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ВЪВЕДЕНИЕ
Целта на настоящия документ е да представи извършената
предварителна оценка на Плана за развитие на Община Луковит за периода
2007-2013г., с който се определя политиката за постигане на високи и
устойчиви темпове на социално-икономическо развитие на общината за
посочения период, в съответствие с целите и приоритетите на Областната
стратегия за развитие, Стратегията за развитие на Северен централен
район за планиране, Националната политика за регионално развитие,
респективно - Националната стратегия за регионално развитие,
Националната оперативна програма за регионално развитие и политиката
на страната за социално-икономическо сближаване с Европейския съюз.
Предварителната оценка е насочена към подобряване на качеството на
Плана за развитие на Община Луковит за периода 2007-2013г., чрез анализ
и препоръки от независими експерти. С това се цели постигането на поголяма реалистичност и обоснованост на Плана, в който предвидените
приоритети, цели и мерки трябва да допринесат за динамичното,
устойчиво и балансирано развитие на Община Луковит, базирайки се на
специфичните конкурентни предимства на общината.
Оценката изследва взаимовръзките между Плана за развитие на
Община Луковит за периода 2007-2013 г. и Областната стратегия за
развитие, Стратегията за развитие на Северен централен район за
планиране, Националната политика за регионално развитие, респективно Националната стратегия за регионално развитие и Националната
оперативна програма за регионално развитие, както и секторните
стратегии в областта на икономическото развитие, иновациите и
инвестициите, човешките ресурси, транспорта, градската и околна среда.
Планираните действия в Общинския план за развитие трябва да
съответстват в максимална степен и на мерките, които са заложени в
политиките на ЕС и в регламентите на Структурните фондове и на
Кохезионния фонд за новия програмен период - 2007-2013 г. Те следва да
осигурят постигането на синергетичен мултипликационен ефект при
интегрираното им прилагане в развитието на иновационния,
инфраструктурния, човешкия и природно- културния потенциал на района.
Предварителната оценка на Плана за развитие на Община Луковит за
периода 2007-2013 г. се извършва в съответствие с чл. 37 от Закона за
регионалното развитие и в съответствие с Регламент 1260/1999 на ЕС. При
разработването на документа са използвани “Методически указания за
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разработване на общински планове за развитие”, на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството, от 2004 година.
Методологията на предварителната оценка на Плана за развитие на
Община Луковит за периода 2007-2013 г. се основава и на “Ръководство за
предварителна оценка на програмни документи по структурните фондове
на ЕС”1. Процесът на оценяване включва следните компоненти:
1. Общ анализ на Плана за развитие на Община Луковит за периода
2007-2013 г.;
2. Екологична оценка за въздействието на Плана върху околната
среда;
3. Вътрешна и външна съгласуваност на Плана за развитие;
4. Оценка на реалистичността на целите и индикаторите за измерване
на резултатите;
5. Оценка на очакваното социално-икономическо въздействие на
Плана и на определените финансови ресурси за изпълнението му ;
6. Оценка на предложените механизми за изпълнение;
7. Заключения и препоръки.
Предварителната оценка на Плана за развитие на Община Луковит
(2007-2013) е изпълнена от авторски колектив в състав:
1. Доц. д-р Мария Андреева – Стопанска академия „Д.А.Ценов” –
Свищов;
2. Доц. д-р Тодор Тодоров – Стопанска академия „Д.А.Ценов” –
Свищов.

Гр. Луковит,
октомври 2006 г.

1

European Commission, The New Programming period 2000-2006: Methodological working papers,
Working paper 2: The Ex-ante Evaluation of the Structural Funds interventions
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ОБЩ АНАЛИЗ НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ
ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 ГОДИНА
1. Общ преглед на плановия документ
Планът за развитие на община Луковит обхваща периода 2007-2013
година и е разработен съгласно изискванията на чл.14 от Закона за
регионалното развитие (обн.,ДВ,бр.14 от 20 февруари 2004 г.).
Той съдържа:
I. Аналитична част, която включва:
1. Въведение
2. Анализ на изходното състояние
2.1.Граници, географско положение и административно-териториална
структура
2.2. Природни ресурси и земеползване
2.3.Демографско развитие
2.4.Инфраструктура
2.4.1.Техническа инфраструктура
2.4.1.1.Транспортна инфраструктура
2.4.1.2.Водостопанска инфраструктура
2.4.1.3.Енергийна инфраструктура
2.4.1.4.Съобщителна инфраструктура
2.4.2.Социална инфраструктура
2.4.2.1.Здравеопазване
2.4.2.2.Образование
2.4.2.3.Култура
2.4.2.4.Спорт
2.4.2.5.Туризъм
2.5.Околна среда
2.5.1.Вредни вещества в атмосферата
2.5.2.Ландшафтно и биологично разнообразие
2.5.3.Твърди отпадъци и отпадъчно стопанство
2.5.4.Потребление на ресурси
2.5.5. Прилагане на административно-правни мерки за управление
качеството на околната среда
2.5.6. Изводи от анализа на състоянието и тенденциите в
опазването на околната среда
2.6.Икономическо развитие
2.6.1.Обща характеристика
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2.6.2.Проблеми в развитието на бизнеса
2.6.3.Заетост и безработица. Пазар на труда.
2.6.3.1.Общ преглед на общинския трудов пазар
2.6.3.2.Динамика и структура на заетостта
2.6.3.3.Предлагане на работна сила
2.6.3.4.Търсене на работна сила
2.6.3.5.Основни изводи
2.7. Земеделие и гори
2.7.1.Растениевъдство
2.7.2.Животновъдство
2.7.3.Гори
2.7.4.Рибарство
3. SWOT анализ на община Луковит
II. Стратегическа част, която включва:
1. Визия;
2. Приоритетни насоки в развитието на община Луковит
III. Индикативна финансова таблица;
IV.Изпълнение, наблюдение и актуализация на Общинския план за
развитие
4.1.Изпълнение на Плана
4.2.Мониторинг/наблюдение,оценка и актуализация
Планът за развитие на община Луковит съдържа и 4 отделни
приложения.
2. Оценка на анализа на социално-икономическото развитие
Качеството на анализа на социално-икономическото развитие в Плана
за развитие на община Луковит за периода 2007-2013 година е на високо
равнище, което позволява формулирането на обосновани приоритети и
мерки за реализацията им.
В началото на аналитичната част на Плана за развитие на община
Луковит за периода 2007-2013 година, са дадени много полезни общи
сведения за общината, които са не само важни за запознаване със
специфичните дадености, но и са отправно начало за разработване на
обосновани и произтичащи от реалните потребности и възможности на
района общински планове. Особено съществена е информацията както за
природо-географските и климатични особености и за територията, така и
за стратегическото местоположение на общината в региона, което е
предпоставка за ускоряване на нейното развитие и подобряване
благосъстоянието на жителите й. През общинския център преминава
главен шосеен път София - Русе и София – Плевен, което е допълнителен
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благоприятен фактор за развитието на общината през плановия период.
Благоприятното местоположение на общината се определя още от
улеснения достъп чрез магистрален път и жп линии до: летище – София –
120 км; товарно летище Плевен – 45 км; пристанище Русе – 120 км;
пристанище Варна – 250 км; пристанище Лом; митница Свищов - клон
Червен бряг, както и от сравнително кратките разстояния и удобни
транспортни връзки до столицата и до други по-важни градове в страната
и района.
В раздела Природни ресурси и земеползване, екипът, разработил
Плана, е направил много задълбочена оценка на благоприятните и
уникални природни дадености и на състоянието и проблемите на
земеползването в общината. От извършеното проучване е видно, че в
съчетание с особеностите на релефа, климатичните условия в този район
създават благоприятни условия за развитие на селско стопанство (зърнени
култури, слънчоглед, захарно цвекло, лозя и животновъдство).
Разнообразието на почвите на територията на общината е предпоставка за
отглеждане на зеленчуци, зърнени и фуражни култури, лозя и др.
Благоприятните почвени условия са предпоставка за успешното
развитие на много дървесни, храстови и тревни видове, някои от които –
редки и застрашени от изчезване, и с ограничен ареал в България .
Общината се характеризира и с уникална и много разнообразна фауна,
което е предпоставка за предлагане на определени местности от района
като защитени територии.
Най-значим хидроресурс за района са водите на реките Златна Панега,
Искър, Вит, Каменица. Речната мрежа е сравнително добре развита - 0.89
км/кв.км, при дължина на речната мрежа 219.2 км.
Районът не е богат на гори. Естествените горски масиви са силно
намалени, поради усвояването на площи за селскостопански нужди.
По отношение на баланса на територията, Луковитска община се
отличава със значително по-висок от средния за страната дял на
земеделските територии и по-нисък от средния дял на населените места и
урбанизираните територии и горските територии.
По-нататък, в Плана за развитие на община Луковит за периода 20072013 г., се прави анализ на демографското развитие. Този анализ показва,
че населението на община Луковит в края на 2003 г. възлиза на 13.12 % от
населението на област Ловеч и 1.84 % от населението на Северния
Централен район. 49.45 % от населението е концентрирано в
административния център гр. Луковит, докато останалите жители живеят в
11-те села от общината.
Общината не е гъсто населена за условията на страната. Средната
гъстота на населението е близо 46.19 д/км2 , при 65 д/ км2 за Северен
централен район и 70 д/км2 за България .
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Въпреки значителните механични движения (заселени през 2003 г.
531 д. или 24.75 о/оо и изселени 444 души или 20.70 о/оо) общината има слаб
положителен механичен прираст (4.05 о/оо), а за 2004 год. той е 0 о/оо .
Механичното движение не се очертава като основен фактор за общата
динамика на населението на общината, като трябва да се отбележи, че за
периода 2000 – 2004 год. средният прираст е положителна величина от
111.4 човека.
Делът на градското население в община Луковит е много по-нисък от
средния за област Ловеч, страната и Северния Централен район (49.45%
срещу 60.66 %, 69.75% и 67.81 %).
Тревожен обаче е фактът, че показателите за естествения прираст на
населението в общината за последните години са твърде неблагоприятни.
За 2003 г. раждаемостта е 12.82 о/оо, (8.55 о/оо за област Ловеч, 7.79 о/оо, за
Северния Централен район и 8.63 о/оо за България), смъртността – 19.30 о/оо
(17.92 о/оо за област Ловеч, 16,37 о/оо и 14,34 о/оо), а естественият прираст е –
7.13 о/оо (- 9.37 4 о/оо – 8.58 о/оо и – 5.71 о/оо ).
През 2003 год. 19.11% от населението на община Луковит е в
подтрудоспособна възраст, 52.61 % - в трудоспособна и 28.27 % - в
надтрудоспособна възраст. Възрастовата структура е много близка до
типичната за областта, но с по-неблагоприятни стойности в сравнение със
Северния Централен район и с тези за страната.
Специфично за община Луковит е, че делът на малцинствата е 18.4 %
от цялото население /българи - 81,6 % , роми - 11,39 %, турци - 4,88 %,
други - 2,13 %/. Въпреки по-високия от средния за страната и за област
Ловеч дял на малцинствата, община Луковит засега все още не може да се
смята за район на силна концентрация на етнически малцинства. Авторите
на Плана обаче отчитат, че през плановия период ще се окаже тревожно, от
гледна точка на свързаните с това социално-икономически проблеми за
общината, нарастващото с бързи темпове ромско население, което в
процентно отношение към 2001 год. е с 6.62% по-голямо от това за
страната и с 7.68 % по-голямо от това за областта.
Изследванията за нуждите на Плана на общинска администрация Луковит и Дирекция “Социално подпомагане” гр. Луковит показват, че
ромското население само за гр. Луковит по неофициални данни е около 4
500. Дирекция “Социално подпомагане” гр. Луковит понастоящем
ежемесечно подпомага 900 семейства или около 4000 пълнолетни ромски
граждани. Общинската статистика за средния брой на децата, родени в
ромски семейства, показва средно 5 броя деца, което означава:
900 семейства х 5 деца
= 4 500 деца
900 семейства х 2 /майка и баща/
= 1 800 души
или общ брой на ромското население = 6 300 души
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Тези данни са показателни за големите трудности, пред които ще бъде
изправена община Луковит през плановия период в процеса на интеграция
на етническите малцинства и пълноценно включване на всички нейни
граждани в икономическия, социален и културен живот на общината.
От извършения анализ на образователната структура на населението
на община Луковит е видно, че доминирт групите със средно (36.98%) и
основно (31,35%) образование. Висок е делът на групата с по-ниско от
основното образование (14.66%). Неграмотните обаче заемат твърде висок
дял (13.42%), което е тревожен факт понастоящем и би било много
неблагоприятна за развитието на общината тенденция в бъдеще.
