще финансирането на местните проекти от външни източници ще бъде изключително
трудно, ако същите не са залегнали в планов документ, по който има обществено съгласие;
¾ Да стимулира възникването на нова ценностна система и нов подход при решаването на проблемите,
ориентирани към духа на обединена Европа и принципите за устойчиво развитие;
¾ Да включи всички заинтересовани страни към мерките, заложени в Плана, като разшири социалната
основа на стратегическото планиране.

АНАЛИЗ
НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ И
СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

1. Географско положение и комуникации
Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на Западните Родопи и включва
площ от 292 519 дка. Граничи с общините: Асеновград, Чепеларе, Баните и Смолян.Разположена е в близост
до курорта Пампорово и международно известния манастир Бачково. На нейната територия се намира
известната, като културно средище, местност “Кръстова гора” и ловно-стопански район Държавна
дивечовъдна станция “Кормисош” с прекрасни условия за ловен туризъм.
Районът се намира в живописните клисури на р. Манастирска, Дряновска, Юговска, Лъкинска.
Реките са пресекли дълбоко и стръмно разклонените структури с различна пространствена изолация. На
територията му се разполагат – град Лъки, като административен център и осем населени места- Борово,
Белица, Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица, Манастир и Югово.
Град Лъки се намира на 36 км от гр. Асеновград, на 54 км. от областния гр. Пловдив и на 88 км. от
гр. Смолян. Географското положение на Община Лъки я поставя в известна периферност и отдалеченост от
основните транспортни и комуникационни центрове.
В началото на 2004 година по данни на ТСБ броя на населението в Община Лъки е 4 025 / четири
хиляди и двадесет и пет/ жители.
Средната гъстота на населението е 78 домакинства на кв. км., което е почти равно на средната
гъстота в страната.

ОБЩИНА

ЛЪКИ

2. Природни условия и фактори за развитие
Съхранената чиста природна среда е едно от специфичните предимства в Общината, а също така и
наличието на природни ресурси – руда и горски площи. Налице е производствен опит и традиции в областта
на ловния туризъм, картофопроизводството, рудодобива, дърводобива, шивашката и трикотажната
промишленост.
Релеф
На територията на Общината са разположени природни обекти, просторни гори, реки и водоеми,
разнообразен релеф. Районът е богат на разнообразни земни форми, с типично планински релеф. Характерни
са много стръмните склонове, някои от тях с ниска устойчивост. Големите наклони са допринесли за добре
изразени склонови процеси и обособяване на места на много мощни коловиални отлагания и в същото време
до оголване на склоновете, по които липсва всякаква почвена покривка. Релефът е подчертано ерозионноденудационнен с дълбока и гъста речно-долинна мрежа. Гъстата хидрографска мрежа, значителните валежи
и силно пресечения терен на територията, обуславят масово активни ерозионни процеси. На много места, на
стръмни и много стръмни терени, при малка пълнота на дървостоите и вторично засилена от човешката
дейност, се е развивала площна ерозия, а по някои дерета и ровинна ерозия. Средната надморска височина е
850 м. В различните населени места поради силно пресечения терен, тя се движи в границите от 660 м
/гр.Лъки/, до 1600 м /с.Манастир/.

Климат
Община Лъки попада в Континентално - средиземноморската климатична област. Влиянието на Бяло
море оказва благоприятно въздействие върху климатичните условия. Зимата е сравнително мека.
Планинският релеф смекчава летните горещини. Пролетта е дъждовна и краткотрайна, есента - топла и
продължителна. Средната годишна температура е 11,5 градуса по Целзий.
Преобладаващите ветрове са западни и южни. Средногодишната скорост на вятъра, на височина 10
м. от земната повърхност, е 1,1 м/сек. По-висока средно месечна скорост на вятъра има през месеците
февруари, март и април. Средногодишната скорост на ветровете по посока е приблизително еднаква и е 1,3
м/сек С малко по-висока средна годишна скорост са ветровете с южни посоки.
Районът се характеризира със средно-годишна сума на валежите от 700 до 1100 л/кв.м. Това валежно
количество е благоприятно за развитието на дървесина и друга растителност. Сезонното разпределение на
валежите е с зимен максимум през месец декември и пролетен през месец май.
В края на месец ноември и началото на декември температурата на въздуха става отрицателна, в
резултат на което валежите падат във вид на сняг. Продължителността на задържалата се снежна покривка
се движи в границите на 21,5 см за гр. Лъки, до 1,0 м за масива Хайдушки поляни, също в зависимост от
надморската височина. В ниските части средната височина на снежната покривка е около 10 см и не се
задържа дълго време.
Средната относителна влажност на въздуха не се изменя значително през различните сезони, като
през април-октомври се задържа в границите 50-60 %, а през зимата – 80 %. Средната относителна влажност
на въздуха е 72-85 %, а средно за годината е 75%.
Продължителността на вегетационния период зависи от времето, през което средната температура на
въздуха се задържа устойчиво над 10 градуса. За района този период е 160-170 дни. В някои по-усойни
места, макар и не всяка година, се получават късни пролетни и ранни есенни слани след началото и преди
края на вегетационния период. Те причиняват известни вреди в развитието на растителността, но тъй като са
сравнително рядко явление, имат ограничено значение.
Биологично разнообразие
Характерни за района са иглолистните гори като тенденцията за в бъдеще е да бъдат смесени
(широколистни и иглолистни), поради следните предимства:
 По-рационално ползване на потенциала на меторастене и на почти всички почвени
хоризонти;
 По-пълно усвояване на светлината;
 Предпазват почвата от ерозия благодарение на дълбоката си коренова система;
 По-устойчиви са на вредители и болести;
 Имат водоохранни и здравно-украсни функции;

 Разнообразието от дървесни видове създава по-устойчива структура на сняг и вятър;
 Обогатяват почвата с ценни хумусни вещества.
За района е характерна смяна на три подпояса според надморската височина. В нископланинския
подпояс с надморска височина от 600 м до 1000 м се среща бял и черен бор и на отделни места смрадлика,
мъждрян, веймутов бор, явор, шестил и планински бряст. Над село Дряново и село Здравец се среща зелена
дуглазка, която е с тенденция за естествено самозалесяване. Голям е дялът на първичните гори на
територията на Общината, от които черен бор с възраст от 60 до 130 години.
В среднопланинския подпояс с надморска височина от 1000 м до 1500 м се развиват бук и ела.
Буковите гори са на участъци с възраст 30-50 и 80-120 годишни, а еловите от 80 до 150 години.
Във високопланинския подпояс с надморска височина над 1500 м се среща смърч. Върху залетите с
хвостови води и пясъци терени са израсли планинска върба (ива), бъз, леска и акация.
Горите са богати на храсти, даряващи на местното население вкусни и витаминозни плодове – дрян,
шипка, лешници, капини, малини и други.
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Диворастящи билки и гъби

Незаменимо природно богатство за територията на община Лъки са находищата на ценни
диворастящи билки и гъби. Най-разпространени от билките са мащерка, риган, подбел, иглика, живовляк,
жълт кантарион, маточина, бял равнец, а от лечебните храсти-смрадлика и шипка, от гъбите-сърнела, пачи
крак и манатарка. Разнообразието им привлича многобройни любители на дивата природа и нейните дарове.
Животинският свят е изключително богат. Наред с обикновените представители на нашата фауна
тук все още се срещат в естествени условия кафявата мечка, дивата коза, муфлонът, вълкът, благородният

елен и други. Могат да се видят от защитените скален орел, гарван, видра, скален гущер, дъждовник,
дървесна жаба, смок мишкар, шипобедрена костенурка, много птици.
По реките Манастирска, Джурковска, Белишка и Сушица е разпространена Балканска и Американска
пъстърва. Обособени са и се охраняват от ДДС “Кормисош” риборазвъдни зони с цел опазване на вида и
успешното му размножаване. В долните течения на р. Белишка, р. Крушовска и р. Сушица се среща черна
мряна. Лещанката повсеместно обитава реките на територията на Общината. Във водите на р. Белишка
ограничено се разпространява кефал.
Бистрите води в реките ни, красивите метаморфни скални образования оформят изключително
красивото ландшафтно разнообразие.
Горско стопанство
Община Лъки заема територия от 28 800 ха, от които 22 940 ха – горски фонд, 5 499 ха - земеделски
земи и 361 ха - в регулационни граници.Горите обхващат 74 % , от тях 5350 ха са частна собственост.
Създадени са две горовладелски кооперации “Сарп Борун” в с.Джурково и “Чил Тепе” – с. Манастир с
обща площ 382 ха.
Предвидено е пълно възобновяване на общинските гори чрез залесяване на изсечените площи.
Залесената площ на стопанството е 19 399,2 ха , което е 83,1 % от общата площ на горите с държавно
значение ( без горските пасища). Изградените култури и насаждения заемат 2,5 % от общата площ.
Незалесената дървопроизводителна площ е 235,1 ха или 1 % от общата площ. От нея 38,6 ха заемат
невъзообновените сечища, а 196,5 ха (0,8%) са голини. Всички сечища и част от голините са предвидени за
залесяване. Общо дървопроизводителната площ на стопанството е 19 634,3 ха, което е 84,1 % от общата му
площ. Недървопроизводителната горска площ е 3709,1ха или 15,9 % от общата му площ. Площта на
горските пасища е 819,1 ха.
Държавният горски фонд е 13074,8 ха, църковните гори са 50 ха, а общинските гори на територията
на община Лъки са 2013 ха. Те се използват за дърва за огрев за местното население и социално слаби лица.
Част от тях се използват и за строителна дървесина.
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Значението на горите се свежда не само до използването им като строителна и технологична
суровина, но и до техните водохранни, противоерозионни и украсни функции.
Главно значение има добивът на дървесина. Основен потребител при дърводобива са частни фирми,
явяващи се на търг за добив на строителнаа дървесина и използващи около 80 % от същата. С останалите 20
% се задоволяват нуждите на около 20 местни дървопреработващи фирми и дърводелски работилници, в т.ч.
и на дървообработващия цех, намиращ се на разклона за с. Югово, който е собственост на “Средна гора”
АД - гр. Пловдив.
На територията на Общината има 9 населени места с около 4025 жители. За задоволяване на
нуждите на местното население отиват изцяло добитите дребна строителна дървесина (около 350 куб.м.
годишно) и дърва за огрев (около 5500 плътни куб.м.годишно), както и около 200 куб.м. едра строителна
дървесина (годишно).
Стопанисването и дърводобивът се затрудняват до голяма степен от големите наклони, широкия
диапазон в надморските височини и големия процент на нелесопригодни скални и урвести терени. Поради
тази причина в стопанисването са останали затворени и недостъпни горски басейни.
Голяма част от горите се стопанисват от Държавна Дивечовъдна Станция “Кормисош”. Тук
екологичните условия благоприятстват развъждането на ценен дивеч и създават добри условия за развитие
на международен ловен туризъм.
Дърводобивът и ловният туризъм, осигуряват не само работни места, но и значителни приходи.
Затова основна тенденция е да се намали ползването от частните гори.
Защитени територии и забележителности
На територията на Общината се намира част от резервата “Червената стена”, който е признат за
биосферен резерват от ЮНЕСКО и три природни забележителности: “Скален мост”, водопад
“Гюмбюртията” по река Белишка и водопад “Свети дух” по река Манастирска. Тук се срещат около 2000
висши растения. Във флористичния резерват “Червената стена” се срещат палео - и неоендемити за нашата
страна или за Балканския полуостров. Из градините и по поляните расте синята родопска съсънка.
Ендемичен за нашата страна е родопският лен. Балкански ендемити са румелийският трахелиум и
сърцевидна – листната глобулария. Скалите и сенчестите долове често са обрасли с прочутата родопска
хаберлея, наречена силивряк. С фуниевидните си лилави цветчета се смята за едно от много красивите диви
цветя на Родопите. В ниските долове се среща ендемичната за нашата природа родопска горска майка. Тук
расте най-красивата орхидея – венериният чехъл. Само в България, по- специално в Родопите и на нашата
територия растат и видовете - родопска каменоломка, родопски рожец, декоративен лопен и родопска
скабиоза.
Проектът за създаване на Природен парк “Западни Родопи”, включва и община Лъки, който има за
основна цел да съхрани уникалното природно и културно наследство на Родопите. Принадлежността на
Община Лъки към категорията “Природен парк” ще позволи да се съхрани природата и прилагат екологични
схеми на земеделие и туризъм, развитие на инфраструктурата и др.
Държавна дивечовъдна станция “Кормисош” – гр. Лъки създава забележителна атрактивност и
удоволствия за български и чуждестранни туристи, като предлага лов, риболов, конен и екотуризъм. Отстои
на 210 км от летище София и 70 км от летище Пловдив. Станцията разполага с една ловна резиденция с 16
места, 3 бр ловни домове и 11 бр ловни хижи.
Културно наследство
Паметник на културата, с историческо значение, е църквата “Св. Троица” в с. Югово, която е
построена през 1842 год. Същата представлява трикорабна псевдобазилика с външна галерия пред западната
стена. Притежава изящна каменна камбанария, увенчана с луковичен купол. В интериора са запазени стенни
иконописи, рисувани до началото на 70 – те години на ХІХ век. Иконостасът е таблен с резбована венчилка
и рисувани двери, с ценни икони от 1946 год. и 1851 год.
Основен поклоннически център в Общината е манастирския комплекс “Кръстова гора – Св. Троица”,
който е изграден в м. “Кръстова гора”. Новопостроеният манастирски комплекс, лековита вода от “Аязмото”
и легендата за заровена част от кръста, на който е бил разпнат Исус Христос привличат към това свято
място хиляди посетители от страната и чужбина.

В с. Борово и с.Манастир от началото на века с доброволен труд и средства на местното население са
построени и двете църкви. И до днес двата храма са стожери на вярата, моралните устои, християнските
добродетели и духовното пречистване на жителите на с. Борово и с. Манастир.
Историческата местност “Хайдушки поляни” е разположена в Преспанския дял на Средни Родопи,
на юг от с. Манастир, част от която попада в територията на община Лъки. По живописни пътеки от
с.Манастир се стига до връх “Свобода” и връх “Преспа”, в близост до които са построени туристически
хижи. Тук се намира къщата на Пейо Шишманов – организатор на революционно четническо движение през
1900 - 1908 год. В местността е издигнат паметник в чест на Илинденско – Преображенското въстание. От
с.Манастир през м. Хайдушки поляни /х. Момчил юнак и Рожен/ по традиционен пешеходен маршрут
любители на познавателен, исторически, ски и екотуризъм имат възможност да се насладят на красотите на
Националния курорт “Пампорово”.
На връх “Свобода” /1998 м/ се намира историческата местност “Инихан”, едно от посещаваните
места от туристи от всички краища на страната и от голям брой чужденци, изповядващи ислямската
религия.
В почти всички населени места се провеждат срещи на родовете, които привличат все по-голям
туристически поток. В община Лъки са регистрирани читалища в гр. Лъки, с. Борово, с. Дряново, с. Белица
и с. Манастир. От същите се очаква да се превърнат в активни организатори на традиционни празници,
обичаи и състави за автентичен фолклор. Да се ангажират местни инструменталисти и изпълнители за
представяне на местния фолклор като елемент на туристическата дейност.
От занаятите в региона са добре съхранени и се практикуват дърворезбарството и
дървообработването, а от “женските” занаяти тъкане на хоризонтален стан на китеници, родопски одеала,
торби и други, плетиво, шев и везане.
Традиционните дейности в земеделието и животновъдството се практикуват масово в региона и
съхраняват традиционната родопска кухня, свързана с картофопроизводството, млечните и животински
продукти. Към тях можем да добавим местното пчеларство, рибовъдство, производство на малини и други.
3. Човешки ресурси
Характерна за района е тенденцията към обезлюдяване на Общината.
Регион
Община Лъки

2003г.
общо
население
4053

Население в края на годината
2003г
2003г.
2004г.
в т.ч.
в т.ч.
общо
мъже
жени
население
2158
1895
4025

2004г
в т.ч.
мъже
2140

2004г.
в т.ч.
жени
1885

Естествения прираст на населението е отрицателен. Основната причина за това са повишената
смъртност и понижената раждаемост, характерни и за страната.
Естествен и механичен прираст на населението
2002г.
2002г
2002г.
2003г.
Общо за
в т.ч.
в т.ч.
общо за
населението
мъже
жени
населението
1.Естествен прираст
-7
2
-9
-26
2.Механичен прираст
-122
-52
-70
-126
Показатели
за
Община Лъки

2003г
в т.ч.
мъже

2003г
в т.ч.
жени

-17
-80

-9
-46

Застаряването на населението в Общината е изразено. Дялът на възрастните хора нараства, докато
дялът на младите генерации и на лицата в активна възраст намалява. Тази тенденция води до затруднения
пред местната система за социална защита, социална инфраструктура и обслужване на населението. В
основа на описаните демографски тенденции и характеристики на Общината стоят социалноикономическите фактори, които се проявяват на национално и регионално равнище, а именно:
¾ Спад в икономическото равнище;
¾ Ниска раждаемост и висока смъртност;
¾ Безработица;

¾ Влошаващ се жизнен стандарт;
От направените наблюдения върху домакинствата може да се направи следния извод касаещ
доходите им:
¾ Доходите им са по-ниски от средните за страната. Това се дължи главно на ниския размер на
такъв основен източник на доходи, какъвто е работната заплата;
¾ Доходите от домашното стопанство са незначителни;
¾ Населението разчита на доходите от наемен труд, а не от индивидуалната предприемаческа
активност;
Равнище на безработица и заетост
Ниският процент на безработица се дължи на възрастовия състав на населението и миграционните
процеси в резултат на структурните промени в икономиката. Съществува тенденция към увеличение на този
процент.
Показатели, характеризиращи безработицата
в Община Лъки за 31.03.2005г.
Показатели
Регистрирани търсещи работа лица-всичко в т.ч. безработни
Заети
Учащи се
Пенсионери
Равнище на безработица
Структура на регистрираните безработни
Регистрирани за първи път
Регистрирани за втори път
Регистрирани над два пъти
Мъже
Жени
С работническа професия
Специалисти
Без квалификация
Безработни по степен на образование
Висше
Средно
в т.ч. средно професионално
Основно
Начално и по-ниско
Рискови групи
С намалена работоспособност
Продължително безработни над 1 година
Младежи до 29 години
Жени над 50 години
Мъже над 55 години
Освободени от МЛС

Мярка
Брой
Брой
Брой
Брой
%

Лъки
119
1
0
0
6.31

%
%
%
%
%
%
%
%

37
20
43
25
75
13
15
72

Брой
Брой
Брой
Брой
Брой

11
32
18
74
2

Брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Брой

48
56
26
38
4
0

Основни работодатели на населението в Общината са работническо-мениджърското дружество
“Лъки- Инвест”АД и “ Преспа-Фешън”. Частният бизнес е представен от фирми, чиято дейност е насочена
главно в дърводобива и дървопреработката, търговията, строителството, шивачеството и други услуги. Те
осигуряват незначителна заетост на трудоспособното население. Налице е слаба предприемчивост и
инициатива в частния сектор. Сравнително голяма част се издържа от социални трансфери /пенсии,
социални помощи и др./, както и от доходи от работни заплати в публичния сектор. Доходите от бизнес са
незначителни, а приходите от селско стопанство са главно натурални.

Средно списъчен брой на заетите по трудови правоотношения в
Община Лъки
Отрасъл
1
Горско стопанство
Добив на руди
Производство на текстил,трикотаж,шивашки изд.
Дървообработване
Строителство
Търговия
Средства за подслон и обществено хранене
Транспорт
Съобщения
Държавно управление
Образование
Социални дейности
Здравеопазване
Култура и Изкуства
ОБЩО:

Мерна 2003
2004
ед.
год.
год.
2
3
4
Бр.
62
62
Бр.
600
580
Бр.
220
200
Бр.
15
15
Бр.
15
15
Бр.
30
30
Бр.
30
35
Бр.
8
8
Бр.
20
20
Бр.
34
34
Бр.
72
71
Бр.
41
41
Бр.
22
22
Бр.
1
1
1170
1134

Анализът на социално-икономическите параметри, свързани с местните ресурси и начина на тяхното
използване, дава възможност да се направят следните изводи и да се изведат силните и слаби страни в
развитието на Общината:
1.Стопанските инициативи в Общината се свързват с развитието на:
¾ традиционен и алтернативни видове туризъм;
¾ дърводобив и преработка;
¾ лека промишленост;
¾ екологично селско стопанство;
¾ рудодобивен отрасъл;
2. Местното население вижда ясна перспектива за бъдещето си в развитието на туризма и всички
негови направления. Увеличава се броя на категоризираните туристически обекти /средства за
подслон /.
4. Стопански сектор – развитие на бизнеса, промишлеността и селското стопанство
Местната индустрия е представена от отраслите: рудодобив, лека промишленост (главно
трикотажно и шивашко производство), дърводобив и дървопреработване.
Основен отрасъл до 90 – те години и след това е миннодобивната промишленост, представена от
работническо-мениджърското дружество “Лъки-Инвест”АД. Същото осигурява повече от 1/3 заетост от
трудоспособното население на Община Лъки. В състава на предприятието се включват рудник “Дружба”,
рудник “Джурково” и Oбогатителна флотационна фабрика. Всеки един от обектите на Дружеството работи
като отделна производствено–стопанска единица със собствена производсвена програма, с обособена
стопанско-оперативна самостоятелност, определяща като цяло производствената му програма . В момента
се създава нов участък “Дружба”, намиращ се на кота 1230 м надморска височина. С него ще се подобри за
следващите няколко години рудодобива от рудник “Дружба”.
На рудник “Джурково” се правят допълнителни разработки на хоризонт 800 , което ще се затвърди
през следващите 5 години рудодобива от участъка. Ръководството има идеята да се участва и в съвместни
проекти с Общината по изграждането на микровецове по р.Джурковска и р.Манастирска. Предвидена е
пълна рекултивация на коритото на р.Лъкинска, с което ще се избегнат наводненията по пътя за с. Борово и
с.Белица. Извършва се оценка на всички сега действащи работни места. През този период община Лъки
трябва да търси и ще търси алтернативи за следващите години чрез участие в проекти и други предоставящи
се възможности.

Следващо по значение предприятие от леката промишленост за общинската икономика е “ПреспаФешън” ЕООД. Предприятието е специализирано за производство на мъжки, дамски и детски трикотажни
облекла. Фирмата се занимава с търговия, доставка, дистрибуция на трикотажни стоки, търговско
посредничество и други дейности. В “Преспа Фешън” работят 155 човека (средна възраст 38 год.), 15 човека
(средна възраст 30 год.). Средната производителност е 35 000 броя изделия месечно, като 90 % от тях се
реализират на външния пазар – Англия, Германия, Франция, Испания и други. Модерното техническо
оборудване и съвременните технологии водят до висока конкурентноспособност с отлично качество на
произведената продукция.
Други предприятия в този отрасъл са: ЕТ “Алекс-15”- Георги Александров. Фирмата се занимава с
конфекция на трико и трикотаж за износ и осигурява заетост на 25 човека ( средна възраст около 30 год.).
Капацитетът на предприятието е 8 000 бр. изделия месечно. ЕТ “Моника” – Никола Грибачев занимаваща се
с производството на трико и трикотажни изделия, основно за Франция, Турция и Гърция. Фирмата има
затворен цикъл на работа, но поради липса на оборотни средства не може да се развива и предпочита
работа на ишлеме. Осигурена е работа на 17 човека (средна възраст 28 год.), като средната
производителност на месец е 5 000 бр.
На територията на Общината работи и фирма «Егето текс» ООД с ръководител Тодор Георгиев
Тодоров. Осигурява заетост на 30 човека и извършва шивашка дейност на детски и бебешки облекла и
спално бельо.
В перспектива предприятията имат за цел да разширят обхвата на дейността и да осигурят по –
голяма заетост на местното население. Чуждите инвестиции са недостатъчни и не водят до ново
технологично развитие и ноу- хау, което да повиши местната конкурентноспособност, тъй като са
насочени предимно в текстилната и шивашката промишленост.
Друг важен отрасъл за развитието на Общината е дърводобива и дървопреработването. Фирми,
занимаващи се с тази дейност са “Лъки Лес” ООД – гр. Лъки, ЕТ “Величка Жухова” – гр. Лъки , “Чил Тепе”
– с. Манастир – Васил Велков, “Сарп Борун”- с. Джурково – Панайот Янчев и други по-малки частни
фирми. Планира се участие в Проекти по Програма САПАРД за откриване на нов цех за направа на мебели,
за който е необходимо ново машинно оборудване.
Липсват местни преработвателни предприятия на хранително-вкусовата промишленост (мандри,
предприятия за преработка на плодове и зеленчуци).
Преобладаващият брой на микро и малките фирми до 50 човека, характеризиращи се с ниска
добавена стойност, определя общинската икономика като нискоефективна. Малкият и среден бизнес се
развива самостоятелно, без връзки с големи водещи предприятия, което създава неопределеност в
развитието му и крие риск от структурна неустойчивост.
Земеделие и животновъдство
В община Лъки развитието на съвременното селско стопанство е затруднено, поради следните
фактори :
¾ разпокъсана, маломерна и ниско плодородна земя;
¾ ниски добиви от основните култури, вследствие на ограничена квалификация на трудовия
ресурс и липса на нови технологии;
¾ липса на средства за развитие и гаранции за кредитиране;
¾ трудно реализиране на продукцията;
¾ разпокъсано животновъдство без реални стокови производители;
¾ ниско продуктивни пасища и ливади ;
¾ липса на фуражно производство .
¾ основен поминък за жителите на община Лъки е производството на картофи и отглеждането
на говеда, по-малко овце и кози.
На територията на община Лъки най-голям процент обработваема земя се заема от картофи, помалко от фасул. В с. Белица няколко семейства са ангажирани с отглеждане на тютюн, а през последните
години се появиха и ягодови насаждения. За голяма част от местното население произвежданата
продукция служи за задоволяване на личните потребности на семействата. Малка част от продукцията е
обект на търговия.
Състоянието на животновъдството не прави изключение от очертаващите се проблеми в страната.
По традиция в региона се отглеждат говеда, овце, и по-малко кози . Ограничен е броят на зайците и свинете.
Говедовъдство: Отглежда се предимно Българско Родопско Говедо, което е изключително добре
приспособено към агроекологичните условия на Родопите и най-високопродуктивна порода, особено на