Лицата с висше образование (3.6 %) са общо под 10% от населението.
Тези стойности са близки до средните за страната, но все пак
образователната структура на населението на общината показва някои
особености – значително нисък дял на лицата с висше образование и повисок дял на лицата със средно и основно образование.
Тревожен е броят на хората с незавършено начално образование, като
при последното преброяване през 2001 год. тя достига 2678 души, или в
процент към населението - 13.42 % /за Ловешка област - 7.89 % /. Както
се вижда, този показател е почти двойно проявен в общината, като силно
влияние му оказват представителите на ромската етническа група.
Извършените изследвания показват, че община Луковит се
характеризира с нисък индекс на човешко развитие /ИЧР/. По очаквана
продължителност на живот община Луковит е на 138 място от 262 общини,
по комбиниран образователен индекс /КОИ/ - на 215 място.Твърде
тревожен е индексът на грамотност за община Луковит - по този индекс,
общината се подрежда едва на 230-то място в страната.
В сравнение с 2001 г. общият брой на населението към 31.12.2003 год.
се е намалил от 21918 на 21446 или с 472 души , респ. с 2.15 %. За града
през периода 2000 – 2004 година естественият прираст е незначителен, с
изключение на 2003 година, докато за селата същият е отрицателна
величина и запазва през последните години една трайна тенденция към
намаление - средно с около 190 души.
Община Луковит се характеризира с една от неблагоприятните
възрастови структури за страната. Коефициентът на възрастова зависимост
за 2004 год. на общината е 70.20 %, при средни стойности на този
коефициент за област Ловеч за периода 2000 – 2005 г. - около 55%. При
това, осреднения КВЗ през последните 3 год. за страната е 46.61, а за
общината е отчетен 67.14, което е 144 на сто от средната стойност за
страната за последните три години.
Констатациите от извършения анализ от екипа, разработил
Общинския план за развитие са, че неблагоприятната образователна
структура на населението практически не се е променила в сравнение с
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1992 год. и 2001год. /години на преброяване/, като незначително е
нарастнал делът на висшистите (от 3.25 % на 3.59 %) и малко по-висок е
процента на хората със средно и полувисше образование - от 31.49 % на
36.98 %. Проблемно се очертава основното ( 31.35 %) и началното ( 14.66
%) и още по-тревожен е фактът с покачване на процента на групата с
незавършено начално образование (от 12.15 % на 13.42 %).
От аналитичната част на Плана е видно също, че лицата с под средно
образование в общината, при база 100% за страната, са 121.57 на сто.
От извършения в този раздел анализ може да се направи извода, че
така очертаните демографски проблеми са сред основните за бъдещото
развитие на общината, тъй като хората са най-голямото й богатство. Макар
че по същество тези тенденции са национални, на местно ниво се оформят
два основни кръга проблеми през плановия период:
- влошени демографски характеристики, които предопределят
неблагоприятни тенденции и в средносрочен аспект;
- неблагоприятна образователна структура, която може да се превърне
в риск за бъдещото икономическо развитие.
Анализът на състоянието на инфраструктурата заема основно място в
аналитичната част на Плана за развитие на община Луковит за периода
2007 – 2013 година. При разглеждане на техническата инфраструктура в
общината /обхващаща четири основни инженерни системи: транспортна;
енергийна; водостопанска; съобщителна/ разработващият екип е
акцентувал на някои проблеми, характерни за областта и цялата страна в
това отношение. При анализа на транспортната инфраструктура се
изхожда от факта, че географското разположение на община Луковит я
определя като важен републикански транспортен възел. Основните видове
транспорт, развити на територията на общината, са автомобилният и
железопътният. В близко бъдеще обаче, след продължаване изграждането
на магистрала “Хемус” се очаква рязко намаляване на автомобилния поток
през територията на общината, което ще доведе до намаляване на
икономическия й потенциал.
Състоянието на пътните комуникации се оценява като добро. През
територията на община Луковит преминава главен път Е 83, а основните
товаропотоци, обслужвани от товарния автомобилен транспорт, са с
направление:Украйна, Русия, Беларус и Молдова; Полша, Унгария и
Словакия.
Община Луковит разполага с добре развита пътна мрежа, която е
сравнително равномерно разпределена, като по-трудно достъпни при
зимни условия са селата Беленци, Карлуково, Дъбен, Бежаново и Ъглен.
Гъстотата на пътната мрежа е близо 0,2160 км на кв. км от
територията на общината, което е значително по-нисък показател от този
средно за страната – (0,333 км/кв.км). Категорията на изградената пътна
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мрежа е сравнително висока. Елементите на пътната мрежа обаче –
габарити, настилки, отводнителни и укрепителни съоръжения, маркировки,
сигнализации и т. н., са в лошо състояние и не отговарят на европейските
стандарти за сигурност и комфорт на пътуването.
Извършеният анализ установява, че всички населени места на
територията на общината са достъпни от общинския център гр. Луковит
в рамките на едночасовия изохрон. По-голямата част от междуселищните
пътища са с трайна настилка, но маркировката и знаковото стопанство по
тези пътища са занемарени и затрудняват движението и ориентацията.
Това състояние на междуселищните пътища в общината се отразява
отрицателно на социално-икономическото й развитие и нейното желание
за привличане на посетители за развитие на различни форми на местен
туризъм. Отпусканите средства за зимно поддържане и снегопочистване са
крайно недостатъчни, поради което състоянието на общинските пътища е
незадоволително.
На територията на община Луковит съществува добре изградена
железопътна инфраструктура, която е в две основни направления - едната е
от местно значение, а другата е част от международна железопътна връзка.
Общите изводи, които са направени в Плана по отношение на
транспортната инфраструктура в общината, са:
1. Транспортната инфраструктура в общината е равномерно
разпределена, но е в незадоволително състояние;
2. Връзките между общинския център с населените места са в добро
състояние, както и на общинския център с областния център;
3. Гъстотата на пътната мрежа е близо 0,2160 км на кв. км от
територията на общината , което е значително по-нисък показател
от този средно за страната – (0,333 км/кв.км);
4. Основният проблем, с който се сблъсква общината е недостигът на
средства за поддръжка на 4-то класната пътна мрежа, което е ясно
регламентирано нейно задължение.
По-нататък, в аналитичната част на Плана, се прави анализ на
водостопанската инфраструктура, като разработващият екип дава
оценката, че община Луковит разполага с добри в количествено и
качествено отношение водоизточници. Може дори да се твърди, че на
практика общината е преосигурена с водни количества, поради което се
водоснабдява основно от водоснабдителна група “Черни Вит - Луковит”, а
всички останали водоизточници са допълнителни и резервни.
Водоснабдени са 12 населени места (100 %). Съществуващата
водоснабдителна система, особено в големите населени места обаче е
остаряла и се нуждае от реконструкция. За част от малките населени места
в общината е необходимо проучване, проектиране и ремонт на
водохващанията, подмяна на вътрешни и външни водопроводи,
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изграждане на нови водоеми.
Канализационната мрежа, поради липса на достатъчно средства е
развита частично и се изгражда поетапно. Голяма част от населението на
община Луковит използва септични ями и попивни кладенци, което от своя
страна води до влошаване на качеството на питейната вода. Липсват
пречиствателни съоръжения на отпадъчните води, което е причина за
неконтролируемо замърсяване на водните басейни на територията на
района.
Изводите от извършеното за целите на Плана проучване на
съществуващите хидромелиорации на територията на общината са, че част
от съществуващите напоителни системи са разрушени и ограбени, което
пречи за тяхното рационално използване. Силно развитата напоителна
система за земеделските земи, по икономически причини, не се използва и
това води до нейната амортизация и разграбване. Необходимо е да се
възстановят напоителните системи и да се изградят нови, с оглед създаване
на по-ефективно и продуктивно земеделие.
Екипът, разработил Плана за развитие на община Луковит /2007 - 2013
г/ е стигнал до следните основателни изводи за състоянието на
водостопанската инфраструктура като цяло:
1. Община Луковит разполага с добри в количествено и качествено
отношение водоизточници. Водоснабдени са 100 % от населените места;
2. Съществуващата водоснабдителна мрежа е остаряла и се нуждае от
подмяна и реконструкция;
3. Амортизираната водопреносна мрежа е причина за значителни
загуби на питейна вода и за влошаването на нейните качества;
4. В промишлеността се използват големи количества вода с питейни
качества, поради липса на технологии за пестене на вода;
5. Има частично изградени канализационни мрежи; във всички
населени места на общината се използват преди всичко септични ями и
попивни кладенци, което води до замърсяване на подземните води;
6. Липсват пречиствателни съоръжения за отпадъчните води, което е
причина за безконтролното изпускане на замърсени води в реките и
причинява замърсявания на околната среда;
7. Напоителните системи са разрушени и ограбени, което пречи за
тяхното използване;
8. На много места се използва питейна вода за напояване.
Енергийната инфраструктура на общината, в Плана за развитие на
община Луковит /2007 - 2013 г/ е анализирана по основни компоненти:
електроснабдяване и газификация. Общата оценка за техническото
състояние на електропреносната мрежа – високо, средно, ниско
напрежение е, че нейното техническо състояние е добро.
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В гр. Луковит е извършен ремонт на около 80 % на цялата мрежа,
включително и улично осветление, но не така стоят нещата в населените
места от общината. Необходими са доста инвестиции за подмяна на
стълбове и проводници. Уличното осветление по селата е крайно
незадоволително. Необходима е пълна подмяна с нови икономични тела.
За малките села Дъбен, Пещерна, Беленци, Тодоричене, Ъглен, Петревене,
Румянцево и Карлуково е нужно поетапно реализиране на проекти от понови технологии /усукани въздушни проводници, ел.табла и улични табла/.
За селата Дерманци, Торос и Бежаново са необходими сериозни
инвестиции, включително и за кабелиране на централни части в тези села.
По отношение на компонента газификация, в аналитичната част на
Плана се посочва, че през 2004 год е започнало изграждането на обект
“Газификация - гр.Луковит”, понастоящем се изгражда клон І на проекта,
захранващ централната част на града.
Предимство на общината във връзка с бъдещото й газифициране е
наличието на съществуващ АГРС, който довежда газта от газонаходището
в с.Ъглен, община Луковит. Общинското ръководство предвижда в
краткосрочен план с предимство да бъдат газифицирани обществени
обекти като: училища, детски градини, болници, административни сгради
и перспективни промишлени предприятия, които с голямата си
консумация да доведат до акумулиране на средства в мрежата за
инвестиране в бита и социалната сфера.
Предстои и изработване на проекти за преустройство на
парокотелната и на ДММФУСИ.
Анализът на съобщителната инфраструктура на общината показва, че
тя е добре развита. Качеството на връзките е на сравнително добро ниво.
Всички селища са свързани в националната система за автоматично
набиране. Планирано е и предстои в най-близко време изграждането на
оптически преносни мрежи, които ще обслужват и трансграничния трафик
за гр. Луковит.
Към 31.12.2003 г., 75.22 % от домакинствата в общината притежават
стационарни телефони. /За сравнение, за страната за същия период този
процент е 75.9%, което е много близко до ситуацията в община Луковит/.
Делът на стационарните телефони е по-голям в селата на общината.
През последните години много бързо се разпространяват мобилните
телефони, което е и причината за постоянното намаляване на
поддържаните от ТВД гр. Луковит телефонни постове.
Относителният дял на домакинствата с достъп до Интернет е 3.64%,
докато на национално ниво той е 5.2 %, т.е. общината има по-лош
показател за достъп до глобалната мрежа. Няма големи различия между
честотата на използване на персоналния компютър за влизане в Интернет
между домакинствата в градовете и селата.
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В този раздел от аналитичната част на Плана са направени следните
по-важни изводи за състоянието на съобщителната инфрактруктура в
общината:
1. Развитието на системата и качеството на връзките са на
относително добро равнище;
2. Всички населени места в общината са включени в националната
система за автоматично телефонно избиране;
3. Съществуват проблеми с навременните пощенски услуги в някои
от по-малките населени места;
4. Не всички населени места са покрити с качествен радиотелевизионен сигнал;
5. Съществува възможност за преструктуриране на териториалните
мрежи и внедряване на цифрова техника;
6. На дневен ред е проектирането и изграждането на оптически
преносни мрежи, които ще обслужват и трансграничния трафик;
7. Липсва систематизирана информация и анализ за осигуреността на
общината с услуги, свързани със съвременните информационни
технологии (Интернет), но като цяло тя може да се окачестви като ниска,
особено за селата.
Много важна част от Плана за развитие на община Луковит /2007 –
2013 г./ представлява анализът на социалната инфраструктура. Отчита се,
че здравеопазването в общината има сравнително добре развита структура
и разполага с необходимия ресурс за извършване на тази дейност.
Населението на един лекар и един стоматолог намалява през последните
години, но това се дължи най-вече на общия демографски срив за страната,
което като цяло отразява положението на общините в България.
Анализът установява, че дейността на стационарите в МБАЛ Луковит бележи трайна тенденция към увеличаване
броя на
хоспитализираните
пациенти.
Прави
впечатление
значителното
увеличение на пациенти над 18 год. с болести по органите на
кръвообращението,
дихателната
и
храносмилателната
система,
еднокринните жлези на храненето, обмяната и разстройство на имунитета.
Същото положение е и с хоспитализираните с усложнения на
бременността, ражданията и следродовия период. Използваемостта на
леглата за 2003 год. се е повишила с 18.62% спрямо предходната година, за
което се предполага, че е следствие от повишената и регистрираната
заболяваемост на населението в района. С 31.3% се е повишил и оборота
на леглата. В същото време, средната продължителност на престоя се е
намалила с 4.05%, което предполага по-качествени медицински услуги, а
леталността се е понижила с 0,08%. От анализираните данни в тази част на
Плана се стига до заключението, че проблемите на здравната система в
община Луковит съвпадат с направените изводи и изведените тенденции в
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други изследвания, отнасящи се до развитието на здравната система в
страната.
Следващият компонент на социалната инфраструктура, който е
предмет на задълбочен анализ в тази част на Плана, е образованието. От
анализа е видно, че община Луковит има сравнително добре развита
образователна система. В разработения материал по-подробно е отразено
състоянието на следните училища:
- СОУ “Алеко Константинов” гр. Луковит: Масово училище с прием
на ученици от І до XII клас, със 775 ученика през учебната 2004/2005 год;
- ПГСС “Сергей Румянцев”,
държавно училище към МЗГ.
Подготовката на учениците се извършва в пет профила: “Икономика на
земеделското стопанство”, “Земеделски техник”, “Механизация на
селското стопанство”, “Монтьор на ССТ и водач на МПС”, “Счетоводна
отчетност”. За учебната 2004/2005 година броят на учениците, обучаващи
се в училището е 241. Материалната база в училището, макар и
недостатъчна, позволява нормалното протичане на учебния процес;
- Начално училище “Инж. Вълков” - училище със сто петдесет и пет
годишна история. През последните години то се обособява като
образователен център на деца от ромски произход. В него от 282 учащи /за
учебната 2003/2004 год./ 84 % са деца от ромски семейства. По-късно те
продължават образованието си до 8-ми клас в СОУ “Алеко Константинов”
гр. Луковит и малка част от тях завършват същото училище. Имайки
предвид социалния статус, все още слабата интеграция на тази етническа
група, демотивацията за образование, както на родители, така и на
потенциални ученици, Общината има за цел, с максимално подобрена
материално- техническа база в това училище, да предложи по-интересен
начин за усвояване на минималния задължителен образователен материал.
В общината функционират и 11 детски градини, като броят на децата
обхванати в тях е 484 , от тях в селата - 223. Сградният фонд на училищата
и детските градини е в незадоволително състояние, което налага
извършването на ремонтни дейности.
От анализа на културата се установява, че на територията на
общината функционират 11 читалища /1 в Луковит и 10 в селата/.
Общината е богата на археологически паметници на културата, но те не се
използват или се нуждаят от консервация. Като художествени и
художествено-архитектурни паметници на културата се оценяват 9 църкви
и една средновековна крепост в общината, по-голямата част от които са
използваеми или за тях са разработени проекти за консервация или за
аварийни работи.
На територията на община Луковит работят: 11 библиотеки; 12
читалища; школа за народни танци и танцов състав за народни танци; 5
вокални групи; състав за художествено слово; камерна театрална
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формация; екоцентър. В анализа се прави заключението, че поддържането
на сградния фонд на читалищата през последните години е много
затруднено, поради липса на средства, като всички сгради се нуждаят от
текущ ремонт. Важно място в културния живот на общината заемат
утвърдените културни традиции, отразяващи културно историческото
наследство.
Направеният анализ показва, че секторът се развива в условията на
нарастващ пазарен натиск, ограничена публична подкрепа /в сравнение с
годините преди 1989/ и видими промени в нагласите на общността.
Несъмнено като най-рисков на този фон се очертава проблемът с
финансирането на културата, общинско участие и липсата на
необходимите данъчни и структурни инструменти за подкрепа на
културните дейности.
По тази причина, все още се наблюдава и твърде сериозен дисбаланс в
структурирането на бюджета за култура, при който разходите за дейност
са почти символични, за сметка на високите разходни норми, свързани със
заплатите, което поставя на дневен ред сериозния въпрос за развитието на
собствените “инвестиции” в сектора изобщо.
Финансирането на културата е сериозно изпитание за работещите в
сектора. Възможна алтернатива на бюджетния тип финансиране е
създаването на работеща система от публични фондове, в т.ч. и общински
фонд за развитието на културата, с активното участие и партньорство
между Общината и местния бизнес сектор, партньорство, което може да
даде шанс за изграждането на подходящ инвестиционен климат за
развитието на целия сектор, в т.ч. и на културното предприемачество.
Разпространението и продажбата на културния продукт са също сред
рисковите за развитието на културните организации фактори. Този
проблем е тясно свързан с проблема за развитието на публиката и
потребителите и в частност - с развитието на младата аудитория, въпроси,
за решаването на които все още липсва както развита система от мерки в
общината, така и ясно дефинирана маркетингова стратегия. Като цяло,
културната среда е твърде стагнирана и функционира в голяма степен
изолирано от другите сектори на обществения живот в общината.
От развитие се нуждае и т.н. субективен фактор, включващ в себе си и
състоянието на човешкия ресурс, и необходимостта от привличането на
млади специалисти в сектора, и необходимостта от смяна на общите
нагласи от пасивност и затвореност, към активно маркетингово поведение.
С особена острота стои проблемът за тежкото състояние и издръжка
на материално-техническата база, нейната разпокъсаност, и в много случаи
- функционална непригодност, както и недостатъчната като качество и
капацитет техническа осигуреност на сектора. Проблемът с нейното
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поддържане и доизграждане е въпрос на една целенасочена и дългосрочна
инвестиционна политика на общината.
От друга страна, редица публични пространства /закрити и открити/,
в това число и някои исторически обекти като църква “Успение
Богородично” с. Карлуково - НПК, скалните скитове и манастири и др.,
при подходящо оборудване и адаптация, могат да предложат атрактивни
възможности за развитие на алтернативни форми на културна дейност –
особено важна задача и от гледна точка развитието на културния туризъм.
Състоянието на спорта и на спортната инфраструктура в общината са
изчерпателно представени в аналитичната част на Плана за развитие на
община Луковит 2007 – 2013 г. В гр. Луковит през 1993 г. е учреден
волейболен клуб с 5 представителни отбора, който всяка година участва в
БФВ. Създадени са и две подготвителни групи с деца от 4- 5 клас –
момичета и момчета. Волейболните отбори са завоювали редица медали и
са печелили много първенства, в т.ч. – и републикански, както и на
Балканиадата по плажен волейбол.
Лекоатлетическият клуб “Атлетик 90” гр.Луковит от създаването си
досега също е спечелил много златни, сребърни и бронзови медали.
Състезатели на Клуба са участвали в Националния отбор на страната. От
състезатели на Клуба са печелени призови места в различни дисциплини
на състезанията за купа Европа, Балкански кросове и Балкански игри.
Луковитските атлети са водещи в страната на среднодълги разстояния.
През последните години Клубът два пъти е бил домакин на държавни
първенства по крос, а през април 2003 г. в Луковит е проведен и първият
национален турнир “Веселин Даскалов”. Понастоящем Клубът се подготвя
за следващите Балкански игри за юноши и девойки старша възраст, в които
ще вземат участие няколко състезатели от гр. Луковит.
През 1999 г. започва дейността си и Футболен клуб “Ботев 99”, като
възстановява мъжкия отбор и го включва в областното първенство, но
поради липса на средства този отбор прекратява по нататъшното си
участие. Дейността на Клуба е насочена към подрастващото поколение и
работи основно с деца. В Клуба са записани 50 деца, разделени в две
групи: подготвителна група – от 9 до 11 години и деца, включени в
областното първенство от 12-14 год. За сезона 2000-2001 год. последните
завършват на първо място, а при участието си в международния турнир
“Данон” достигат до финала в гр.София, отстранявайки редица добри
отбори. Четири от децата са включени в националния отбор “Данон”-2000,
чийто финали бяха на международния стадион “Парк де Пренс”- Париж.
Сега тези деца са състезатели на ПФК “Спартак”- Плевен. За периода 1999
– 2003 год. към футболни клубове в страната от Клуба са потеглили още 4ри деца.
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За сезона 2004-2005 ФК “Ботев 99” Луковит участва с юноши старша
възраст “Б” група – зона В. Търново. За есенния полусезон те са били на
трето място в групата, от 12 възможни.
През 2000 г. в Луковит е регистрирано Сдружение Спортен клуб
„Голиат”, в което към момента членуват 20 човека. Сдружението се
издържа самостоятелно от членски внос и основната му цел е подобряване
на общата физическа подготовка на гражданите. Сдружението разполага
със зала, предоставена от Община Луковит, която е оборудвана с уреди за
фитнес и аеробика.
В раздела за спорта екипът, разработващ Плана, е направил следните
по-важни обобщения, отправна точка за мерките, които следва да се
предприемат за неговото развитие през периода 2007 – 2013 г:
Община Луковит разполага с 3 лицензирани спортни клуба, от които 2
са на пряко финансиране от ММС. В тези клубове се развиват 3 вида
спорт. В общината има и 1 лицензиран футболен клуб. Спортната база е
общинска собственост, която се стопанисва и поддържа от общината.
Средствата са набрани от постъпленията на игрите 6/49 от БСТ и са
преведени по сметките на СК, според изискванията на Наредбата за
субсидиране. По смисъла на тази Наредба, прави впечатление, че се
намалява броят на субсидираните СК, а се увеличава броят на точките,
които отразяват спортния продукт. Това говори, че действащите спортни
клубове на територията на общината са се утвърдили в общественото
пространство, повишили са качеството на своята дейност, ангажирали са
повече млади хора, желаещи да се занимават със спорт, регистрирали са
по-високи спортни резултати на местно и републиканско ниво.
Тревожен обаче е фактът, че средствата, заложени в общинския
бюджет за издръжка на СК и материалната база са крайно недостатъчни.
П-голямата част от спортните бази се нуждаят от неотложни цялостни и
частични ремонти, но общината няма възможност да отпуска средства за
тяхното осъществяване.
До спортните организации, главно по субективни причини, не достига
достатъчна информация за възможности по участие в проекти и програми
за финансиране, както на спортната им дейност, така и за спортната база.
Прави впечатление, че много задълбочено и конструктивно е
разработен разделът в Плана, свързан със сектора „Туризъм”. В тази част е
анализирана и Общинската програма за развитие на туризма. При анализа
на състоянието на туризма в общината се отчита, че в община Луковит
съществуват редица природни и културни дадености, които представляват
добра изходна база за икономически успешно и устойчиво развитие на
туризма. Общината е член на Регионална туристическа асоциация “Стара
планина” и активно участва в туристическите представяния на областно
ниво.
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В Общинската програма за развитие 2000-2006 г. визията на общината
определя развитието на спелеологията като основен фактор, който да
превърне района в туристически, въз основа на уникалните му природни
дадености. По-конкретно, визията е формулирана така:”Община Луковит:
карстови образувания – природни феномени, прекрасни пейзажи,
културно-историческо наследство, туристическа инфраструктура –
възможност за днес и бизнес за бъдеще”. Оттук логически произтича и
стратегическата цел: „Разработване и прилагане на политика за развитие
на туризма като приоритет за незабавно действие и подкрепа”.
В аналитичната част на Плана основателно се подчертава, че
внимателното използване на възможностите за туризъм и правилното му
развитие могат съществено да допринесат за опазване на природата и за
просперитета на общината.
На територията на община Луковит е развит пешеходният и
пещерният туризъм, чрез туристическите дружества: Туристическо
дружество “Златна Панега”, Клуб за пещерен туризъм, Клуб за пешеходен
туризъм.