фона на ниското ниво на хранене и гледане. В община Лъки е регистриран млекосъбирателен пункт в
с.Дряново – вана с капацитет 500 л. От общо 135 регистрирани земеделски производители, 119 са
животновъди. От тях за 2003 год. 37 земеделски производители са получили субсидия за предадено първо
качество сурово краве мляко.
Овцевъдство: На този етап все още малко домакинства отглеждат овце, поради трудната
реализация на произвежданата продукция.
Козевъдство: При определени условия то може да се превърне в печеливша дейност, поради
завишеното търсене на екологично чисти млечни продукти от козе мляко, както в страната, така и за износ.
То е алтернатива на кравето мляко при преодоляване на проблемите, свързани с млечните алергени.
Пчеларство: Сформирано е пчеларско дружество – гр. Лъки, в което членуват 25 пчелари,
поддържащи - 291 пчелни семейства. Проблем на пчеларството е слабият пласмент на пчелния мед и
големите щети, нанасяни от мечките. За изграждане на съвременна база за развитие на пчеларството е
необходима по-добра информираност на пчеларите за възможности за кредитиране на дейността им .
Рибовъдство: В момента функционират два рибарника за пъстърва към с. Дряново и с. Здравец, но е
затруднена реализацията на продукцията.
Брой на селскостопанските животни
Период
2000 г.
2001г.
2002г.
2003г.
2004г.

Кравимайки

Общо
говеда
523
462
449
438
331

Овцемайки
757
752
626
642
444

Общо овце
808
510
530
633
463

913
660
767
797
521

Кози –
майки
138
118
113
134
116

Общо
кози
155
178
156
159
116

5. Инфраструктурно развитие и опазване на околната среда
Транспортна инфраструктура
Транспортът на Общината е изцяло автомобилен. Пътната мрежа на Общината се състои от
80,950км общински пътища и 50,000км пътища от републиканската пътна мрежа. До всички населени места,
с изключение на махалите, пътищата са асфалтирани, в добро състояние. Необходима е реконструкция на
следните междуобщински пътища:
• Юговски разклон-Лъки-Здравец-Момчиловци
• Боровски разклон-Белица-Загражден
• Павелско-Дряново-Лъки
• Лъки-Манастир-Славейново
както и реконструкция на общинските пътища:
• Джурково-Здравец
• Лъки-Брайковица
• Лъки-Джурково
• Лъки-Борово
• Лъки-Кръстова гора
• Лъки-Лъкавица
• Лъки-Крушево
• Манастир-м.Балкан
Липсва железопътен превоз, най-близката ж.п. гара е на 36 км от гр.Лъки / в гр. Асеновград/ .
В Републиканската транспортна схема община Лъки е включенa единствено с автобус до гр.Смолян,
само в неделя и то през учебно време.
В областната транспортна схема има ежедневна връзка до градовете Пловдив и Асеновград,
нееднократно.
Общинската транспортна схема покрива всички населени места от Общината по утвърдена от
Общински съвет транспортна схема.

Подобряване на градската среда
Вертикалната планировка на населените места в община Лъки не е в добро състояние, поради липса
на финансови средства за рехабилитация на елементите на съществуващата и изграждане на местата, където
липсва такава. На много места няма маркировки по общинските пътища, както и указателни табели по
населените места, а общинските тоалетни, там където същетвуват, са в лошо състояние.
Необходимо е извършването на благоустройствени мероприятия по населените места, включващи
ежегодно освежаване на пътната маркировка на градските улици и паркинги, поставяне на пътни знаци в
града както и на указателни табели по населените места, обновяване на наличните кадастрални планове за
всички населени места от община Лъки по Програма на МРРБ.
Съобщителна система
Община Лъки се обслужва от АТЦ А-29 (с 1100 номера), монтирани в град Лъки и АТЦ “КРС” – 200
номера, монтирани в село Манастир. Завършена е телефонизацията на село Югово (с 20 телефонни поста),
село Белица (с изнесен капацитет към централа Лъки - 70 тел. поста), село Дряново (6 домашни и 2
служебни тел. поста), село Джурково (2 служебни тел. поста), м. Брайковица (7 тел. поста) и в останалите
населени места по 1 служебен телефонен пост. Телефонната плътност за Общината е приблизително 30
телефонни поста на 100 жители. В града са монтирани 3 броя фонокартни телефонни апарата “Булфон”, 3
броя “Мобиком” и един апарат “Мобиком” в с. Борово, който осъществява връзка с радио канал.
За момента служителите от БТК се занимават основно с поддръжка на телефонните постове и
навременно обслужване на клиентите.
Налице е мобилно покритие за Община Лъки чрез всички мобилни оператори в страната – Мобиком,
МТел и Глобул.
Осигурен е Интернет-достъп в СОУ “Хр. Ботев” – гр. Лъки в удобство на обучението на учениците,
по съвместен проект с Корпуса на мира. Има 2 броя Интернет-зали в услуга на гражданите, които
разполагат с по 10 броя компютри. Осигурен е и Интернет достъп по домовете на гражданите.
Пощенските услуги се извършват от Пощенска станция в гр. Лъки, със звена в с. Манастир, с.
Дряново и куриери в останалите населени места.
Общината се обслужва от националните телевизионни канали Канал 1 и БТВ, и местен ТВ канал.
Проблемен е въпроса за включване на останалите канали с национално покритие.
Електроенергийна система
Електроенергийната система в Общината е добре развита и оразмерена да поеме по-голямо
натоварване, което би улеснило бъдещи консуматори и би стимулирало икономическото развитие.
Техническото състояние на използваните съоръжения е добро. Те отговарят на изискванията на БДС.
Достатъчна е мощността в мрежата от трансформаторните постове.
Съгласно Областния план за регионално развитие се изгради далекопровод от п/ст “Ардино” до п/ст
“Северни Родопи” през с. Манастир. С изпълнението на проекта от НЕК се реши един съществен енергиен
проблем за с. Манастир и Общината като цяло. Но съществува необходимост и от подмяна на
електропроводите в селата Борово и Дряново.
В резултат на проявен инвеститорски интерес през 2001 година стартираха предварителни
процедури по изграждане на МВЕЦ на р.Манастирска, р. Джурковска и р. Юговска. Реализирането на тези
важни проекти ще има за в бъдеще икономически ефект за местното население и предприятия.
През 2003 година бе инсталирано енергоспестяващо улично осветление, което от своя страна
довежда до по-ниски разходи и повишаване комфорта на населените места.
Небходимо е подобряване на уличното осветление в с.Дряново, с.Джурково, Балкан махала и
с.Лъкавица.
Околна среда
Състоянието на околната среда на територията на община Лъки е добро. Отрицателно въздействие
върху природата оказва единствено производствената дейност на “Лъки - Инвест” АД. В производствената
структура на Дружеството са включени Обогатителна флотационна фабрика и два участъка “Дружба” и
“Джурково”, които са обособени като производствено-стопански единици за минно-проучвателна и
експлоатационна дейност за добив на оловно - цинкови руди.
Хвостохранилище “Лъки-1” не е действуващо и предстои /след приемане от МЕЕС на идейните и
работните проекти/ изпълнение на рекултивация по Програма за ликвидиране на стари екологични щети.

Започната е рекултивация от почвите, иззети от строителството на обект Хвостохранилище «Лъки-2
“Временно”».
Предстои разработване и одобрение до 2006г. на идеен проект и работен проект до 2008г. за
разширение на Хвостохранилище “Лъки – 2- комплекс”.
Районът на Община Лъки се характеризира с кафяви горски, делувиални и хумуснокарбонатни
почви. Най-характерни са кафявите горски почви, представени с два подтипа - тъмни и светли, подходящи
за извършване на рекултивационни мероприятия. Малка част са вторично затревени кафяви горски или
планинско-ливадни почви, предимно в по -високите места.
Замърсяването на почвите е в резултат от случайни разливи на реагенти, предимно хидратна вар и
сода, масла пред ремонтната работилница и концентрати около утайниците, сгъстителите, бункерите за
концентрати и руда. Потенциална опасност от залпово замърсяване на почвите крие магистралния
хвостопровoд, който е базалтиран с цел свеждане до минимум на износването му. По време на десет
годишния му експлотационен период не са възниквали аварии.
Ерозирали почви
Гъстата хидрографска мрежа, значителните валежи и силно пресечения релеф обуславят проявата на
масово активни ерозионни процеси. По данни от Лесоустройствения проект на Държавна Дивечовъдна
Станция “Кормисош” ерозирали площи, ровини и сипеи се срещат предимно по стръмните склонове по
поречията на реките и на по-големите дялове в техните водосбори. На много места се наблюдават
нелесопригодни площи, обрасли с дървесина и храстова растителност или насаждения на скални и урвести
терени с обща площ 2 785,5 ха. и напълно оголени нелесопригодни голини, сипеи и скали – 771,4 ха.
Ерозията обхваща около 10 % от площа на ДДС “Кормисош”- 366,3 ха. На по-голяма част от
площите ерозията е III степен, което означава, че е ерозиран целия А-хоризонт и част от В-хоризонт. В найголяма степен се е развила площна ерозия, а на някои места е започнало развитие на ровинна ерозия. Ерозия
от четвърта-пета степен се наблюдава в прилежащите терени в зоната на хвостохранилището. За борба с
ерозията се провеждат залесителни работи. Засаждат се предимно с иглолистни, широколистни или смесени
дървесни видове. На площите с ровинна ерозия се запазват акациите, гледичия и черен бор, които укрепват
ровините и се строят дребноразмерни прегради в зависимост от дължината на ровините-клейонажи и
каменни прагчета. В случай, че ровината не се овлажнява достатъчно, вместо клейонажи се предвиждат
каменни прагчета. Основният дял в борбата с ерозията и за в бъдеще ще заема зеленото укрепване на
застрашените от развитие на ерозионните процеси терени.
Физически нарушени почви
При изграждането и експлоатацията на обектите на работническо-мениджърското дружество “ЛъкиИнвест” АД естествените почви са унищожени. Като цяло, това са почви с много малка мощност и без
стопанска стойност. Земите временно променят предназначението си, като с преустановяване на дейността
и след осъществяване на рекултивационни мероприятия то се възстановява, а лесорастителните качества се
подобряват.
Физически нарушени почви в зоната на Обогатителната фабрика са установени в следствие на
строителната дейност на това поделение. Те се изразяват в нарушаване на нормалния строеж на почвения
профил при извършване на строителните работи и експлоатация на машините.
Към физически нарушените почви се отнасят и обрушовките. Стари обрушовки съществуват южно
от рудник “Дружба”-5 броя, с обща площ от 8000 кв.м. Пропаданията са се стабилизирали със
самонастанила се растителна маса, към която има проходими пътеки. На рудник “Хан Аспарух” има две
обрушовки, с обща площ 3 300 кв.м от ликвидирания участък “Четрока”. Обрушовките са ограждани
неколкократно, но оградата се краде и на практика не може да се опази. В действителност те представляват
потенциална опасност за хора и животни, но местното население познава много добре условията и досега
няма регистрирани инциденти.
Води
Общо водопотреблението за Община Лъки е 131 л за жител на ден, а за гр.Лъки 172 л на жител на
ден.
Водоснабдяване, канализация, пречистване на отпадни води
на Община Лъки
1. Общо водоснабдяване на населените места спрямо броя на жителите в %
100 %
2. Процент на жителите обхванати от канализиране на отпадни води,%
60 %
3. Наличие на пречиствателни станции за питейни води,бр
1бр.недовършена
4. Потребление на вода на куб.м./жител/година
Средно 5-6куб. м