Община Луковит обхваща обширен карстов район, а именно карстът е
естествената среда за развитието на екотуризъм. По проект на Програма
ФАР – Развитие на българския екотуризъм”, през 2005 г. започна
създаването на първия геопарк в България, включващ феноменално
геоложко и геоморфоложко наследство от карстовия регион Карлуково и
каньона на река Панега.
Като туристическа дестинация, община Луковит е изключително
перспективна. Карлуковският карстов район е един от найпредставителните карстови райони в страната. Проучени са общо 240
пещери. 6 от тях, както и два скални феномена – “Струпанец” и
“Провъртеника”,
са
обявени
за
природни
забележителности.
Пещерата “Проходна” е единственото място в света, където могат да се
правят бънджи скокове от свод на пещера. В рамките на геопарк “Искър –
Панега” се предлага маунтин байк – велосипедни и пешеходни маршрути,
разходки с коне, водомоторни спортове, кану и други лодки по р. Искър,
спортен риболов, фотосафари в ловен развъдник.
Пещерите в община Луковит са обект на изследвания на Българската
федерация по спелеология и Световната спелеоложка общност. Някои от
пещерите са уникални паметници на човешката култура от палеолита до
ХІV век. В този район е изградена туристическа база - Национален
пещерен дом – с.Карлуково, включен в 100-те национални туристически
обекта - № 30. Самата база е интересно и уникално за България
съоръжение, изнесено над р. Искър. Районът, скалните образувания и
пещерите са използвани като естествен декор при заснемане на наши и
чужди кинопродукции.
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Сред дефилето на р. Искър, до с.Карлуково, е разположен
Карлуковският манастир. От него е запазена само старата църква “Успение
Богородично”, която е обявена за национален паметник на културата.
Срещу Карлуковския манастир са запазени две скални църкви “Св.Марина”, с фрагментарно запазени стенописи от ХІV век, изпълнени
от първокласен майстор, и скалната църква “Св.Григорий”, в която
фрагментарно са запазени два слоя стенописи, датирани от ХІV и ХVІІ век.
В местността Мушат край гр.Луковит се намират следите от обширна
крепост и средновековен български некропол. Там е намерена и голяма
колективна находка от монети на византийски императори, накити, следи
от тракийско погребение.
В света на археологията гр. Луковит е известен с Луковитското
тракийско сребърно съкровище. Съкровището е открито през 1954 г. в
околностите на града. Докато Панагюрското съкровище е с чуждестранен
произход, значението на Луковитското съкровище се състои тъкмо в това,
че то съдържа и произведения на местното тракийско златарство.
Понастоящем съкровището се намира в София , а копието му – в Ловешкия
музей.
В пещерата Темната дупка в каньона на р. Зл.Панега са намерени
следи от живот на първобитни хора – едни от първите Homo sapiens,
живели на планетата.
Отлични възможности за конферентен туризъм предлага Балканският
център за обучение „Дипломат” – гр. Луковит , с хотелска част и
възстановителен център, който е стартирал дейността си от второто
полугодие на 2006 г. Прави впечатление обаче, че голямата част от
фирмите, предлагащи туристически услуги по Закона за туризма, се
занимават с ресторантьорство, а само две от тях включват в услугите си
предлагане на нощувки. На територията на общината няма туристически
информационен център. На фирмено равнище почти всички разчитат на
реклама чрез клиентите си, общи рекламни брошури и сайтове.
За изясняване състоянието на туризма и перспективите за неговото
развитие в община Луковит, при разработването на Общинския план за
развитие авторите му са извършили специално представително анкетно
проучване. Анкетите показват тенденция за предлагане на атрактивни
услуги – екстремни спортове – скално катерене, водомоторен спорт,
парапланеризъм, бънджи скокове, маунтайн байк, pain ball, както и
зоокътове, басейн, сауна, тангентор, фитнес, масажен център, козметичен
салон. От всички анкетирани само една фирма работи с туроператор,
рекламира със собствен сайт, общ туристически сайт и собствени
рекламни брошури. В същото време всички фирми изразяват готовност за
включване на обектите им в туристически пакет, при взаимно изгодни
условия. Всички анкетирани посочват необходимостта от пълна
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информация, насочена към туристите – рекламни каталози, включващи
хотелска база, инфраструктура, лоялни презентации на местата за хранене,
развлечение и подслон, цени, условия на отдих, туристически атракции,
водачи, предоставяне на екипировки за пещерен туризъм. Голямата част от
фирмите очакват от местната власт подобряняване на инфраструктурата,
особено в районите на туристическите обекти, подкрепа за развитие на
селския туризъм, екотуризма, бизнес-туризма и др., както и съдействие за
развитие производството на земеделски продукти и животновъдство за
месо и мляко, което би спомогнало за тези видове туризъм. Всички
анкетирани виждат успешното развитие на туризма чрез синхрон в
работата на местната власт, НПО и предприемачите. Очакванията им са, че
влизането ни в ЕС ще е съпроводено с привличане на чужди туроператори
и външни инвеститори за производства, подпомагащи туризма, съобразно
изискванията на Общността.
От анкетното проучване авторите на Плана са извели като особено
важни следните приоритетни посоки на развитието на туризма в общината:
пешеходен туризъм, спортни съоръжения, зоокът, места за настаняване,
заведения за бързо обслужване, питейни заведения, ресторанти.
Същевременно, анализът на туристическите фирми в района показва
ясно изразени слабости в много отношения:
- Липса на достатъчно места за нощуване в района;
- Необходимост от квалифициран персонал, който да бъде
допълнително обучаван;
- Липса на кадри, владеещи чужди езици и с компютърна грамотност;
- Недостатъчни възможности на съществуващите туристически
сдружения за съществен принос към туристическото развитие;
- Недоразвит туристически маркетинг в региона, и др.
Във връзка с това, в аналитичната част на Плана за развитие на
община Луковит /2007 0 2013 г/ се правят следните важни изводи:
За да се развива туризма в общината през плановия период, трябва да
се разработи цялостен туристически продукт. Той следва да включва
цялостния ландшафт с всички местни жители, инфраструктурата,
природните и културни дадености, различните неправителствени
организации и административните органи. По тази причина, както е видно
и от анкетите, успешно и устойчиво развитие на туризма може да се
реализира само в тясно сътрудничество между всички действащи фактори.
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Анализът на развитието на стопанския сектор (селско стопанство,
промишленост, услуги) показва, че икономиката на община Луковит се
характеризира с икономическа структура, доминирана от услугите (62.88
% от приходите от продажби през 2002) и индустрия (35.46 %). Делът на
аграрния сектор е едва 1.65 % от продажбите, но на него се падат 2.67 % от
заетите. При анализа на тези цифри обаче трябва да се има предвид, че тук
не са отчетени регистрираните земеделски производители.
Големият брой на фирмите в общината, заети в сферата на услугите,
търговията и заведенията за обществено хранене, което по начало е
характерно за общини с голяма безработица и силна обеднялост, се
обяснява с факта, че тези дейности изискват влагането на по-малко
първоначални инвестиции и гарантират по-бърза възвръщаемост на
оборотните средства. Фактът, че в общината най-голям е делът на фирмите
с предмт на дейност търговия и услуги, е показателен за недоброто
състояние на производствените мощности в общината.
Извършеният анализ установява, че община Луковит все още
значително изостава по вложение на чуждестранни инвестиции.
Фактор за устойчиво развитие на общината е стимулирането на
развитието на сектора на малките и средни предприятия, развитието на
местното предприемачество и укрепването на частния сектор. Анализът
констатира, че главно поради стихийните процеси на пазарната икономика
допреди няколко години, все още частните малки и средни фирми не могат
да прогресират и преуспяват. След раздържавяването бавно протичат
процесите на възстановяване и обновяване на производството. Малките и
средни фирми в общината се характеризират с голямо разнообразие на
предлаганите стоки и услуги по асортимент и номенклатура. По-голямата
част от тях са потребителски стоки, които се произвеждат и доставят от
други райони, където са разположени и функционират стокови тържища.
Произвежданите в рамките на общината стоки и услуги от повечето малки
и средни фирми се насочват към идентични производства и дейности търговия, ресторантьорство, ремонтна дейност, битови услуги. Факторите
за подобен подход и структура на пазара се обясними: малки инвестиции,
безработица, бърза обръщаемост и печалби, липса на платежоспособно
търсене, липса на рискова инициативност и пр.
Независимо от наличието на големия брой регистрирани малки фирми
в общината, те
нямат достатъчно сериозен принос в общинската
икономика. Ограничената им конкурентноспособност крие рискове от
бързи фалити.
Трайната тенденция на увеличаване дела на частния сектор за сметка
на държавния и общинския сектори обаче, предполага усилия от всички
структури за развитие на малките и средни предприятия, стимулиране на
местното предприемачество, укрепване на частния сектор чрез повишаване
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информираността, уменията и квалификацията на работещите в този
сектор.
По-големи предприятия на територията на община Луковит са :
“Витавел “АД – производство на вълнообразен картон и опаковки и
новооткрит шивашки цех за дамско и мъжко облекло; “Марто Шорто”
ООД – ТЕ на бяла техника; “Вико-2002” ЕООД – ТЕ на бяла техника; ЗХР
“Амигос”; “Каприкорн кемикълс груп” – производство на перилни и
миещи препарати “РОСА”; “Балканкар – звезда” АД – производство на
компоненти за електрокари и мотокари; “Успех” АД – производство на
тухли и керамични изделия; "Обединение" ПК гр. Луковит - шивашка
дейност; ЕТ “Ангелино- Ангел Нинов" гр. Луковит - шивашка дейност;
Шивашко ателие - гр. Луковит; "Ники Кустени" ЕООД с. Дерманци - цех
за шев на карнавални и юношески облекла; "Ирник" ООД - цех за колбаси;
ЕТ "КВ-КОНСЕРВ-Красимира Иванова" - цех за консервиране на
зеленчукови и местни продукти
За нуждите на Плана е проведено анкетиране за състоянието на
икономиката на общината, чрез което се установява, че преобладаващата
част от анкетираните фирми имат персонал до 15 човека. Заетостта е доста
стабилна – почти всички фирми бележат увеличение на персонала с 10-20
% през 2003 и 2004 г. и очакват подобно увеличение за периода 2005 –
2006 г.
Фирмите, занимаващи се с фермерство, осигуряват заетост на
членовете на семейството на собственика и сезонна заетост и имат
персонал средно 5 души.
Анкетираните големи фирми, с персонал до 300 души, показват
следните тенденции:
“Балканкар” Звезда АД показва трайно намаление на заетите от 221
през 2000 г. до 168 през 2004 г. Предприятието е с приключила процедура
на приватизация и очакванията са за запазване броя на заетите – 168 и
през 2006 г.
Всички останали големи фирми показват увеличение на броя на
заетите с до 10 % за периода 2003 – 2004 г. За периода 2004 – 2005 г. се
очаква запазване броя на заетите или увеличение с до 5 % .
Преобладаващата част / 73 % / от анкетираните посочват
необходимост от квалифициран персонал по професии, както следва:
- механизатори, животновъди;
- специализирани кадри в хартиеното производство;
- стругари,
фрезисти,
програмисти, инженери,
специалисти
селскостопанска техника;
- бармани, сервитьори, пиколо, камериерки, работници в кухня,
рецепционисти,
рехабилитатори,
масажисти,
счетоводители,
администратори, търговски работници, стоковеди, шофьори;
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- технолози, лаборанти – млечна промишленост;
- продуктови мениджъри, системни администратори.
Около 50 % от анкетираните показат намаление на нетните приходи от
продажби през периода 2000 – 2001 г. и възвръщане на нивата от 1999 г. и
увеличението им през 2002 до 2004 г. Всички, посочили нетни приходи от
продажби, очакват увеличение през периода 2005 – 2006 г. с 3 – 15 %.
Преобладаващата част от анкетираните са направили инвестиции в
размер до 100 000 лв. Очакванията за 2005 г. са инвестиции 15 000 – 100
000 лв.
Инвестициите на “Витавел” АД бележат трайно голямо увеличение –
при база 750 х. лв. за 2000 г. до 1 400 х.лв. за 2003 г.
Важна част от Плана за развитие на община Луковит /2007 – 2013 г/
заема анализът на аграрния сектор. По данни на ТСБ -Ловеч, общата площ
на община Луковит е 453408 дка, което представлява 10.98% от общата
площ на Ловешка област. От нея 322005 дка са селскостопански фонд
(14.43% от селскостопанския фонд на област Ловеч) и 96002 дка са горски
фонд. Процесът на възстановяване на земеделските земи в общината е
завършен.
В областта на селското стопанство основно се развиват земеделието и
животновъдството. Високият дял на обработваемата земя и добрите
природно-климатични условия са предпоставка за добре развито селско
стопанство. Условията в района са подходящи за отглеждане на зърненожитни, фуражни и технически култури, зеленчуци, овощни дървета, лозови
насаждения. През последните години засетите площи и получените средни
добиви от тези култури варират. Причина за това е липсата на достатъчно
средства в кооперациите и в частните стопанства, което води до неспазване
на технологичната дисциплина за културите, в резултат на което се
получават ниски добиви и лоши финансови резултати.
Налице е тенденция за увеличаване на засетите площи със зърнени
култури, като от 52 292 дка за 2002 год. те нарастват на 63328 дка за 2004
год. Средният добив на пшеница и ечемик за община Луковит за 2004 г. е
по-висок от предходната година, но по-нисък от нормата за района. През
2004г. производството на пшеница е 13 213 тона, което е почти два пъти и
половина повече от 2003 година /пшеница – 5 414 тона/ . Средният добив
на царевица е по-нисък от нормата за района, но по-висок от постигнатия
през 2003 год.
Както при зърнените култури, така и при слънчогледа съществува
увеличение на посевните площи. Произведената продукция за 2004 г. е 3
483 тона, което е с 1 728 т. повече от 2003 год., или се получава темп на
нарастване 98.46 на сто.
Извършените сравнения при анализа на производството на плодове и
зеленчуци между данните за посевните площи с пипер, домати, грах, лук,
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картофи, грозде, сливи, праскови, ягоди, дини, пъпеши за две съседни
години показват големи колебания в размерите. През 2004 г. посевната
площ със зеленчуци се е увеличила с 1 087 дка спрямо 2003 г. (от 4 288 дка
на 5 375 дка).
По отношение на животновъдството са дадени някои отрицателни
тенденции в развитието, като обаче не са изяснени достатъчно добре
причините за това неблагоприятно състояние. Животновъдството се
развива предимно в частния сектор, в стопанства с малък брой животни,
което не позволява ефективно въвеждане на високопроизводителна
механизация и автоматизация на отглеждането.
Към 31.12.2004, според данните на Общинска служба “Земеделие и
гори” Луковит, общият брой на говедата за община Луковит е 1 439 броя, в
т.ч. крави – 1099 бр. и биволи 126 бр. Всички те се отглеждат в частни
стопанства. Относителният дял на говедата, отглеждани на теритотията на
общината от този за 2003 год. е минус 34.82 %., като при биволиците
броят остава почти постоянен. Сравнен с този на област Ловеч /- 12.72 %/
темпът е също отрицателен – минус 22.1%. Още по-лошо е положението
при сравняване стойностите на община Луковит с тези за страната, от
което може да се направи изводът, че с всяка година в община Луковит
намалява интересът на стопаните към отглеждане на говеда.
Общият брой на овцете в групата на дребния рогат добитък намалява
както за общината, така и за областта. Положителен момент обаче е, че
през 2004 год., в сравнение с 2003 год., се наблюдава тенденция към
увеличение на броя на животните със 7.39 пункта, за разлика с
отглеждането на овце за област Ловеч и в страната. Конвертирането на
съществуващите частни овцевъдни ферми към изискванията за органично
земеделие ще осигури на производителите необходимата пазарна ниша,
тъй като органичната продукция е нов и търсен продукт на
международните пазари. Това ще бъде и един от начините през плановия
период да се преодолее спада в броя на отглежданите животни.
По данни на Общинска служба “Земеделие и гори” – Луковит, през
2004 год. броят на козите в общината бележи намаление с 2.59 на сто в
сравнение с 2003 год. В Ловешка област спадът е от – 6 %. Спад се
наблюдава и в броя на козите-майки. Продукцията е предимно за
задоволяване на лични потребности. Няма външен пазар, поради липсата
на традиции в промишленото производство на продукти от козе мляко.
Достигнатият брой кози е оптимален от гледна точка на земеделските
стопани и спрямо изискванията за горския фонд.
За община Луковит се наблюдава тенденция към увеличение броя на
пчелните семейства, като за 2004 г. техният брой е нараснал с 22.66%
спрямо 2002 г. Според направения анализ за целите на Плана,
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пчеларството се очертава като перспективен отрасъл за общината, тъй като
има добър пазар за пчелните продукти и мед от екологично чисти райони.
По-нататък, в аналитичната част на Плана за развитие на община
Луковит /2007 – 2013 г./ е направен анализ на състоянието и перспективите
на горското стопанство. Районът, в който е разположена община Луковит,
не е богат на гори. Степента на залесеност е 22.5 % при средно за България
33.6 % Покрай река Вит и Златна Панега естествената растителност е
представена от върби и тополи. Естествените горски масиви са силно
намалени, поради усвояването на площи за селскостопански нужди.
Горите в община Луковит заемат 96 008 дка, което представлява 21.73% от
територията на общината.
Горският фонд на територията на община Луковит е организиран в
едно поделение на Национално управление по горите - Регионално
управление по горите гр. Ловеч, Държавно лесничейство – гр. Луковит, с
един горскостопански участък и седем охранителни участъка.
По данни на Държавно лесничейство – Луковит, общата площ на
горския фонд към 24.12.2004 год. е 10980,1 ха, от които: а/ държавен
горски фонд - 5237,74 ха; б/ общински горски фонд - 451,00 ха; в/ гори
собственост на физически лица - 5291,20 ха; г/ гори собственост на
юридически лица - 0,16 ха. Вследствие прилагането на Закона за
възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд, е
допуснато силно раздробяване на горския фонд в общината на около 10
000 имота, които са с лошо обозначени граници.
Водните площи заемат 1.59 % от общата площ на община Луковит. На
територията на общината има 12 бр. язовира с обща площ 517 дка..
В община Луковит около 297.216 дка водни площи (вътрешни
водоеми) се използват за развъждане и добив на риба. Средните годишни
добиви, главно шаран, са около 1.500 т. Продукцията се е реализира на
вътрешния пазар като прясна риба.
В резултат на извършения анализ, екипът, разработил Плана за
развитие на община Луковит /2007 – 2013 г./, стига до следните
обобщаващи изводи за състоянието на земеделието и горите в общината:
 Съществуват добри традиции в отглеждането на зърнени култури и
маслодаен слънчоглед;
 Зеленчукопроизводството и производството на плодове е силно
зависимо от пазарната конюнктура, която през последните години става
все по-трудно предсказуема;
 100 % са частните земеделски стопанства;
 Съществуват
възможности
за
органично
земеделие
и
диверсификация на отглежданите култури;
 Налице е общ спад в развитието на селското и горско стопанство,
който през плановия период може да бъде преодолян чрез набелязаните в
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Плана стратегически цели, приоритети и мерки за тяхното постигане.
Важно място в Плана за развитие на община Луковит /2007 – 2013 г./ е
отделено на изследването на заетостта и безработицата в общината и на
състоянието на пазара на труда. Анализът на заетостта и безработицата
показва, че по тези показатели общината се намира в неблагоприятно
положение и това е един от основните проблеми за решаване чрез
интервенциите, предвидени в Плана за развитие на община Луковит за
периода 2007-2013 г.
Общият преглед на общинския трудов пазар показва следното:
 доминиращо влияние на сектор “Услуги” в структурата на местната
икономическа база, осигуряващ значителна част от заетостта в община
Луковит;
 приоритетно значение на икономически сектор “Индустрия” за
осигуряването на трудова заетост на населението от общината, в условия
на променяща се все още икономическа среда на територията на
общината;
 заетостта в кметствата се осигурява от аграрния сектор;
 доминиращо значение на обществения сектор при осигуряването на
трудова заетост в рамките на общината / към 2003 год./;
 неблагоприятен демографски натиск върху пазара на труда в
общината, предизвикан от дългосрочни тенденции на спад на
раждаемостта и влошаване на демографската структура на населението.
При анализа на динамиката и структура на заетостта разработващият
екип е установил, че за община Луковит преобладаваща е заетостта на
работна сила в обществения сектор, което се продопределя основно от
заетите в сферата на услугите и по-конкретно: държавно управление;
образование; здравеопазване и социални дейности. Заетите в тази сфера
към общия брой заети в община Луковит е около 50% за 2003 год. Това
изследване обаче обхваща само наетите по трудово и служебно
правоотношение, т.е. тук на са обхванати лицата, регистрирани като
земеделски производители. По данни от последното преброяване в
общината, заетите в земеделските стопанства са 28.4 %, а средната
стойност за страната е 17.2 %, или община Луковит отчита стойност
165.12 на сто от средната стойност за страната.
Общият брой на регистрираните безработни лица в ДБТ – гр. Луковит
към 31.12.2004 год. е 1597 лица. В сравнение с края на предходната година
се наблюдава намаление от 2.73%.
Структурата на безработицата по пол се характеризира с превес на
групата на мъжете – 52.10 % . През 2004 година, в сравнение с края на 2003
год. и 2002 год. групата на жените намалява съответно с 14.81 на сто и
24.33 на сто, групата на мъжете намалява с 12.61 на сто и 28.71 на сто.
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Във възрастово отношение най-многобройна е групата на
регистрираните безработни над 55 годишна възраст – 16.09% през 2004 г.
В сравнение с предходната година, тази група бележи намаление с 4.10 на
сто. Следва групата на регистрираните безработни лица на възраст от 3034 годишна възраст – 13.40 %, като и при нея се наблюдава намаление с
9.70 на сто спрямо 2003 год.
Регистрираните безработни лица над 50 годишна възраст са 26.48 %, а
младежите до 29 годишна възраст - 24.23 % от общия брой регистрирани
лица. Това са и групите в неравностойно положение на пазара на труда.
Разпределението на безработицата в професионален аспект се
характеризира с най-голям относителен дял на безработните лица без
специалност – 67.81 %, следват безработните лица с работническа
професия – 20.79 % и най малобройна е групата на регистрираните
специалисти – 11.40 %.
В сравнение с 2003 год., се наблюдава тенденция към намаляване на
групите на специалистите и на работниците, а намалението е най-малко
при регистрираните безработни лица без специалност, което дава
основание да се направи извода, че лицата без определена специалност
трудно ще намерят реализация на пазара на труда.
Образователната структура на безработните се характеризира с найголям дял на безработните лица с основно и по-ниско образование –
64.12%. Спрямо 2003 се наблюдава намаление с 8.73 на сто, а спрямо 2002
групата бележи намаление с 23.30 на сто.
Безработните с висше образование са 2.76 %, като техният дял
намалява в сравнение с 2002 год. с 35.59 на сто и 26.67 на сто спрямо 2003
год. Най-много са регистрирнатите висшисти с инженерно-техническо,
икономическо и селскостопанско образование.
Безработните лица със средно-специално и средно-професионално
образование са 27.74 от общия брой безработни лица, а безработните със
средно образование са 5.39 %.
По данни на ТСБ – Ловеч, общо за периода 2000 -2003 за общината е
отчетена 23.65 % безработица, а за страната безработицата през същия
период е 15.70% . Това означава, че община Луковит отчита средно
равнище на безработица 150.64 на сто от средното равнище за страната за
разглеждания период.
По отношение търсенето на работна сила разработващият екип
установява, че общият брой на заявените през 2004 година работни места
извън програмите за заетост е 891, като се наблюдава спад спрямо 2003
год. с 87 работни места или 8.90 на сто.
По-голяма част – 782 броя или 87.77 % от заявените работни места са
в сферата на частния сектор.
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Разпределението на свободните места по професионален признак е
следното:
- работническа професиия - 33 бр.
- специалисти
-126 бр.
- без квалификация
-732 бр.
От заявените свободни работни места за специалисти преобладава
делът на специалистите в областта на техниката и технологиите – 52 бр.,
образованието – 21 бр., здравеопазването – 12 бр., икономическите
специалисти – 15 бр. и хуманитарните специалисти – 13 бр.
Анализът на посочените данни е дал основание на разработващия екип
да направи следните основателни основни изводи за състоянието на пазара
на труда:
 Нивото на безработица в Община Луковит е трайно над средното за
страната;
 В община Луковит съществува неблагоприятно съотношение
между търсене и предлагане на работна сила;
 Съществува тенденция на трайно нарастваща продължителна
безработица в селата от системата на общината;
 За групата на безработните лица с по-ниско от основното
образование и без квалификация, които са около 64.12 % от общо
регистрираните безработни, единствената възможност за реализация са
Програмите за заетост;
 Активните мерки за защита при безработица и насърчаване на
заетостта не могат да компенсират нарастващото напрежение на пазара на
труда в общината;
 Един от основните проблеми за района, отчетен и в Националния
доклад за развитие на човека през 2003 год. е “ромската” безработица,
като в класацията по тип /1-262/ община Луковит е на 78 място в страната.