Главен екологичен проблем е незавършената канализационна мрежа на гр. Лъки и Градската
пречиствателна станция за питейни води.
Основен замърсител на водите на река Юговска е промишлената дейност на дружество “ЛъкиИнвест” АД, свързана с добива, транспорта и обогатяването на добиваната руда. Притоци на реката са
р.Джурковска, р.Белишка, р.Сушица и р.Манастирска. Река Юговска е десен приток на р.Чепеларска, която
е десен приток на р. Марица. Природните води на р.Чепеларска, в района на събирането й с река Юговска,
са с естествено завишен фон на съдържание на някои тежки метали - олово, мед, кадмий.
Водите на река Сушица понякога са с по-високи от пределно допустимите концентрации на олово,
сулфатни йони, мед, манган и кадмий.
В природните води на река Белишка често се засича завишена, над ПДК съдържание на олово, мед и
кадмий.
Рудничните води от производствените обекти на Дружеството излизат обикновено със завишени
съдържания по следните компоненти:
¾ Рудник “Дружба”- за неразтворени вещества и цинк;
¾ Рудник “Джурково”- за неразтворени вещества и мед;
¾ Изходен колектор XX “Лъки-2”- за мед и цианиди;
Наднорменото замърсяване е епизодично, предимно на руднични води. Водите в поречията,
подложени на производствено-стопанската дейност на обектите на Дружеството отговарят на нормативните
изисквания за съдържание на вредни компоненти по Наредба № 6 на МОСВ, МЗ, МРРБ и Министерството
на икономиката за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани
във водните обекти.
Най-голямото пречиствателно съоръжение за пречистване на отпадни води е пречиствателен
комплекс на хвостохранилище “Лъки-2”, което работи ефективно и осигурява пречистване на
производствените води до ПДК.
Водно стопанска система
Населените места в Общината са захранени с питейна вода от собствени водоизточници.
Преобладават изворните каптажни водохващания. Необходимо е да се извърши реконструкция и
модернизация на съществуващите водопроводни мрежи във всички населени места. Съществува недостиг
на питейна вода за гр. Лъки и село Борово. Изграждането на пречиствателна станция в м. “Крушов чатал”
по проекта “Допълнително водохващане” има за цел да осигури системен приток на питейна вода за
жителите на града. В село Борово недостигът на питейна вода налага много често режим през летния
период. Разработен е проект за допълнително водохващане от м.”Гарван дупка” за допълнително
водоснабдяване с вода за питейно-битови нужди на м.”Кръстова гора” и с.Борово. Неговото реализиране
зависи от финансовата обезпеченост. В селото 400 м от старите водопроводни системи са реконструирани.
Приключен е втория етап от изграждане на канализационна мрежа в гр.Лъки. Предстоят частични
реконструкции на съществуващата водопроводна система, която е физически остаряла.
Критично е състоянието на канализационните мрежи в населените места, използват се предимно
септични ями, замърсяващи околната среда.
Липсват пречиствателни съоръжения за отпадни води, което е причина за безконтролно изпускане
на замърсени води в реките.
В село Белица се предвижда смяна на интернитовите водопроводни системи, наложително е
изграждане на трасе около 800 м. Водоемите и водосъбирателните шахти в с.Джурково подлежат на
задължителен ремонт. На задължителен ремонт подлежат водоемите и водосъбирателните шахти на село
Дряново.
Първостепенно значение от екологична гледна точка има изграждането на канализационни мрежи
и пречиствателни съоръжения. В град Лъки е наложително изграждането на пречиствателна станция за
отпадни води и функционирането на главен събирателен колектор.
Въздух
Главен замърсител на атмосферния въздух е производствено-стопанската дейност на “ЛъкиИнвест”АД и неговите поделения. На територията на Дружеството са натрупани около 9 млн.куб.м хвостов
пясък и около 500 000 куб.м руднична баластра. Тези отпадъци заемат значителни площи и са потенциална
опасност за вторично замърсяване на околната среда
Основни източници на замърсяване на въздуха са:
¾ фините частици от отпадъка на Обогатителната фабрика;

¾ фините частици изхвърлени навън от вентилационните установки в трошачно отделение и от
рудната маса, складирана в района на външните бункери на Флотационна фабрика;
¾ изпарения при манипулациите с химически вещества-флотационни реагенти и реактиви за
химическия анализ в химическата лаборатория;
¾ товаро-разтоварителните работи при транспортната дейност, особено тези в центъра на град
Лъки-флотационни реагенти, цимент, вар, и други инертни материали;
¾ газовете при автотранспортната дейност при извозването на руда от рудниците до
Обогатителната фабрика, извозването на концентратите от фабриката до КЦМ; транспортът
на материали за технологични нужди за производствената дейност на обектите на
Дружество;
¾ рудничния въздух от подземните минни изработки, извеждан навън от вентилационните
уредби;
¾ фините частици от откритите скални насипни отвали за депониране на руднична баластра;
¾ фините частици от прокараните горски и за обслужване на отвалните площадки и
хвостохранилището пътища.
Такива зони са формирани по рудничните промплощадки, пътните артерии, особено тези за
транспорт на рудата до Флотационна фабрика; рудничните отвални стопанства – до разклона за с.Джурково,
м. Надежда, м.Урсуз дере, м.”Четрок дере”, района около хвостохранилище “Лъки-2”, района около
Обогатителна фабрика, особено в горещите летни дни.
Териториалният обхват на зоните със замърсяван въздух е ограничен от стръмноскатовите долини и
силно изразените речни меандри.
Най-сериозен източник на запрашаване на въздуха и замърсяване на почвите е праха от
хвостохранилището, който е с диаметър по-малък от 0,01мм и е над 60 % от съдържанието на хвоста.
Прахът има много висока дисперсност, като под 10 мк съставлява над 8 % от общото съдържание на хвоста.
Химичният му състав включва над 60 % силициев двуокис, около 10 % двуалуминиев триокис, 7 % калциев
окис и др. От тежките метали, съдържащи се в праха и имащи значение за химическото замърсяване на
почвите, са оловото-0,18 %, цинка-0,30 % и манган-0,30 %. Установено е, че при скорост на вятъра над 5
м/сек и сухо време най-финните хвостови фракции се отвяват и по всяка вероятност се отлагат върху
прилежащите терени. От представените данни за химическия състав на праха може да се очаква завишаване
на концентрациите на тежките метали в почвите над фоновите нива. Поради липса на химически анализи за
тяхното състояние, не може да се направи еднозначна оценка на този проблем.
Екология
С цел намаляване на вредното въздействие върху екологичната обстановка на територията на
Община Лъки дейностите и мероприятията на ОбА-гр. Лъки са насочени към упражняване на контрол,
съгласно местните и национални нормативни актове, изпълнение на мероприятията, вписани в сладните
нормативни документи: Инженерен проект, Програма за опазване и възстановяване на околната среда в
рудниците и обектите на “Лъки-Инвест”АД, Програма за привеждане на производствено-стопанската
дейност на Дружеството в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околната и работна среда
и изпълнение на условията на Решение 61-13/2001г и Програмата за управление на отпадъците.
Замърсяването на околната среда в населените места е следствие от жизнената дейност на
населението .
За района приоритетни проблеми в екологично отношение са:
¾ екологосъобразно третиране на отпадъците;
¾ ликвидиране на недостига на питейна вода и доставката й с
необходимите качества по
БДС 22823/1983 год.;
¾ почистване на нерегламентираните сметища;
¾ рекултивация на нарушени терени, залесяване на ерозирали площи;
¾ екологично възпитание, поради слаба загриженост на населението за поддържане на
околната среда;
Главен проблем за Община Лъки във връзка с опазването на околната среда е неефективната
организация на сметосъбиране. Амортизираната техника, недостига на контейнери, наличието на стръмни и
неасфалтирани второстепенни улици /където сметосъбирачната техника не може да осъществи дейността
си/ и ниската екологична култура на местното население са причина за възникването на неорганизирани
сметища. Битовите отпадъци се депонират на общинското депо в местността “Ивански дол”, което се
експлоатира от 1990г. Депото не отговаря на санитарно-хигиенните изисквания и предстои неговото

закриване до 16.07.2009г. След закриването на депото, битовите отпадъци от община Лъки ще се извозват
на регионално депо за ТБО в м.”Теклен дол” - гр. Смолян.
За отстраняване на нерегламентираните сметища, за озеленяване и почистване на речните корита е
невъзможно да се осигури финансиране единствено от Общинския бюджет.
Общината ще разчита на национални и международни донорски програми за решаване на
екологичните проблеми с цел създаване на по-чиста околна среда и привлекателен облик на населените
места
SWOT – анализ на Екологията в Община Лъки
Силни страни
¾ съхранена природна среда, уникални флора и фауна;
¾ наличие на природни ресурси- горски насаждения;
¾ 99,9 % от населението е включено в организирано сметосъбиране;
¾ наличие на достатъчно водни ресурси;
¾ радиационния гама фон е в границите на допустимите фонови стойности;
¾ по-голямата част от територията на Общината е с много добро качество на въздуха;
¾ значително е намаляло използването на минерални торове и растителни препарати за растителна
защита , което влияе положително върху естественото възстановяване на почвата;
¾ на територията на Общината няма химически замърсени почви, няма регистрирано замърсяване
на земи с устойчиви органични замърсители, което е много добра предпоставка за производство
на екологично чиста земеделска продукция;
¾ прилагат се превантивни мерки относно действащите минни обекти с оглед своевременно
отстраняване на щетите, нанесени на околната среда в резултат на осъществяване на
миннодобивната дейност;
¾ разработени са местни нормативни уредби и посочени ясни , конкретни мерки във връзка с
управлението на отпадъците;
¾ съсредоточаване усилията на ОбА в повишаване екологичната култура на населението в
Общината
Слаби страни
¾ недостиг на води с питейни качества и сезонен режим на водоснабдяване;
¾ липса на Пречиствателна станция за питейни води и Пречиствателна станция за отпадни води;
¾ големи територии нарушени терени от рудодобивната дейност не са рекултивирани;
¾ тенденция към намаляване на ловните видове, билките и гъбите и недостатъчно ефективен
контрол върху берачите на билки и гъби;
¾ замърсяването в и около населените места с отпадъци е един от най-сериозните екологични
проблеми;
¾ липса на анализ на морфологичния състав на отпадъците;
¾ липса на разделно събиране в община Лъки;
¾ пасивност и гражданска безотговорност при решаване на екологичните проблеми;
¾ таксите за битови отпадъци не покриват всички разходи за осъществяване на тази дейност;
¾ малък остатъчен капацитет на Общинското депо – гр.Лъки;
¾ недостатъчен финансов ресурс за изследвателски проекти;
¾ недобре развита и трудно поддържана инфраструктура;
¾ голяма дисперсност на населените места ;
¾ разположение и осъществяване на производствена дейност от Флотационната фабрика в
регулационните граници на града;
¾ слаба екологична култура на населението
Възможности
¾ развитие на екологичен туризъм и екологично земеделие;
¾ сертифициране на екологично чисти продукти от селското стопанство;
¾ разработка на екопроекти за финансиране на дейности по опазване на околната среда;
¾ осъществяване на рекултивация на обявените с ПМС№140 на МС р-к “Кенандере” и рудник
“Четрока” чрез финансиране с държавни средства;
¾ изграждане на сепарираща инсталация за разделно събиране и сортиране на рециклируеми и
битови отпадъци;
¾ включване на Община Лъки в Депо за ТБО – гр.Смолян, след закриване на общинското депо;