Голямата част от ромите са безработни и получават помощи, чиито
размери са недостатъчни, за да задоволят потребностите на многочленните
им семейства. Състоянието на местната икономика не дава възможност за
трудова заетост, а ниската степен на образование, липсата на съответна
квалификация, още повече стесняват кръга от възможности за намиране на
постоянна работа.
Като цяло, аналитичната част на Плана за развитие на община
Луковит /2007 – 2013 г./ дава относително пълна картина за социалноикономическото развитие общината. Обхватът на раздела е балансиран,
няма прекалено обемни анализи на отделни сектори, които да влошават в
определена степен качеството му.
Общата оценка на Плана за развитие на община Луковит за периода
2007 – 2013 година, в частта анализ на социално-икономическото развитие
е следната:

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

29

 изследвани са главните аспекти на развитието на общината.
Изследването е балансирано по отношение на обема и представената
статистическа информация;
 откроени са основните приоритети и проблеми в общината, което е
позволило обвързването им в анализа на силните и слабите страни,
възможностите и заплахите;
 отразени са специфични области, като икономически потенциал на
общината, развитие на човешките ресурси, заетост и безработица;
 не са налични противоречия между текстове в отделните раздели,
отразени са взаимовръзките между отделните сектори;
 представената статистическа информация е актуална, като са
използвани данни на НСИ, от мониторинговата система на МОСВ, както и
допълнителни данни за областта и страната. Направените изводи почиват
на представената информация.
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ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПЛАНА ВЪРХУ
ОКОЛНАТА СРЕДА
1. Цел и задачи на екологичната оценка на въздействието на
плана върху околната среда
Екологичната оценка на Плана за развитие на община Луковит :2007 –
2013 г./ представя състоянието на околната среда в общината, основните
силни и слаби страни на общинския потенциал, с цел идентифициране на
потенциалните екологични възможности и заплахи. Екипът, извършващ
оценката, поставя допълнителен акцент
върху ангажиментите на
общината за подобряване на екологичната среда през плановия период до
2013 г. и на предвидените съвместни инициативи със съседните общини за
подобряване на екологичната обстановка.
Основна задача на настоящата предварителна екологична оценка е да
се извърши анализ на Общинския план за развитие 2007-2013 г. в частта му
относно екологичното състояние на община Луковит, респективно - на
тези компоненти на околната среда, които в значителна степен са засегнати
от антропогенната дейност.
Екологичната оценка на Общинския план, извършена на експертно
ниво, има за цел допълнение и доразвитие на разработения План, както с
нови аспекти по отношение на бъдещия екологичен статус, така и по
отношение на приоритетите, мерките и задачите в частта им, касаеща
екологичните проблеми.
Настоящата екологична оценка е изготвена на основание ЗООС ДВ.,
бр.91 от 2002 г.; ДВ., бр.98 от 2002 год.; ДВ., бр.86 от 2003 г.; ДВ., бр.70 от
2004 год. и по-конкретно - в унисон с изискванията на глава шеста от
ЗООС - “Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната
среда”- Чл. 81 т.1, т.3; Чл. 83 т.3; Чл.85 (1) и (4) б; Чл.86 (2) и (3) и Чл.91
(1); Наредбата за условията, реда и методите за извършване на екологична
оценка на планове и програми ПМС № 139, ДВ., бр.57 от 2004 г. от една
страна, и от друга - Закона за регионалното развитие и устройство.
При разработването на екологичната оценка на Общинския план са
ползвани подходът и методологията, описани в “Ръководство за
екологична оценка на планове и програми в България”, изготвено по
проект “Практическо приложение на екологична оценка на планове и
програми в България” (MATO/BG/9/: Matra Preaccession Project
Programme), София 2002 и окончателния доклад на “Екологична оценка на
регионалната оперативна програма за България, 2003-2006”, София, юли
2003.
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За разлика от ОВОС, изготвената от екипа предварителна (ex-ante)
екологична оценка на Плана за развитие на община Луковит 2007-2013 г.,
цели да отчете екологичните проблеми в общината на най-ранния етап от
вземане на конкретни управленски решения и да направи този процес попрозрачен, посредством консултации със специалисти и участие на
обществеността. В тази връзка, представеният окончателен текст на
екологичната оценка отразява и бележките на специалистите от общината,
направени в процеса на проведените с тях разговори. Преди и в процеса на
изготвянето на екологичната оценка беше осъществена среща с членове на
екипа, участвал в разработката на Плана, която впоследствие се оказа
много полезна.
Като основен метод за оценяване въздействието на мерките върху
бъдещото състояние на околната среда, залегнали в Общинския план, е
използван вариант на модифицираната матрица на Леополд. Другите
методи, които са използвани в процеса на разработването на оценката, са
следните:
- интервю и обсъждания със специалистите от общинската
администрация;
- анализ на тенденциите в развитието на екологичната система в
общината;
- експертна прогноза за развитието на екосистемата и биологичното
разнообразие в общината през плановия период.
При оценката е взета предвид несигурността, свързана с липсата на
базова информация и на прецизност при измерване на въздействията.
Проблемът за липсата на базова информация е преодолян чрез
сравнителния анализ и оценката на последните данни за състоянието на
околната среда в общината. Липсата на прецизност при измерване на
въздействията е преодоляна по пътя на метода на експертните оценки,
оценката на настоящото състояние на основните компоненти на околната
среда и чрез прогнозиране на тяхното бъдещо състояние.
При определянето на пунктовете, където могат да се очакват и
предвидят значителни екологични въздействия, са анализирани и оценени
природните ресурси и екосистемите, състоянието и прогнозата за
състоянието на околната среда по компоненти: въздух, води, почви,
флора, фауна, защитени територии и др. За целта са използвани:
 съществуващата национална нормативно-правна уредба в областта
на околната среда;
 държавни, регионални, правителствени и общински документи;
 нормативно-регламентиращите документи и указания на РИОСВ;
 законът за опазване на природната околна среда;
 националната стратегия за опазване на околната среда (2000-2006);
 националната програма за управление на отпадъците;
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 националната стратегия и закон за опазване на биологичното
разнообразие и др.
Освен това, за целите на екологичната оценка са използвани:
качествени и количествени показатели за състоянието на околната среда в
общината; екологични проблеми и въздействия, идентифицирани от
общинските специалисти; становища на експертите от общината, изложени
от тях по време на проведените предварителни разговори и др. Разглеждат
се също така възможни алтернативи за решаването на общинските
екологични проблеми и за осигуряването на предпоставки за устойчиво
развитие на общината. Те включват мерки и задачи за опазване,
възстановяване и възпроизводство на околната среда, както и конкретни
предложения, насочени към оптимизиране на екологичното равновесие
върху територията на общината.
Основните общински екологични цели, обект на оценката, се свеждат
до следното:
 подобряване и осигуряване на здравословно качество на
атмосферния въздух;
 осигуряване на необходимото количество и качество на
повърхностните и подземните води;
 възстановяване и подобряване качеството на почвите;
 устойчиво социално-икономическо развитие на общината
и
околната среда ;
 оптимално управление на отпадъците;
 създаване на реални предпоставки за привличане на инвестиции,
свързани с устойчивото развитие на общината, съчетано с опазването на
природната среда и др.
В Общинския план проблемите за опазване на околната среда са
заложени в раздел 2.5. Околна среда, като по-конкретно е анализирано
състоянието на околната среда по компоненти и по фактори на
въздействие – атмосфера, ландшафтно и биологично разнообразие, твърди
отпадъци, потребление на ресурси. Отделни проблеми по опазването на
околната среда се третират и в други раздели и части на Плана – раздел
2.7. Земеделие и гори. Много правилно в Плана се третира и проблема за
административно-правните мерки по управление качеството на околната
среда. Разделът за околната среда завършва с изводи от анализа на
състоянието и тенденциите в опазването на околната среда.
От екологична гледна точка, заложените основни цели в Плана са
насочени към осигуряване в периода 2007-2013 год. на предпоставки и
реални условия за устойчиво екологосъобразно развитие на общината. Те
са съобразени със съществуващите природни дадености и местната
специфика на региона, а така също - с вграждането им в областното,
междурегионалното и националното развитие и сътрудничество.
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2. Състояние на компонентите и факторите на околната среда.
Възможни въздействия върху околната среда.
Данните от извършваните контролни замервания относно качеството
на различните компоненти на околната среда на територията на община
Луковит не позволяват създаването на изчерпателна картина, почиваща на
пълни количествени измерители за качеството на околната среда. По тази
причина, част от анализа почива на данни за община Луковит, на данни от
наблюдения на РИОСВ – Плевен и на косвени данни и допускания,
произтичащи от наличната информация, както и на субективните
експертни преценки за наличието или липсата на проблеми в даден сектор.
Екологичният анализ показва, че с малки изключения, състоянието на
компонентите и факторите на околната среда в общината общо взето е
добро, като предоставя добри възможности за развитието на икономиката
и относително благоприятна жизнена среда за населението и гостите на
община Луковит.
2.1. Компоненти на околната среда
2.1.1. Атмосферен въздух
В климатично отношение, Луковитската община се намира в умереноконтиненталната климатична област, характеризираща се с топло лято,
студена зима, голяма амплитуда на температурата на въздуха, пролетнолетен максимум и зимен минимум на валежите и сравнително устойчива
снежна покривка. Средната годишна температура е около 9.3о , средната
юлска 21.4о, а средната януарска температура е минус 1.5о.
Средногодишното количество на валежите за Предбалкана се колебае от
620 до 750 мм. Затова пък, докато в северната част на района средната
покривка се задържа средно 48 дни в годината, то на юг се увеличава до 55
дни годишно. На близостта до Стара планина се дължат и така наречените
фьонови ветрове, които макар и рядко, са характерни за този район през
зимния сезон.
В съчетание с особеностите на релефа, климатичните условия
създават благоприятни условия за развитие на селско стопанство (зърнени
култури, слънчоглед, захарно цвекло, лозя и животновъдство).
Ниската повторяемост на случаите с тихо време и скорост на вятъра
под 1 м/сек обуславят засилването на самопречиствателните процеси на
атмосферния въздух на територията на общината. Силните ветрове влияят
благоприятно за хоризонталното разсейване на емисионните вещества.
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Анализът на климатичните фактори и метеорологични елементи
показва, че те са благоприятни и не обуславят атмосферен пренос на
замърсени въздушни маси над територията на общината. Независимо от
това е необходимо да се осъществява периодичен контрол на състоянието
на въздуха в общината и особено в граничните й територии със съседните
общини.
Основните антропогенни фактори, които оказват влияние върху
качеството на атмосферния въздух, са: промишлеността, транспорта и
комунално-битовата дейност. В селищните територии на общината не се
намират крупни производствени замърсители на атмосферата. Проблеми,
свързани със замърсяването на атмосферата, създават преди всичко
автомобилният транспорт и битовият фактор - прахът от непочистените и
неблагоустроени улици, битовите отпадъци. Мъглите и облачността през
зимата затрудняват самопречистването на атмосферния въздух, но
ветровете с висока скорост влияят благоприятно за разсейването на
атмосферните примеси.
Състоянието на атмосферния въздух в община Луковит се
характеризира с много добри мониторингови показатели. Характерно за
общината е това, че общото количество на отделяните емисии през
последните години е намаляло значително. При това, количеството на
серния двуокис, въглеродните съединения и промишления прах намалява
значително. Всички източници на замърсяване на атмосферния въздух са с
минимални емисии – горски и полски пожари, предприятия, транспорт и
бита. Проблем остава все още праховото замърсяване на територията на
населените места, което налага въвеждането на практика за редовно миене
на улиците, като единствен ефективен начин за справяне с проблема.
Оценката на качеството на атмосферния въздух се осъществява от
Националната система за мониторинг, но на територията на община
Луковит няма изграден пункт. За отбелязване е, че територията на
общината се отнася към районите, в които нивата на замърсителите не
превишават долните оценъчни прагове (Наредба №7, ДВ бр. 45/03.05.1999
г.,).
От всичките пет оксида на азота, на територията на общината пряко се
получава само един – азотен оксид. В атмосферата лесно се окислява до
азотен диоксид, с водните пари образува азотна и азотиста киселина.
Вреден е за хората и за почвата. “Доставчик” на азотни оксиди са
отпадните газове при горене на различни видове въглища от ТЕЦ и в бита.
От отработените газове от промишлеността, транспорта и от изгарянето на
въглищата и нефтопродуктите се отделят серен диоксид, азотни оксиди и
въглероден диоксид. Те падат на земята като киселинен дъжд, в резултат
на което се повишава киселинността на почвата, увеличава се
концентрацията на минерали в нея, увреждат се каменни постройки и
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произведения на изкуството, горите и много форми на живот във водата.
Въглеродният оксид се получава при непълно горене на въглища за
промишлени битови нужди. В резултат на разлагане на остатъците от
растителни и животински организми в отсъствие на въздух под действие
на метаногенни бактерии се образува метан, а от преминаващия
автомобилен трафик през града в атмосферата се емитират оловни
аерозоли. Сериозен проблем за общината представлява прахът, който се
получава от използването на твърди горива с високо пепелно съдържание
и от циментовото производство.
Входно-изходните артерии на населените места са едни от найпроблемните територии в общината. Наличието на възлови за страната
шосейни артерии (ГП-1-3 София-Русе) предполага замърсяване на въздуха
в общината. Продължаващата масова употреба на оловосъдържащи
бензини, в съчетание с разрастването на физическото остаряване на
автомобилния парк, допринася значително за замърсяването на
атмосферния въздух с прах, оловни аерозоли, неизгорели газове, азотни
окиси.
Чрез производството на цимент, тухли и керамични изделия,
строителната промишленост е основен източник на замърсители на
околната среда и в частност - на атмосферата. Най-значителен дял на
замърсяване на околната среда има циментовата промишленост в с. Златна
Панега. Увеличаването на производството на цимент след 1994 г. е довело
до нарастване на емисиите на основните замърсители на въздуха - прах,
серни окиси, азотни окиси, въглероден окис, въглероден двуокис.
От териториална гледна точка, източниците на вредни вещества,
замърсяващи атмосферата, са:
1. Източници, разположени върху територията на община Луковит –
пътният транспорт, битовото горене и горивните процеси в индустрията
(производствени парови централи и локални отоплителни системи).
2. Източници, разположени върху територията на съседните общини
(най-вече циментовият завод в с. Златна Панега) .
Посочените източници се характеризират с малък капацитет и
мощност и голяма част от тях работят предимно през отоплителния сезон.
Ето защо може да се направи извода, че те не оказват значимо негативно
въздействие върху качеството на атмосферния въздух на общината, за
което красноречиво говорят данните от РИОСВ – Плевен. Въпреки това,
поради липсата на системни наблюдения, категорична оценка за
състоянието на атмосферния въздух в община Луковит не може да се
направи. Ето защо препоръчително е да се положат усилия през плановия
период 2007-2013 г. за изграждането на собствена база данни за
състоянието на атмосферния въздух, като за целта съвместно с РИОСВ
Плевен се създаде система за мониторинг. Подобряване състоянието на
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атмосферния въздух в община Луковит може да се постигне и чрез
постепенно газифициране на повечето производствени обекти и на
домакинствата.
2.1.2. Водно богатство
Главна речна система, протичаща през територията на общината, са
водите на реките Златна Панега, Искър, Вит, Каменица. Режимът им е
дъждовно-снежен. Вътрешногодишното разпределение на оттока е
обусловено от сезонните изменения на оттокообразуващите фактори,
характерни за преходния климатичен район, в който попада водосборния
басейн върху територията на община Луковит.
Характерно за периода след 1989 г. е значителното намаляване на
емисиите в повърхностните и подземните води и подобряване на
качествените им показатели. Последното е в резултат на ограничаване и
спиране на някои производства. Няма информация за трайно замърсяване
на повърхностните и подземните води в общината.
Липсата на изградена канализационна мрежа на по-голяма част от
територията на общината, влошава екологичната обстановка.
Болшинството жилищни сгради имат септични ями, не изпълняващи до
голяма степен предназначението си, което води до преливане и
недопустими течове по улиците на града и директно в речните корита.
Неблагоприятна е констатацията в Плана, че по-голямата част от
комунално-битовите води не се преработват, поради което проникването
на вредни вещества и микроорганизими в подпочвените води е
потенциална опасност за замърсяване на източниците за питейна вода.
Като основни източници на подобни замърсявания в Плана са посочени
септичните ями на домакинствата, галваничното отделение на “Звезда”,
“Витавел” и болницата, чийто отпадни води се заустват директно в р.
Златна Панега. Замърсяването на повърхностните водни течения на
територията на общината се дължи на
битово-фекалните води от
населените места, нерегламентираните сметища, разположени в
непосредствена близост до реките и отпадните води от действащите в
момента на територията на общината фирми.
Оценката на състоянието на водите е извършена на основата на
Наредба №1 за проучването, ползването и опазването на подземните води
(ДВ.бр.58.07.2000г.). Резултатите от химичните анализи се сравняват с
препоръчителните показатели за опазване на подземните води от
замърсяване – екологичен праг и праг на замърсяване (Приложение № 3
към Наредба №1). Причините за лошото състояние на подземните води са
резултат от хидроложките условия, които обуславят формирането на
подземните води предимно в първия, най-близко разположен до земната
повърхност водоносен хоризонт, липсата на канализационна система за
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отпадни води на територията на общината и наличието на
нерегламентирани сметища в близост до руслата на р. Златна Панега,
Искър, Каменица и Вит.
В Общинския план за развитие до 2013 г. са маркирани четири
основни проблема, свързани със състоянието на водите: изграждане на
канализационна мрежа и градска пречиствателна станция; събиране и
пречистване на отпадните битови и производствени води; осигуряване на
достатъчна по количество качествена вода за напояване; преодоляване на
замърсяването на водите с торове и пестициди
Проблемите, свързани с опазването чистотата на водите в община
Луковит, са маркирани и заложени в подходящ вид в Общинския план за
развитие за периода 2007-2013 г. Като най-належащо мероприятие, което
следва да се ползва с предимство при решаването на проблемите с
чистотата на водните басейни е построяването на градска пречиствателна
станция за отпадни води и на локални пречиствателни станции. Подобни
мерки са заложени в Общинския план за развитие и тяхното успешно
изпълнение действително ще подобри в много висока степен състоянието
на водните ресурси. С изпълнението на целите на Плана ще се постигне
ефективен контрол и управление на водите на територията на общината,
намаляване на загубите във водопроводната мрежа, поетапно ликвидиране
на точковите и дифузните източници на замърсяване, с което ще се
подобри качеството на повърхностните и подземните води.
Без прилагане на мерките, заложени в Общинския план, ще продължи
съществуващото състояние на безконтролно ползване на водните ресурси,
загуби във водоснабдителната мрежа и замърсяване на повърхностните и
подземните води.
2.1.3. Почвено разнообразие
Районът на община Луковит се намира в Средния Подбалкан. Основна
роля в геоморфоложки план играе Луковитското хълмисто понижение.
Релефът е хълмисто-ридов до плоско-ридов. Луковитското понижение е
запълнено от еоценски песъкливо-глинести седименти. Кредните варовици
благоприятстват карстообразуването. Затова широко е разпространен
откритият карст, с типичните му проявления – проломни долини, пещери,
кари, понори и др. Средната надморска височина е 306 м., което
благоприятства земеделието и не създава проблеми при изграждане на
техническата инфраструктура.
В района преобладават на север черноземите и файоземите. В речните
низини почвите са основно наносни (алувиално-ливадни). Върху тях добре
се развива ливадно-блатната и блатна растителност и по-рядко- дървесна.
Лисивираните почви са най-широко разпространени в Предбалканската
част на района и са от подтипа хромови, калциеви и глеевидни. В
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каньоните на плитка варовикова основа големи площи заемат рендзините
почви, които са богати на карбонатни съставки и са съществена част от
карстовия релеф.
Разнообразието на почвите е предпоставка за отглеждане на
зеленчуци, зърнени и фуражни култури, лозя и др. По терасите на реките
те са алувиално-ливадни. Подходящи са за отглеждане на зеленчуци.
Върху черноземите се отглеждат предимно зърнени култури.
По отношение на баланса на територията, Луковитска община се
отличава със значително по-висок от средния за страната дял на
земеделските територии (70.30 % срещу 58.70 %) и по-нисък от средния
дял на населените места и урбанизираните територии (4,5 срещу 5.0 %) и
горските територии (22.5 % срещу 33.6 %).
С най-висок дял на земеделските територии са селата Тодоричене,
Бежаново, Ъглен, Дерманци, Петревене и Дъбен. Висок дял на горските
територии имат следните населени места: с. Беленци, с. Румянцево, гр.
Луковит и с. Карлуково. За общината като цяло е налице нисък дял на
урбанизираните територии (4.5 %). Тревожен е фактът, че 311 дка от
територията на общината са нарушени терени, върху които са разположени
кариери за добив на полезни изкопаеми и сметища. Голяма част от почвите
в района на с. Карлуково се нуждаят от рекултивация, тъй като са сериозно
увредени от вародобива.
На територията на община Луковит са събрани и съхранени всички
пестициди и други средства за химическа борба с вредителите в селското
стопанство, като е организирано централизирано депо в с. Карлуково. По
такъв начин са ликвидирани потенциалните източници за предизвикване
на локални почвени замърсявания и на замърсяване на повърхностните и
подземните води. Така е разрешен един сериозен екологичен проблем,
който в противен случай може да има фатални последици за екологичното
равновесие в общината.
За оценка степента на вкисляване на почвите на територията на
община Луковит няма изграден пункт, поради което не може да се даде
оценка относно наличието на кисели почви.
По-голямата част от територията на общината се характеризира с
ниска степен на ерозия. Усилията на общината трябва да бъдат насочени
към ограничаване на ерозионните процеси на територията чрез
превантивна дейност, текущ и последващ контрол. За да се предотвратят
ерозионните процеси на територията на община Луковит, е необходимо да
се извърши комплексен анализ на протичащите ерозионни процеси и да се
предвидят мерки за борба с ерозията. В качеството на основен метод е
необходимо да се използва зеленото укрепване.
В резултат на анализа на почвените типове, разпространени на
територията на общината, в аналитичната част на общинския план е
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направен изводът, че тя разполага със значителни почвени ресурси за
развитие на редица подотрасли на растениевъдството - зърнени култури,
технически култури, трайни насаждения (лозя), фуражни култури.
Същевременно, интензивното им използване е предпоставка за тяхната
деградация и замърсяване с тежки метали. Ето защо е необходимо
изграждането и подържането на мониторингова мрежа.
Източник на замърсяване на почвите са промишлеността,
неправилната употреба на химични средства за растителна защита,
транспортът и др. дейности. За опазване на почвите от замърсяване
трябва да се преустанови практиката на незаконно изхвърляне на отпадъци
на произволни, нерегламентирани сметища. Това би могло да се постигне
както чрез подобряване организацията за събиране на отпадъците, така и
чрез намаляване на опасните им свойства.
Въпреки относително благоприятната ситуация по отношение на
почвите в община Луковит, в Общинския план би следвало да бъдат
заложени допълнително някои мерки, с които се цели да се ликвидират
допуснатите до момента нарушения и да се отстранят предпоставките за
бъдещи евентуални неблагоприятни въздействия върху почвеното
богатство на общината. Такива например могат да бъдат следните:
“общинска комасация на земеделските земи”, “залесяване на изоставени и
ерозирали земи”, “рекултивация на нарушени терени” и др. подобни.
С изпълнение на мерките, заложени в Общинския план, ще се
елиминират възможните предпоставки за бъдещо замърсяване на почвите,
ще се намалят щетите от ерозията и от нерегламентираното замърсяване на
почвите, което в крайна сметка ще осигури запазването на почвеното
разнообразие и плодородие на поземления фонд, а това е безспорна
предпоставка за бъдещо устойчиво развитие на общинската икономика в
хармония с природната среда.
2.1.4. Биологично разнообразие
Биологичното разнообразие на община Луковит включва зелените
площи в населените места, полските и горски растения и животни,
билките, горско-дървесните видове и храстите. По разположението, вида и
предназначението си зелените площи в населените места на общината
биват :
- паркове и градини за общо ползване;
- насаждения със специално предназначение – зелени площи към
обществени сгради, училища, детски заведения, спортни паркове и други;
- растителност със санитарно-защитни функции край някои понатоварени пътни артерии;
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- дворна зеленина, чиято интензивност е значителна в парцелите за
индивидуално жилищно строителство и оказва благоприятно общо
въздействие върху микроклимата в населените места.