¾ включване в учебните програми на всички нива часове за екологично възпитание на
подрастващото поколение;
¾ използване водите на реките за производство на ел. енергия чрез изграждане на Микро ВЕЦ-ове
Заплахи
¾ изчезване на най-често събирани билки и ядливи гъби от територията на Общината;
¾ пресушаване на реките в резултат на разрешаване на изграждане на голям брой микровецове по
тях;
¾ обезлюдяване на малките селища;
¾ промени в климата, дългото засушаване води до режимно водоподаване за питейно-битови
нужди
Туризъм
Сред слабите страни, определящи най - належащите проблеми, свързани с общата туристическа
инфраструктура са трудно поддържаните третокласна и четвъртокласна пътна мрежа, затрудняваща достъпа
до туристическите обекти, както и някои от селищата с бази за настаняване на туристи. Необезопасен е
достъпа до важни туристически обекти. Почти във всички села на територията на община Лъки липсва
канализационна мрежа .
Следва да бъдат добавени не доброто състояние на телекомуникационната мрежа, наличие на
нерегламентирани сметища в регулационните граници на населените места, недостатъчното осветление и
благоустрояване на селищата, утвърждаващи се напоследък като места с търсена база за настаняване на
туристи.
Състоянието на категоризираната база за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, в
съответствие със Закона за туризма и Наредбата за категоризация, е сравнително добро, но базата е
недостатъчна в почти всички населени места, за да се поеме търсенето на алтернативни туристически
продукти през летния сезон.
Най-голям е броят на категоризираните средства за подслон в с. Борово, които са 5 на брой, с
леглови капацитет 55 легла. Следва с. Манастир с 3 категоризирани къщи, предлагащи 38 легла. В
с.Дряново има два категоризирани обекта с 20 легла. Необходимо е изграждането на средство за подслон в
с. Югово, през което преминава туристическия маршрут от х.Марциганеца за х. Пашалийца.
С изключение на с. Манастир, където засега работи само ресторанта на ПК “Победа”, във всички
населени места са разкрити достатъчно обекти за хранене и развлечения.
Липсва туристически информационен център /ТИЦ/. Липсват туристически маркировки по
трасетата на туристическите пътеки .
Необходимо е туризмът в Общината да бъде един от водещите сектори на регионалното и местно
икономическо развитие, който да има съществен принос за повишаване на благосъстоянието на местните
хора.
Ценното природно богатство, защитените територии, природни забележителности и уникалното
културно - историческо наследство са основа за развитие на продукти, предназначени за туристи с различни
потребности и от различни възрасти. Потенциалът на туристическите атракции да се развие и да послужи за
привличане на вниманието на туристите. Да се направят първите стъпки за създаване на регионални и
трансгранични маршрути на основата на интеграция със съседна Гърция.
Развитието на екотуризма е необходимо да обхваща и опазване на природното и културното
наследство на региона. Екотуристическият потенциал на региона да се управлява от местните хора,
съчетаващи традиционното гостоприемство на родопчаните с професионално отношение.
SWOT – анализ на Туризма в Община Лъки
Силни страни
¾ Благоприятното географско разположение поставя Общината в близост до Националния курорт
Пампорово, Бачковски манастир и балнеоложки център Баните.
¾ През централната част на административния град Лъки преминава дублиращ третокласен път
861 – Юговски разклон – Здравец – Рожен на път ІІ – 86 – Асеновград – Чепеларе – Смолян,
който е и най-пряка връзка в направлението Пловдив – Пампорово – Рудозем – Република
Гърция
¾ Налице са съхранени природни ресурси с висока степен на значимост, както за България, така и
за Европа.
¾ На територията на община Лъки е разположен манастирския комплекс “Кръстова гора - Света
Троица “ с водата от “Аязмото” и легендата за Светия кръст.

¾ Модерната ловна база на ДДС “Кормисош” има своите утвърдени посетители.
¾ Значителен брой местни предприемачи, вече с придобити умения в предлагането на
туристически услуги. През последните две години успешно стартираха и предприемачи със
средства за подслон.
¾ Родопчани са известни с традиционното си гостоприемство и с уменията си да предлагат
местни специалитети.
Слаби страни
¾ Не е организирана система за интерпретация на природното и културно наследство.
¾ Не е изградена туристическа и инженерна инфраструктура /паркинги, пазари, атракциони,
кулинарни занимания, клубове/.
¾ Липса или недостатъчна маркировка на туристическите маршрути.
¾ Селищата нямат туристически облик. Наслоени екологични проблеми.
¾ Предприемачите и директните доставчици на услуги се нуждаят от развитие на уменията си
както в сферата на управление на бизнеса, така и по отношение на професионалното
гостоприемство.
¾ Инвеститорският интерес все още не се е фокусирал върху нови допълнителни услуги и
атракции в региона.
¾ Липсва информационна и институционална система за обслужване на туризма.
¾ Липса на подходяща национална и международна реклама.
¾ Недостъпност на предприсъединителните фондове и програми за дребните предприемачи и
невъзможност за приспособяване на къщите за приемане на туристи и за изграждане на обекти за
туристическо обслужване.
¾ Неутвърден туристически продукт.
Заплахи
¾ Трудно поддържаната трето и четвъртокласна пътна мрежа затрудняват достъпа до
туристическите обекти, както и до някои от селищата с бази за настаняване на туристи.
¾ Липса на изградени водоснабдителни и канализационни мрежи в малките населени места.
¾ Благоустрояване на важни фактори, които могат да възпрепятстват развитието на качествен
местен туристически продукт.
Възможности
¾ Дестинацията дава възможност за развитие на туризъм, основан на интереса към природата,
флората и фауната, екстремните преживявания, долекуване и рехабилитация, религиозните
потребности, местни занаяти и обекти на културно-историческото наследство.
6.Социална инфраструктура
Образование
На територията на община Лъки функционират:
¾ СОУ “Христо Ботев” – гр.Лъки.
В него се обучават 347 ученика, обхванати в 17 паралелки и 7 полуинтернатни групи, в т.ч. І – ІV кл.
– 6 , V – VІІІ кл. – 7, ІХ – ХІІ кл. - 4 паралелки. След VІІІ кл учениците могат да продължат образованието
си в профил “Технологичен - стопански мениджмънт”. Продължава обучението по професия “Организатор
на среден и дребен бизнес” и “Оператор в трикотажното производство”, а в две паралелки - Ранното
чуждоезиково обучение.
¾ ОДЗ “Юрий Гагарин” – гр.Лъки с филиална група в село Белица.
Обхванати са общо 116 деца в 6 групи: една яслена и четири целодневни детски групи, от които една
подготвителна.
Брой ученици, обучавани в СОУ “Христо Ботев” – гр.Лъки
Учебна година
2001/2002
2002/2003
2003/2004
Брой ученици
440
424
385
Паралелки
20
19
18

2004/2005
347
17

Кадровата обезпеченост на училището и детското заведение
Педагогически
Непедагогически
персонал
персонал
СОУ “Христо Ботев”
37
8
ОДЗ “Юрий Гагарин”
12
13
Общо:
49
21

Общо
45
25
70

След извършената оптимизация на училищната мрежа, съгласно държавната политика и въведените
стандарти, СОУ “Христо Ботев” остана единственото училище на територията на община Лъки. В него са
обхванати всички ученици, подлежащи на задължително обучение.
Сегашната икономическа действителност и приоритетните области за развитие на Общината в
направление Туризъм и дърводобив, пораждат необходимостта от професионално подготвени кадри, чиято
подготовка е съобразена с европейските изисквания. Проблем е кадровата и материална обезпеченост при
организиране на такъв вид обучение след осми клас. Все по-тревожна е тенденциата за намаляване на броя
на учениците, което също е препятствие, за да бъде утвърден прием в училището по нова, отговаряща на
съвременните условия специалност.
Завършилите икономическата специалност “Организатор на среден и дребен бизнес” продължават
образованието си в ТУ-гр.София филиал - гр.Пловдив, ВИХВП - гр.Пловдив, ПУ “Паисий Хилендарски”,
Аграрен университет – гр.Пловдив и др. по специалности “Туризъм”, “Стопанско управление”, “Аграрна
икономика”, “Международни икономически отношения” и др.
Осъвременяването на учебната база е свързано с осигуряване на материални средства. Основно
ремонтираният физкултурен салон, както и възстановената спортна площадка за игра на тенис на корт,
баскетбол и др. дават възможност освен за провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт и за
организиране на извънучилищни спортни мероприятия и дейност на спортни клубове.
Разкрити и оборудвани са две компютърни зали с възможност за използване на Интернет-връзка,
което позволява на учениците от девети клас да изучават учебен предмет “Интернет” (Задължителна
професионална подготовка). Но за по-добрата подготовка на учениците от всички класове е необходимо да
се актуализира материално-техническата база – пособия и помагала, да се подобри учебната среда и
интериор в класните стаи. Това налага Общината и Ръководството на учебното заведение да насочат
усилията си към целесъобразното разходване на бюджетните средства, както и да търсят възможни резерви
и извънбюджетни източници, спомоществувателство за създаване на условия и организиране на адекватен
на съвременните изисквания учебно-възпитателен процес.
За осигуряване на ергономична среда, удобство и безопасни условия за учебен труд в училищата е
наложителна подмяна на част от ученическата мебел (столове, маси и чинове); ремонт на отоплителната
инсталация (радиатори, тръби); опресняване на фасадните стени на училищната сграда и ученическия
пансион; ремонт на спортната база. Основният акцент в това отношение трябва да бъде поставен на
осъвременяване на спортната база – ремонт на спортните площадки и монтиране на спортни съоръжения,
което да създаде подходящи условия за спорт и ефективен отдих на учащите се.
Общото състояние в направление “образование” не прави изключение от това за страната. Текущата
демографска ситуация се очаква да изостри проблема с броя на учениците и пълняемостта на паралелките в
Средно общообразователно училище “Христо Ботев” – гр.Лъки и в групите на Обединено детско заведение
“Юрий Гагарин” – гр.Лъки. Нейното спадане под нормативно определените граници ще доведе до
закриване на паралелки и групи, респективно и до съкращаване на работни места. Очертава се тенденция
към намаляване заетостта в образованието.
По данни от Бюрото по труда към месец април 2005г. в община Лъки регистрираните безработни
лица с педагогическо образование са 5 /пет/ души.
Здравеопазване
На територията на Община Лъки осъществява своята дейност преобразуваната по Закона за
лечебните заведения “Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация –
Лъки” ЕООД.
Лечебното заведение е регистрирано по Търговския закон от месец ноември 2000г. и е общинска
собственост. Предмет на лечебна дейност – лечение на болести на обмяната на веществата и наднормено
тегло. Капацитът на болницата е 50 болнични легла. В специализираното лечебно заведение работи
персонал от 19 човека – лекари, рехабилитатори, медицински сестри и др.

Добрите резултати, постигнати от пациентите при престоя им в болничното заведение е
предпоставка за тяхно пребиваване за следващ пореден път. За да отговори на бързорастящата конкуренция
в този бранш и поради това, че предлаганите услуги са платени, е необходимо да се осигурят по-добри
условия и комфорт на болните. През 2003г. бе извършен текущ ремонт на болнични стаи на втория етаж на
болницата, което подобри удобството на пациентите при престоя им.
Въпреки направеното до момента, необходимо е и:
¾ да се извърши основен ремонт на трети и четвърти етаж на заведението;
¾ обзавеждане със съвременни мебели на болничните стаи;
¾ оборудване на спортните зали със нови съвременни уреди;
¾ разработване и реализиране на стратегия за рекламна кампания.
На територията на Община Лъки функционират 3 индивидуални и 1 групова практика за първична
извънболнична медицинска помощ. Всички те обслужват населението от града и осемте съставни населени
места на Общината. Общопрактикуващите лекари, работещи в регистрираните медицински практики,
осъществяват своята дейностна база договорите им с Районната здравноосигурителна каса.
С договори към Районната здравноосигурителна каса функционират два стоматологични кабинета.
Разкрит е Филиал за спешна медицинска помощ, който обслужва населението от цялата община.
В услуга на населението от града и околните населени места са работещите две аптеки – аптека
“Хипократ” със Договор към РЗОК и аптека “Диана-Рос”.
Култура
Културната дейност по населени места се осъществява от регистрираните по Закона за народните
читалища:

НЧ “Христо Ботев” –с. Борово

НЧ “Христо Ботев” – с. Манастир

НЧ “Светлина” – с. Белица

НЧ “Васил Коларов” – с. Дряново

НЧ “Зора” – гр. Лъки
Народните читалища са организатори съвместно с ОбА – гр. Лъки на традиционни местни празници
– Родови срещи, събори и др., на които представят и автентични народни обичаи, напр. ритуал “венчавка”.
Народните читалища поддържат библиотечен фонд. Те организират седенки и чествания на традиционни
празници от народния календар. Състави за автентичен фолклор има в селата Борово и Джурково, а
инструменталисти и индивидуални изпълнители – в гр.Лъки и във всички населени места.
Народно читалище “Зора” – гр. Лъки е едно от новосъздадените читалища на територията на
Република България и най-новото на територията на Община Лъки. За кратката история на своето
съществуване, като единствена културна институция в гр. Лъки, Читалището успя да организира дейността
си в услуга на цялото население от града и Общината. То е организатор на културни мероприятия, местни
празници и чествания. Към него са разкрити интересни спортни клубове (“Волейбол”, “Бойни изкуства”,
“Аеробика”, “Състезателни спортни танци”, “Тенис на корт” и др.) и творчески кръжоци (“Дърворезба”,
“Изобразително изкуство”), насочени към децата, учениците и младежите от община Лъки. Към
Читалището са разкрити Женски клуб, Клуб “Приятели на песента” и др. Участниците в клубовете и
кръжоците получават възможност за изява в различни мероприятия – чествания, конкурси, изложби,
състезания и др.
Още със създаването на Читалището, към него беше разкрита единствената работеща библиотека в
града. Основен дарител на книги е “Горубсо – АД”. В момента библиотеката разполага с 10 770 тома
литература.
В края на 2004 г. помещенията с площ 72 кв.м., в които се помещава читалищната библиотека с
читалня бяха основно ремонтирани /смяна на подовото покритие, пълно боядисване / и мебелирани с
красиви съвременни шкафове и етажерки за книгите, както и оборудвани с бюра и посетителски столове за
удобство на читателите. Отделен беше и читателски кът. През същата година на Читалището бе
предоставено и допълнително помещение от 42 кв.м за клубна и кръжочна дейност.
НЧ “Зора” – Лъки е насочило дейността си главно към работа с децата и учениците. Резерви има по
отношение създаване на клубове и инициативи, насочени към по-възрастното население и към стимулиране
на тяхното участие в обогатяване на културния живот в града.
Народните читалища в селата не функционират пълноценно по следните причини:
¾ Липса на финансови средства;
¾ Слаба активност на читалищните настоятелства;

¾ Преобладаващо възрастно население.
¾ Читалищата разполагат с материална база, но не разполагат с достатъчно средства за
разнообразяване на читалищната дейност. За да има приемственост от младите хора е
необходимо да се изградят нови самодейни състави. Наложително е да се обогати библиотечния
фонд към читалищата, която е единствена възможност за четене на желана литература в
населените места;
¾ Липса на идеи и инициативност у местното население.
¾ Основна грижа на читалищните настоятелства е по-активно да се включат във финансиращи
национални и международни програми за обезпечаване на читалищната дейност с финансови
средства и обогатяване на материалната им база.
На територията на Общината са изявени следните занаяти:
¾ Мебелно производство;
¾ Дърворезба;
¾ Изработване на гайди и кавали;
¾ Изработване дървени лъжици;
¾ Плетиво на една и две куки;
¾ Шев и везане на терлици;
¾ Тъкане на китеници, родопски одеала, престилки, торби и др.
¾ Декоративни тъкани от приложен характер.
Развитието на автентичните местни занаяти следва да се превърне в съпътстващ елемент на селския
туризъм и една възможност за формиране на допълнителни доходи. Разкритият към НЧ “Зора”, Клуб
“Дърворезба”, в който участват ученици от втори до шести клас, ще стимулира запазването и развитието на
този занаят.
За продължаването на местните занаяти е необходимо да се създадат условия – възможност за
обучение на младите хора и създаване на изложбена зала на изработените от тях творби.
Паметници на културата и обекти с културно-историческо значение са: местността “Кръстова гора”,
Църквата “Св. Троица” в с.Югово, декларирана като архитектурно-художествен паметник на културата с
местно значение.
Основен туристически център в Общината е манастирският комплекс “Кръстова гора – Света
Троица” и църквата “Успение на Пресвета Богородица”, които са изградени в местността Кръстова гора.
Лековитата вода от “Аязмото” и легендата за заровената част от кръста, на който е разпнат Исус Христос
привличат към това свято място туристи и привърженици на религиозния туризъм от страната и чужбина.
Но в Общината има един забележителен в културно, историческо и архитектурно отношение обект,
който остава практически неразкрит и непознат за големия туристически поток, насочен към м.Кръстова
гора -това е църквата “Света Троица” в с. Югово, построена през 1842 г. В архитектурно отношение
църквата представлява три корабна едноапсидна псевдобазилика с външна галерия от западната стена. От
изток е изградена изящна каменна камбанария, увенчана с луковичен купол. В интериора са запазени ценни
стенописи, рисувани в началото на 70-те години на ХІХ в. Църквата се намира в непосредствена близост до
пътя Пловдив-Лъки, по който преминава основния туристически поток, насочен към туристически
атрактивната местност “Кръстова гора” и същевременно същият път е дублиращ в направление ЧепелареПампорово-Смолян. В същото време, поради липса на всякаква реклама, тя остава неизвестна за
преминаващите туристи. Сегашното й състояние от своя страна не позволява да бъде изградена цялостна
маркетингова концепция и да бъде направена ефективна рекламна кампания, поради следните проблеми:
¾ Затруднен достъп до обекта – отвеждащият до църквата земен път е в крайно лошо състояние;
¾ Полуразрушена е южната подпорна стена;
¾ Дворното пространство е в лош, непривлекателен вид;
¾ Липса на каквато и да било туристическа сигнализация;
¾ Влошен е цялостният естетически облик на населеното място;
¾ Местонахождението на църквата е в слаборазвит район, което обуславя липсата на интерес за
инвестиции в района;
¾ За развитието на културен туризъм е необходимо;
¾ Да се създаде опит по отношение предлагането на местни атракции – запознаване с местни
занаяти, слушане на фолклорна музика, предлагане на местни кулинарни специалитети и др;
¾ Да се подобри цялостната визия на църквата “Св. Троица” в с. Югово, инфраструктурно и
туристическо ориентирано обновяване за създаване на възможности за разработване и

¾
¾
¾
¾

реализиране на рекламна кампания за популяризирането й като обект от културно-историческото
наследство на община Лъки, респ. на България;
да се подобри облика на църковния двор – чрез ремонтни и озеленителни дейности;
да се обнови околността около туристическия обект; Подобряване достъпа до Църквата –
реконструиране на съществуващия път;
изготвяне на цялостна реклама;
да се създадат предпоставки за развитие на частната инициатива и местно предприемачество.

Младежки дейности
Младежките дейности в миналото са свързани с изградената база в Младежки дом – гр.Лъки. В
момента част от сградата е обособена като Младежка дискотека, с идеята един път седмично да се
провежда ученическа дискотека.
При подходящо преустройство на сградата може да се създадат по-добри условия за интересни
занимания на младите хора – създаване на фитнес зали, клубове, зала за обучение и др.
В Общината съществува Местно поделение на Националната скаутска организация. От Общината им
бе предоставено помещение, където скаутите да правят сбирките си и да организират дейността си. Младите
скаути организират лагери и акции за почистване на различни местности, като Кръстова гора например,
което освен екологичен ефект представлява и положителен пример за поведение сред природата. Освен
опазване на околната среда, основен приоритет на тяхната дейност е научаването на полезни умения за
оцеляване в природата. След всеки техен поход, след всяко лагеруване, след всяка кампания по залесяване
децата и младежите научават повече за заобикалящия ги свят, разбират смисъла за запазване на
екологичното равновесие в природата, а физическата активност води до укрепване на младия организъм.
През 2004г. бе учреден и създаден Футболен клуб, който до голяма степен обхвана желаещите да се
занимават с този спорт. Клубът стана и инициатор за провеждане на Градско футболно първенство. Тази
възможност за изява на любителите на този спорт провокира интереса за занимание със спорт у младите
хора. В момента се провеждат тренировъчни занимания с ученици от ІV до VІІІ клас, като тенденцията е да
се включат в първенствата на регионалните групи за деца. От есента на 2004 година ФК”Лъки-2004” участва
в първенството на “Б” – областна футболна група за мъже – Пловдив “Юг”.
Към Местната кабелна телевизия, по инициатива на самите младежи се сформира Журналистически
клуб, който прави първите свои стъпки в тази област.
Към НЧ “Зора”- гр. Лъки са разкрити и функционират спортни клубове и творчески кръжоци, които
също са алтернатива за доброто оползотворяване на свободното време.
Във връзка с демократизация в образованието ежегодно в СОУ “Христо Ботев” – гр.Лъки учениците
от ІХ до ХІІ клас сформират Младежки парламент и организират избори за училищен кмет и съветници.
Социални дейности
В село Джурково oт 1975г. е разкрит и функционира “Дом за деца и младежи от 3 до 18 г. с
умствена изостаналост”. Той е специализирана институция за отглеждане на деца с дълбока степен на
умствена изостаналост извън обичайната домашна среда. Настанените в дома са със тежки физически и/или
психически недъзи - детска церебрална парализа, хипотрофия, увредено зрение, епилепсия, олигофрениятежка и дълбока, парези, парапарези и др. В следствие на тези заболявания една част от децата са
неадекватни и трудно подвижни
Домът се помещава в три масивни сгради-основна сграда, складова база с гаражи и котелно
помещение. Структурните елементи на сградния фонд са:
¾ приемен сектор;
¾ административен сектор;
¾ спални помещения;
¾ сервизни помещения и кухненски блок;
¾ медицински сектор – медицински кабинет, манипулационни и рехабилитационна зала;
¾ стопански сектор.
Видовете терапии, прилагани в заведението, са рехабилитация, трудотерапия и медикаментозна
терапия.

Обзавеждането на зала за рехабилитация е добро и отговаря на съвременните изисквания в тази
област – успоредки, шведски стени, уреди за развитие и движение на китката, уреди за запазване изправено
положение на болното дете, надуваем детски дворец и др. Сензорна зала №1 е оборудвана с меко
обзавеждане със сух басейн. Сензорна зала №2 е с водни кули, цветни кули, цветно стенно табло,
разноцветни сензорни топки и др. В дневните зали има игротеки, цветни телевизори, аудитехника,
велосипеди и др.
За укрепване опорно-двигателния апарат на болните деца е необходимо изграждане на спортни
площадки на открито, които да бъдат оборудвани с подходящи спортни съоръжения. Това ще доведе до
разнообразяване на двигателните занимания. Забавните игри на открито, освен създаване на елементарни
спортни умения и навици, ще допринесат и за подобряване на общото психическо състояние на настанените
в Дома деца.Обслужват се изцяло от персонала.
Кадрова обезпеченост в “Дом за деца и младежи от 3 до 18 г. с
умствена изостаналост” – с. Джурково за 2004 г.
Социално заведение
Дом за деца и младежи от 3 до 18 г.
с умствена изостаналост

Общо
40

Персонал /щ.бр./
в т.ч. мъже
в т.ч. жени
2
38

В Дома липсват – логопед, психиатър. За осигуряване на качествени социални услуги е необходимо
обезпечаване с високо квалифициран персонал.
С цел социалното интегриране на децата е необходимо:
¾ организиране на съвместни дейности и мероприятия с други деца от сходни домове;
¾ организиране на съвместно честване на празници с деца от ОДЗ “Ю.Гагарин”-гр. Лъки и
ученици от СОУ “Христо Ботев” – гр. Лъки;
¾ организиране на екскурзии и сезонна почивка на децата извън Дома.
Дирекция “Социално подпомагане” община Лъки е териториално поделение на Агенцията за
социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика. Тя провежда държавна
политика в областта на социалното подпомагане, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната
интеграция на хора с увреждания на територията на Общината. В нея са обособени два отдела – отдел
“Социално подпомагане” и отдел “Закрила на детето”. Извършват се дейности, свързани с:
¾ издирване на нуждаещи се от социална помощ лица и семейства;
¾ прием на документи на кандидатстващи за социални помощи;
¾ проверки на място, проучване на документация и събиране на информация относно отпускането
на социални помощи;
¾ социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания;
¾ проучване потребностите на населението в Общината от предоставяне на социални услуги;
¾ извеждане и настаняване в специализирани институции;
¾ оказване методическа помощ и съдействие на Общинска администрация при предоставяне на
социални услуги в общността и специализирани институции;
¾ проверки и изготвяне на отговори по постъпили предложения, жалби, сигнали и молби по
социалното подпомагане и закрилата на детето;
¾ определяне и провеждане конкретни мерки по закрила на децата и контролира изпълнението им;
¾ предоставяне на целева финансова помощ, предназначена за подкрепа на детето и семейството, с
цел превенция, реинтеграция, отглеждане на детето при близки и в приемни семейства;
¾ временно настаняване и временно прекратяване настаняването на децата при семейства на
роднини и близки, в приемни семейства и в специализирани институции;
¾ прием и консултиране на граждани по въпроси на социалното подпомагане, закрила на детето и
правата на хората с увреждания;
¾ други.

Към Дирекция “Социално подпомагане” е създадена Комисия за закрила на детето с консултативни
функции. В нея участват представители на различни институции, които осъщетвяват дейности по закрила на
детето.
На основание чл.35 от ЗСП с решение на Общински съвет в Общината е създаден обществен съвет,
който трябва да оказва помощ при извършване на дейностите по социално подпомагане и да упражнява
обществен контрол върху тяхното осъществяване.
7. Бюджетно състояние на община Лъки
Предмет на анализ са общинските бюджети за 2003 год. и 2004 год. Общинският бюджет се
формира преобладаващо от държавния бюджет чрез общи и целеви субсидии.
Собствените приходи от местните данъци и такси в общинския бюджет през последните години се
изменят.
Приходната част на бюджета през последните две години
2003г./лв./
1.Преотстъпен държавен данък
2.Взаимоотношения с ЦБ в т.ч.:
- обща допълваща субсидия
- изравнителна субсидия
- целева субсидия за капиталови разходи
3.Трансфери
4.Собствени приходи
- в т.ч. имуществени данъци
- не данъчни приходи
5.Депозити и средства по сметки
6.Заеми от други банки
Всичко приходи:

546982
585046
423403
22643
139000
244384
341753
42034
299719
21261
1739426

2004г./лв./
377000
624881
539681
39200
46000
305951
40360
265591
238121
100000
1431644

Основните резултати от анализа на финансовите параметри посочват, че е налице тенденция към
влошаване на финансовото състояние на Общината, т.е. слабо увеличение на собствените приходи, а
намаляване на субсидиите и в крайна сметка утежняване на бюджета с неразплатени разходи.
Структурата на разходите по функции
Функции
1.Общодържавни служби
2.Отбрана и сигурност
3.Образование
4.Здравеопазване
5.Социални дейности
6.Комунално стопанство
7.Култура
8.Икономически дейности
9. Резерв
10.Наличност по сметки
Всичко разходи :

2003г./лв./
248061
28694
497011
93055
364030
270390

2004г./лв./
308298
33367
475538
98594
295821
157090

35410
178963
23812
1739426

39909
22601
426
1431644

Осигуряването на общинския бюджет и формирането на адекватна инвестиционна политика изисква
да се променят подходите за определяне на някои местни такси; да се увеличат правомощията на
общинските съвети по определяне размерите на местните такси; да се изработи механизъм за използване на
приходите от някои такси по предназначение; да се разширят възможностите на общините да провеждат

собствена политика за насърчаване на малкия и средния бизнес и за увеличаване обхвата на ползвателите на
услуги.
Голямо предимство в сравнение с останалите общини е липсата на задължения, което е гаранция за
запазване на достигнатото равнище на обслужване на гражданите през предстоящата година.
8. Институционална среда
Регистрираните Неправителствени организации до момента в Община Лъки са:
¾ “Местен съвет по туризъм”;
¾ “Център за социална перспектива”, който има за цел подпомагане на социалните групи в община
Лъки;
¾ “Регионално дружество за развитие и евроинтеграция”;
¾ Местна скаутска организация към Националната организация на скаутите в България;
¾ “Екоклуб” към СОУ “Христо Ботев” – с екологична дейност, насочена към подобряване на
екологичната култура сред децата и младите хора в Общината и екологичната среда в района;
¾ Регистриран е Футболен клуб “Лъки-2004” и съществува Дружество за физкултура и спорт
“Момчил юнак”-гр. Лъки.
Анализа от дейността в това направление води до следните изводи:
¾ Липсват организации, подпомагащи бизнеса.
¾ Организациите са зависими от външно финансиране.
За подобряване на инстуционалната среда Неправителствените организации и местната власт трябва
да насочат усилията си към осигуряване на ефективно взаимодействие помежду си и повишаване
ефикасността на предлаганите за бизнеса и гражданите услуги. За успешно реализиране на проекти и
програми за развитие, Неправителсвения сектор има за цел да се сдружи със сродни външни организации, с
цел разширяване на местния потенциал.
За Европейската ориентация на Община Лъки се предвижда да се осъществи проект за
трансгранично сътрудничество с подходяща и сродна по социално-икономическа характеристика
европейска община.

SWOT – анализ на Общината
СИЛНИ СТРАНИ:
¾ Уникални природни дадености за развитие на туризъм.
¾ Горите са 74 % от площта на района и способстват за развитие на дърводобив и
дървопреработване.
¾ Производствен опит и традиции в областта на рудодобива, картофопроизводство, трикотажна и
шивашка промишленост.
¾ Наличие на свободни природни ресурси за развитие на земеделие.
¾ Наличие на свободна производствена инфраструктура и сграден фонд.
¾ Незаети пазарни ниши.
¾ Водни ресурси за развитие на местна енергийна мрежа.

СЛАБИ СТРАНИ
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Едностранно развита икономика, зависима от рудодобива.
Липса на стратегически дейности и местни производства.
Недостатъчно развита инфраструктура.
Отдалеченост от основните потребителски и производствени центрове.
Разпръсната селищна мрежа, малки селища (под 500 души) със застаряващо население.
Лоша образователна и квалификационна структура (преобладават хора със средно и основно
образование; с висше образование са около 10 % от икономически активното население)

ВЪЗМОЖНОСТИ
¾ Развитие на алтернативен туризъм и алтернативно земеделие.
¾ Незаети човешки ресурси.
¾ Капацитет за развитие на Специализирана болница за лекуване и рехабилитация, към който има
интерес.
¾ Реализиране на екологични проекти за възстановяване на околната среда и благоустрояване на
населените места.
¾ Привличане на инвестиции за създаване на заетост.

ЗАПЛАХИ
¾ Неясното бъдеще на минната промишленост.
¾ Засилена миграция, особено сред младите хора. Лоша пазарна среда, характерна с общото
данъчно и икономическо законодателство, без преференции за изостаналите райони.

ЙЕРАРХИЧНА СХЕМА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

ВИЗИЯ:
Община Лъки - устойчива, икономически конкурентна с развита лека и
минно-добивна промишленост, осигуряваща висок жизнен стандарт на своите
граждани, привличаща млади хора и инвеститори, екологично чиста и част от
туристическия пазар
ПРИОРИТЕТ 1:
РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕСТНИТЕ
РЕСУРСИ.
ЦЕЛ 1:
Стремеж към икономическо усъвършенстване,
използване на местните ресурси.

развитие

на малкия и среден бизнес и рационално

Мярка 1: Стимулиране на частния сектор. Създаване на бизнес среда.
ПРОГРАМА:
1. Подпомагане с терени и сграден фонд на фирми, желаещи да създат заетост .
2. Създаване на информационен център за подпомагане на частния бизнес.
3. Проект за развитие на местните занаяти.
Мярка 2: Развитие на селското стопанство.
ПРОГРАМА:
1. Развитие на екологично картофопроизводство.
2. Сертифицаране на местни производства на пчелни продукти, трайни насъждения, етеричномаслени култури, билки и диворастящи горски плодове, култивирано отглеждане на гъби.
3. Разширяване на малиновите насъждения и създаване на условия за изграждане на местнопреработвателно 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:
1. Залесяване на изоставени и/или ерозирали общински гори и земеделски земи.

ПРИОРИТЕТ 2:
ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ,
ИНФРАСТРУКТУРАТА.

ОПТИМИЗИРАНЕ

И

РАЦИОНАЛНО

ИЗПОЛЗВАНЕ

НА

ЦЕЛ 1:
Развитие на транспортната инфраструктура.
Мярка 1. Реконструкция на междуобщински пътища – 95.500 км.
ПРОГРАМА:
1.
2.
3.
4.

Реконструкция на път ІІІ-861 – Юговски разклон-Лъки-Здравец-Момчиловци – 32 км.
Реконструкция на път ІІІ-8611 – Боровски разклон-Белица-Загражден 18 км.
Реконструкция на път ІV-86025 – Лъки-Манастир-Славейно км 0+000 – 28+600
Реконструкция на път ІV-86025 – Павелско-Дряново-Лъки км 10+600 – 27+500

Мярка 2. Реконструкция на пътища, свързващи общинския център с населените места – 35.450 км.
ПРОГРАМА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Реконструкция на път ІV-86043 - ІІІ-861 – с.Джурково км 0+000 км 5+500
Реконструкция на път ІV-86029 - ІІІ-8611 – с.Борово км 0+000 км 6+700
Реконструкция на местен път с.Борово – м.“Кръстова гора” км6+150
Реконструкция на местен път ІV-86025 - с.Лъкавица км 0+000 км 4+300
Реконструкция на местен път гр.Лъки - с.Брайковица км 0+000 км 3+200
Реконструкция на местен път с.Джурково – с.Здравец км 0+000 км 3+100
Реконструкция на местен път с.Манастир – м. “Балкан” км 0+000 км 3+500
Реконструкция на местен път ІV-86025 – м. “Крушево” км 0+000 км 3+000

Мярка 3. Подобряване уличната мрежа от 58 км и пешеходните площи от 3800 кв.м.
ПРОГРАМА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Основен ремонт, пътна настилка и пешеходни площи – гр.Лъки.
Реконструкция улична мрежа и пешеходни зони – с. Белица.
Реконструкция улична мрежа – с. Борово.
Реконструкция улична мрежа – с. Манастир.
Реконструкция улична мрежа – с. Джурково.
Реконструкция улична мрежа – с. Здравец.
Реконструкция улична мрежа – с. Лъкавица.
Реконструкция улична мрежа – с. Югово.

ЦЕЛ 2:
Развитие на електроенергийната система.
Мярка 1. Повишаване на енергийната ефективност.
ПРОГРАМА:

1.
2.
3.
4.
5.

Проектиране и доизграждане на две тройки въздушна мрежа СН от подстанция “Северни
Родопи” – ВС – гр. Лъки.
Проектиране и изграждане на ВС – с. Манастир.
Реконструкция и оборудване ВС “Юговски разклон”.
Реконструкция и оборудване ВС – с. Здравец.
Реконструкция и оборудване ВС - с. Лъкавица.

Мярка 2. Ефективно използване на местни източници на ел. енергия
ПРОГРАМА:
1. Проектиране и изграждане на ВЕЦ.
ЦЕЛ 3:
Подобряване водоснабдяването и намаляване загубите на питейна вода по трасетата и изграждане
канализационни мрежи.
Мярка 1. Реконструкция водоснабдителни и канализационни мрежи.
ПРОГРАМА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Главен събирателен канал и канализационна мрежа на гр.Лъки.
Пречиствателна станция за отпадни води – гр. Лъки.
Подмяна вътрешно-селищна водопроводна мрежа на гр. Лъки.
Водоснабдяване – с.Борово и м.”Кръстова гора”.
Подмяна вътрешно-селищна водопроводна мрежа и изграждане колектор – с.Борово.
Подмяна вътрешно-селищна водопроводна мрежа и изграждане колектор – с. Белица.
Подмяна вътрешно-селищна водопроводна мрежа и изграждане колектор – с. Дряново.
Подмяна вътрешно-селищна водопроводна мрежа и изграждане колектор – с. Югово.
Подмяна вътрешно-селищна водопроводна мрежа и изграждане колектор – с. Джурково.
Подмяна вътрешно-селищна водопроводна мрежа и изграждане колектор – с. Лъкавица.
Подмяна вътрешно-селищна водопроводна мрежа и изграждане колектор – с. Манастир.
Изграждане на вътрешно-селищна водопроводна мрежа и на колектор – с. Здравец.

ПРИОРИТЕТ 3:
РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В
ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ.

ОБЩИНА

ЛЪКИ,

ПОСТИГАНЕ

И

ПОДДЪРЖАНЕ

НА

ЦЕЛ 1:
Създаване на условия за развитие на туризъм.
Мярка 1: Развитие на туристическата инфраструктура.
ПРОГРАМА:
1. Изграждане на туристически бизнес информационен център. Техническо оборудване с
възможностите за изграждане на мрежа за обмен в региона.
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.
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.
4. Оформяне на общински терени за паркинги, пазари и други.
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. Изговяне на рекламно-информационен Интернет сайд за туризма в Общината.
3. Популяризиране на туризма във всичките му форми /еко, селски, религиозен, екстремен и др./ с
различни рекламни методи.
Мярка 3: Създаване на средства за подслон.
ПРОГРАМА:
1.
2.
3.
4.
5.

Приспособяване на общинска собственост в туристически бази.
Приспособяване на съществуващия жилищен фонд от частния сектор в цялата Община в
туристически обекти.
Изграждане на туристически селища.
Реконструкция на ІV-ти етаж на Ученически пансион към СОУ “Христо Ботев” – гр.Лъки –
изграждане на самостоятелен вход, и хотелски апартаменти; оборудване.
Създаване на места за подслон и отдих на туристи чрез ремонт и оборудване на закрити
учебни бази в съставните села на Общината.

ЦЕЛ 2:
Чиста околна среда и съхранено биоразнообразие.
Мярка 1: Запазване и разширяване на териториите с добро качество на околната среда и предприемане на
мерки за опазване на биоразнообразието.
ПРОГРАМА:
1. Осъвременена и реконструирана ЛОФ .
2. Проект за подобряване условията на работната и околната среда във всички обекти на “ЛъкиИнвест” ООД.
3. Закупуване на съвременни контейнери и сметосъбирачна техника.
4. Рекултивация на общинското сметище в м.”Ивански дол”.
5. Изграждане на сепарираща инсталация.
6. Разделно събиране на ТБО.
7. Проучване на биоразнообразието и природните ресурси, оценка на възможностите за достъп на
туристи и мерки за съхраняването им.
8. Разработване на проект за проучване на 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 “Лъки-Инвест” ООД – гр.Лъки.
11. Изграждане на водопроводна мрежа за отвеждане на водите от р-к “Джурково” до ЛОФ и
използването им за промишлени нужди.
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.

Мярка 1: Изследване миналото на Лъкинска община, съвместно със специалисти и научни работници в
различни сфери /археолози,етнографи,др/.
ПРОГРАМА:
1. Изследване миналото на Лъкински район.
Мярка 2: Популяризиране на културно-историческото наследство
ПРОГРАМА:
1. Създаване на музейна сбирка.
2. Изучаване и пресъздаване на местни ритуали и празници от миналото. Стимулиране групи за
изпълнение на автентичен фолклор.
3. Проучване на местни занаяти. Създаване на изложбена зала на занаятите. Честване Ден на
занаятчията в община Лъки.
4. Възстановяване стенописите на Църквата “Св. Троица” в с.Югово. Изграждане на
прилежаща инфраструктура към нея.
Мярка 3: Обновяване на сградния фонд на културните институции.
ПРОГРАМА:
1.
2.
3.
4.

Основен ремонт на сградата на НЧ»Зора» - гр. Лъки.
Основен ремонт на сградата на НЧ – с.Борово.
Основен ремонт на сградата на НЧ – с. Белица.
Основен ремонт на сградата на НЧ – с.Манастир.

Мярка 4: Повишаване информираността за страните от Европа. Приобщаване към европейските културни
традиции.
ПРОГРАМА:
1. Честване Деня на Европа – 9-ти май в община Лъки
ЦЕЛ 2:
Подобряване нивото на здравното обслужване в община Лъки.
Мярка 1: Осъвременяване 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
ПРОГРАМА:
1. Ремонт на сградния фонд, подмяна на мебелировката, оборудване със специализирани уреди
и апарати на «СБДПЛР-Лъки» ЕООД.
2. Основен ремонт и обновяване базата на ДДМУИ – с.Джурково.
Мярка 2:Стабилизиране 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.
ЦЕЛ 3:
Задържане на младите хора в община Лъки. Преодоляване на миграцията.
Мярка 1: Осигуряване обучение в перспективни образователни направления
ПРОГРАМА :
1. Организиране на квалификационни курсове за младежи.
2. Организиране на обучение в приоритетни за община Лъки специалности – Туризъм,
Дърводобив и др.

Мярка 2: Създаване условия за повишаване ръста на заетост сред младежите в Общината.
ПРОГРАМА :
1. Организиране на Младежка трудова борса.
Мярка 3: Подобряване условията за отдих, 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
със 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 Бизнес-център.
6. Създаване съвременни условия за отглеждане на децата на община Лъки. Ремонт и оборудване
на Обединено детско заведение “Юрий Гагарин” – гр. Лъки
Мярка 4: Обновяване на сграден фонд.
ПРОГРАМА :
1.
2.
3.
4.

Основен ремонт на сградите на СОУ“ Хр. Ботев” и Училищен пансион и обновяване на базата.
Основен ремонт на сградата на ОДЗ “Юрий Гагарин” – гр. Лъки.
Основен ремонт на сградата на ОУ- с. Манастир.
Основен ремонт на сградата на ОУ – с.Белица.

ЦЕЛ 4:
Закрила за лица в тежко социално положение
Мярка 1: Създаване на мерки за закрила за лица в тежко социално положение
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 .

ЦЕЛ 5:
Социално партньорство и сътрудничество
Мярка 1: Побратимяване на Общината с община от Република Гърция.
ПРОГРАМА :
1. Съвместни срещи на територията на двете общини.
2. Привличане на инвестиции в приоритетни за страната дейности.
3. Разработване на съвместна ресурсна програма и общо честване на празници.

СПИСЪК НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
ПРИОРИТЕТ 1:
РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕСТНИТЕ
РЕСУРСИ.
ЦЕЛ 1:
Стремеж към икономическо усъвършенстване,
използване на местните ресурси.

развитие

на малкия и среден бизнес и рационално

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИКОНОМИКАТА:
ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА:
Индикатори за продукта от дейността:
1. Предприети и организирани квалификационни и преквалификационни курсове.
Индикатори за резултат:
1. Брой на лицата, преминали през обучение за нова професия или усъвършенствали
притежавана квалификация.
2. Брой и относителен дял на безработните лица, включени в активните мерки на пазара на
труда спрямо общия брой безработни лица.
3. Относителен дял на продължително езработните леци към общия брой на безработните и
средна производителност на безработица.
Индиктори за въздействие:
1. Разкрити и допълнителни работни места.
2. Намаляване равнището на безработица – в краткосрочен и дългосрочен план.
3. Повишаване доходите на населението.
4. Брой и относителен дял на изменението на структурата на заетите лица по пол, възраст,
образование, професия и квалификация, сектори.
5. Брой безработни лица устроени на работа на 100 души безработни.
РАЗВИТИЕ НА МАЛНИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС:
Индикатори за продукта от дейността:
1. Предоставени облекчения от страна на Общината за развитие на МСБ – намаление на наем
сгради, разсрочено плащане и др.
2. Новосъздадени малки и средни предприятия в съставните села на Общината.
3. Новосъздадени малки и средни предприятия в град Лъки.
Индикатори за резултат:
1. Брой на малки и средни предприятия, използващи облекчения предоставени от страна на
Общината.
2. Брой на малки и средни предприятия, получили помощ за информационни и консултански
дейности.
3. Кв.м. залесени площи.
4. Количество и видове отглеждани породи животни.
5. Засяти площи с етерично-маслени култури, малини, билки и др.
Индиктори за въздействие:
1. Създадани или запазени работни места.
2. Повишена устойчивост на икономиката.

3. Създадени малки и средни предприятия (в следствие на получената финансова помощ),
които още са в бизнеса след 18 месеца.
РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА:
Индикатори за продукта от дейността:
1. Брой на създадени нови бизнес структури – ферми, предприятия, еднолични търговци и др.
2. Разкрити нови търговски площи – закрити и открити.
Индикатори за резултат:
1. Брой на разработените стопански дейности.
2. Степен на реализация на местната продукция.
Индиктори за въздействие:
1. Повишаване на създадената добавена стойностт.
2. Равнище на новосъздадена или запазена заетост след 2 години (брой и % спрямо общия
брой работни места).
ПРИОРИТЕТ 2:
ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ,
ИНФРАСТРУКТУРАТА.

ОПТИМИЗИРАНЕ

И

РАЦИОНАЛНО

ИЗПОЛЗВАНЕ

НА

ЦЕЛ 1:
Развитие на транспортната инфраструктура.
ЦЕЛ 2:
Развитие на електроенергийната система.
ЦЕЛ 3:
Подобряване водоснабдяването и намаляване загубите на питейна вода по трасетата и изграждане
канализационни мрежи.

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРАНСПОРТНА, ВОДОСНАБДИТЕЛНА И
СЪОБЩИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА:
Индикатори за продукта от дейността:
1. Реконструирани междуобщински пътища – 95.5 км.
2. Реконструирани пътища свързващи административния център с населените места–35.430км.
1. Подобряване уличната мрежа – 58 км.
2. Подобряване на пешеходните площи – 3800 кв.м.
3. Брой изградени въздушни мрежи.
4. Брой изградени колектори – 8 бр.
5. Рехабилитирана водопроводна мрежа – 9 населени места.
6. Изградена пречиствателна станция за отпадни води.
7. Изграден и въведен в експлоатация главен събирателен канал.
8. Инсталирани нови системи за безопасност, сигнални и съобщителни системи.
9. Степен на завършване на мрежата / % /.
Индикатори за резултат:
1. Намаляване времетраенето на пътуването.
2. Подобряване на достъпността станала възможна благадарение на новата транспортна
инфраструктура.
3. Брой жители, обслужвани от новите или рехабилитирани мрежи.
4. Брой жители/домакинства, обслужвани от пречиствателни станции за отпадни води.

5. Подобряване качеството на питейната вода.
Индиктори за въздействие:
1. Увеличаване на трафика една година след изпълнение на дейностите по подобряване на
пътната инфраструктура.
2. Работни места създадени или запазени в резултат на проекти в инфраструктурата.
3. Обем на подадената вода чрез новите / подобрените мрежи след 1 година.
4. Намаляване загубите на вода по мрежата.
5. Задоволеност на потребителите от водоснабдяването.
ПРИОРИТЕТ 3:
РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В
ЕКОЛОГИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ.

ОБЩИНА

ЛЪКИ,

ПОСТИГАНЕ

И

ПОДДЪРЖАНЕ

НА

ЦЕЛ 1:
Създаване на условия за развитие на туризъм.
ЦЕЛ 2:
Чиста околна среда и съхранено биоразнообразие.

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ТУРИЗМА И ОКОЛНАТА СРЕДА:
Индикатори за продукта от дейността:
1. Брой на създадена или подобрена леглова база.
2. Брой на създадени и подобрени туристически атракции..
3. Създадени нови фирми в областа на туризма.
4. Предоставени площи и сгради за туристически обекти – кв.м.
5. Брой на организирани туристически изложения и промоции.
6. Предоставени бизнес услуги за развитие на туризма от Информационния туристически
център.
7. Мощности за събиране на отпадъците и/или рециклирането им - % увеличение.
8. Брой фирми въвели екосъобразни технологии.
9. Рехабилитирана площ – дка.
Индикатори за резултат:
1. % на новите и подобрени леглови места.
2. Брой продадени нощувки годишно от фирмите.
3. Средна цена на престоя на човек.
4. Среден брой посетители на ден.
5. Степен на удовлетвореност на посетителите.
6. Брой изложби и конференции, свързани с местните туристически дейности.
7. % отпадни води, подложени на пречистване.
8. Обслужени домакинства по събиране на твърди битови отпадъци - %.
9. Разделно сметосъбиране.
Индиктори за въздействие:
1. Създадена добавена стойност – годишен приход от туризъм.
2. Средногодишен брой посещения по обектите.
3. Брой на търговските контакти на фирмите чрез Туристическия център.
4. Брой на фирмите използвали Центъра за промоции след една година.
5. Ниво на създадена и запазена заетост след две години (брой и % спрямо общия брой
работни места).

6. Екологично въздействие за намаляване на замърсяването.
7. % на пробите от точковите източници, показващи нивото на установените замърсители.
8. Създадени работни места в резултат на отпусната помощ за финансиране на екологични
проекти.
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.
ЦЕЛ 2:
Подобряване нивото на здравното обслужване в община Лъки
ЦЕЛ 3:
Задържане на младите хора в община Лъки. Преодоляване на миграцията.
ЦЕЛ 4:
Закрила за лица в тежко социално положение
ЦЕЛ 5:
Социално партньорство и сътрудничество

ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА:
Индикатори за продукта от дейността:
1. Проведени атрактивни мерки за популяризиране на културно-историческото наследство.
2. Степен на здравно обслужване.
3. Ниво на посещаемост – зимен и летен сезон в “СБДПЛР-Лъки” ЕООД.
4. Съпоставка на брой обхванати и отпаднали ученици.
5. Популяризиране на местни празници, обичаи и занаяти .
Индикатори за резултат:
1. Брой преминали на лечение пациенти.
2. Брой пациенти посетили втори и следващ път лечебното заведение.
3. Нулево ниво на отпадналите ученици.
4. Разнообразяване на читалищните дейности. Обогатяване на културния живот в Общината.
5. Брой създадени музейни сбирки – 1 бр.
6. Изградени партньорски взаимоотношения с Република Гърция.
7. Съвместни дейности на ДДМУИ – с.Джурково с ОДЗ”Юр. Гагарин” и СОУ”Хр. Ботев” –
гр.Лъки.
Индиктори за въздействие:
1. Повишено ниво на младежката заетост.
2. Намаляване на миграцията на младите хора в общината.
3. Подобряване социализацията на децата от ДДМУИ - с.Джурково.
4. Обогатяване на културния календар с традиционни празници за Европа.