Територията на община Луковит попада в Европейската
широколистна горска област. Характерът на растителността се определя от
релефа. Според представителите на флората има много видове ендемити и
реликти: ковачевия зановец, лимодорумът, скалния карамфил и др.
Районът попада в зоната на смесените ксеротермни дъбови гори – цер,
благун. По стръмните варовити терени и по склоновете – келяв габър и
сребролистна липа. По карстовите повърхности са характерни храстовите
съобщества – драка, трънка, смрадлика и др.Сред тревните видове има и
застрашени съобщества и с ограничен ареал: горска съсънка, снежно
кокиче. По р. Вит и притока й Каменица се срещат съобщества на бяла
върба, бяла топола, елша, а наличието на много блата и стари корита
благоприятстват разпространението на блатната растителност – тръстика,
папур, камъш. Сред блатната растителност се срещат и видове, включени
в българската Червена книга: безкоренчестата волфия и насекомоядната
мехурка.
Фауната се отличава с много голямо разнообразие, но с ниска степен
на проучване. Преобладават средноевропейските, евросибирските и помалко субмедитеранските видове.
Процентът на ендемизъм сред безгръбначните не е проучен, но
несъмнено е много висок. В района не всички насекомни групи са
изследвани щателно. В с. Ъглен и с. Дерманци са установени три нови за
ентомофауната на България вида – Mymar pulchelum, Polynema kressbachii
и P. speciosmmi / разред Hamenoptera, сем. Mymaridae/.
Богатството на риби също е голямо. Включва над 30 вида и е едно от
малкото останали в Европа находища на Европейският автохтонен див
шаран.
С
най-голямо
разнообразие
се
отличава
орнитофауната.
Установявани са пъстрия скален дрозд и испанското каменарче. Сред
петрофилните видове чести са гарванът, черният щъркел, алпийския
бързолет и бухалът / Bubo bubo / - европейски застрашен вид с
многобройна гнездова популация в района.
Районът е един от трите в страната, където е установяван през
гнездовия период степния орел и един от двата в Северна България на
царския орел. Тук се среща
през размножителния период и
световнозастрашеният вид ливаден дърдавец.
С най-голямо разнообразие се отличава орнитофауната – черноглавата
овесарка, червенокръстата лястовица, черният щъркел, черният кълвач и
др. Сред включените в Червената книга са големият ястреб, белоопашатият
мишелов, орелът-змияр и соколът орко. Често срещани са фазанът,
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яребицата, пъдпъдъкът, гургулицата, а така също и много пойни птици –
коприварчета, дроздове, чучулиги, лястовици и др.
Тъй като теренът е карстов, богатството на влечуги е изключително.
Тук са едни от големите популации в страната на двата вида сухоземни
костенурки. Срещат се ивичестият гущер, зеленият гущер, слепокът,
водните змии, големият стрелец, смокът- мишкар и др.
От дребните бозайници най-често срещани са пъстрият пор и видрата.
Сред застрашените гризачи в близост до района са установявани големият
хомяк и златистият хомяк. Широко разпространени са обикновената и
жълтогърлата горска мишка, сърната, дивата свиня, лисицата, чакалът,
язовецът, бялката, а срещите с вълка са епизодични.
На територията на община Луковит са определени като защитени
местности и природни забележителности шест обекта – три в землището на
с. Бежаново, един в землището на с Дерманци, един в землището на гр.
Луковит и един в землището на с. Карлуково.
Общото заключение е, че уникалната и много разнообразна фауна, е
предпоставка за предлагане и на други местности от района като защитени
територии.
В аналитичната част на Общинския план и особено в неговия
стратегически разрез, по отношение опазването и увеличаването на
биологичното разнообразие в общината не е отделено нужното внимание.
Добре би било да се формулират няколко конкретни мерки, насочени към
съхраняването и увеличаването на биологичното богатство на общината –
билки, цветя, горско-дървесни видове, полезен дивеч, рибни запаси,
естествени находища на редки видове растения и т.н.
Изпълнението на мерките от Общинския план за развитие на община
Луковит трябва да
допринесе за съхраняване и обогатяване на
биоразнообразието, а това е възможно при положение, че те бъдат
заложени във финансовата индикативна таблица, за да бъдат финансово
осигурени.
2.2. Фактори на околната среда
2.2.1. Отпадъци
На територията на община Луковит се генерират значително
количество отпадъци – около 25 000 куб. м.. годишно, от които 21 % са
хранителни и градински отпадъци, пластмаси - 18 %, стъкло, кожи и
метали по около 2 %, неидентифицируеми - около 30%, хартия - около 5
%. В град Луковит сметосъбирането и сметоизвозването се извършва от
фирма “Шеле България” ЕООД гр.София. Техниката и съдовете,
предоставени от почистващата фирма, са в много добро състояние.
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Системата за сметосъбиране е оптимизирана, съдовете за отпадъци са
достатъчни за града.
В останалите селища на общината няма организирано сметосъбиране
и тази дейност се извършва от населението на общината, като отпадъците
се събират в нерегламентирани сметища. Такива сметища има изградени
във всички населени места на общината (по данни на общинска
администрация те са 15 броя). Основна причина за липсата на
организирано сметосъбиране и извозване на отпадъците, както и за
нередовното обработване на сметищата, е липсата на финансов ресурс в
отделните кметства. Сериозен проблем за общината е и липсата на
екологична култура на населението. Поради това, твърдите битови
отпадъци се изхвърлят безразборно около площадките, които са заети от
сметища, а много често - и на други терени, като по такъв начин се
замърсява околната среда.
Проблем за общината също така е изчерпаният капацитет на
градското сметище, чието решаване общинското ръководство вижда в
изграждането на Регионално депо за битови отпадъци, съвместно с
общините Тетевен, Ябланица, Червен бряг и Роман.
В резултат на анализа, в Общинския план за развитие се констатира,
че е необходима актуализация на общинската програма за управление на
отпадъците, която да гарантира създаването на работеща и финансово
осигурена система за управление на отпадъците. Освен това, би следвало
да се организира непрекъснат мониторинг на нерегламентираните
сметища, както и да се разработи проект за тяхното постепенно
ликвидиране.
Проблемите, възникващи при експлоатация на съществуващите в
момента депа, са:
 не са организирани и не се контролират;
 липса на заграждения, с цел ограничаване достъпа на хора и
животни;
 не се извършва периодично запръстяване на депонираните
отпадъци.
В тази насока в Общинския план са заложени редица полезни мерки,
които ще решат до голяма степен проблемите с отпадъците: закриване на
всички нерегламентирани сметища, като всички населени места на
общината бъдат включени в системата на организираното събиране и
транспортиране на отпадъците до бъдещото регионално депо, което ще
доведе до подобряване качеството на околната среда.
Основните компоненти на Програмата за управление на дейностите по
управление на отпадъците, заложени в Плана за развитие на Община
Луковит, касаят следното:
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- оптимална организация на събирането и транспортирането на
отпадъците;
- екологосъобразно обезвреждане на отпадъците;
- намаляване риска от стари замърсявания;
- привличане на обществеността за най-ефективното решаване на
проблемите в условията на ограничени ресурси;
Във финансовата индикативна таблица решаването на проблемите с
отпадъците в общината е заложено в Приоритет № 1, специфична цел № 2,
мярка № 1 “Премахване на нерегламентираните сметища. Организиране на
сметосъбирането и сметоизвозването от населените места” и мярка № 2
“Изграждане на малки пречиствателни станции и локални пречиствателни
съоръжения за промишлени и битови отпадъчни води”.
Оценката на аналитичната част от Плана за развитие на Община
Луковит по отношение на отпадъците дава основание да се констатират
проблеми, които непременно трябва да бъдат решени по най-рационален
начин през предстоящия планов период до 2013 г.:
- създаване на оптимална система за организирано сметосъбиране и
сметоизвозване, включваща всички селища на общината;
- функциониращите на територията на общината фирми да имат
разработени програми за управление на отпадъците;
- ликвидиране
на
замърсяванията
от
отпадъци
извън
регламентираните сметища в околностите на селата и по протежение на
пътната и уличната мрежа;
- прекратяване на практиката за неконтролирано изхвърляне на
строителни отпадъци;
- осигуряване на достатъчно средства за решаване на проблемите с
отпадъците на общинско ниво;
- изграждане на система за по-ефективен контрол и управление на
отпадъците.
В резултат на това ще се подобри работата на системата за
организирано сметосъбиране, което пък е гаранция за кардинално
решаване на проблемите с отпадъците в община Луковит през плановия
период до 2013 г.
2.2.2. Шум
Шумовите натоварвания на територията на Община Луковит се
формират основно от фоновия шум на пътните артерии и части от
територията на предприятията, в които се извършват дейности, отделящи
шум и вибрации. В последните години не се наблюдава завишено шумово
натоварване. Наблюденията (на територията на общината няма постоянни
пунктове за измерване на нивото на шума) показват, че това не е сериозен
проблем за населението на общината. На територията на общината липсва
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акустично натоварване на средата, създаващо проблеми, свързани с
нарушаване спокойствието на населението и неговото здравословно
състояние. За отбелязване е, че почти всички епизодични измервания са
показали нива на шума под пределно допустимите норми. Териториалното
разположение на функционалните зони “труд, обитаване, отдих” в
общината е определено по начин, недопускащ създаване на високо шумово
поле. Изключение в това отношение прави населението, живеещо в
близост до транспортни възли, както и това, живеещо в близост до
пътните артерии.
Неблагоприятната акустична обстановка в селищата на общината край
оживените пътни артерии (най-вече гр. Луковит, с. Румянцево и с.
Петревене) се формира от нарастващия трафик на моторните превозни
средства, неудачни градоустройствени решения и техническо изпълнение
на строителството, без предвидена шумозащита на населението. Решение
на този проблем трябва да се търси чрез подобряване на пътните настилки,
озеленяване на градската среда и извеждане на транзитното движение по
посока “Плевен – София” извън рамките на града.
В момента няма данни за акустично замърсяване, превишаващо
законоустановените норми, на територията на общината в резултат от
автомобилния и железопътния транспорт и други локални източници.
Необходимо е в бъдеще да се изготви нов списък на
обектите,
потенциални източници на шум, разположени в жилищните зони на
населените места или в близост до тях, както и да се разработят планове за
действие във връзка с подобряване на акустичното състояние на
населените места в общината.
2.2.3. Радиационна обстановка
Контролът върху радиологичното състояние на околната среда се
осъществява от МОСВ чрез ИАОС и лабораторията за радиационни
измервания в гр. Плевен. Показателите, по които се извършват
непрекъснати и периодични контролни наблюдения, са: радиационен гама
фон; специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди в
почви, дънни утайки и отпадъчни продукти; обща бета – активност на
води, обемна специфична активност на естествени и техногенни
радионуклиди в аерозолни проби.
Радиационното състояние на необработваемите почви се оценява
посредством извършване на недеструктивен гама-спектрометричен анализ
на проби от предварително избрани контролни пунктове.
Радиологичният мониторинг на повърхностно течащите води се
осъществява чрез мрежа от пунктове и се изразява в контрол на
показателите, съгласно Наредба №7/ 08.1986 г. за показатели и норми за
определяне качеството на течащи повърхностни води
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В аналитичната част на Плана се отбелязва, че липсва радиоактивно
замърсяване на въздуха, водите и почвите. На територията на общината
няма производствени и други дейности, източници на радиационно
замърсяване. Промените в радиационния статус на общината остават в
границите на нормативните изисквания.
Извод: Анализът на екологичната част на Общинския план дава
възможност да се констатира, че община Луковит се намира в относително
екологично чист район. На нейна територия не са разположени крупни
производствени мощности, представляващи сериозна опасност за
нарушаване на екологичното равновесие. Необходимо е през плановия
период да продължи работата по поддържане и разширяване на парковите
пространства в населените места на общината, както и да се положат
усилия за ликвидиране на съществуващите единични локални екологични
проблеми. Създаването на бъдещия икономически потенциал на общината
задължително трябва да бъде съобразяван с изискванията за екологичност
на производствата и бъдещо устойчиво развитие. На територията на
община Луковит в бъдеще не може да се очаква развитието на сериозни
отрицателни тенденции, свързани със замърсяването на различните
компоненти на околната среда и фактори на въздействие. Доброто
състояние на околната среда и амбициите на общинското ръководство да
решава още в зародиш кардинално новъзникналите екологични проблеми
чрез адекватни ефективни мерки, предполага в бъдеще още по-добра
жизнена среда за населението на общината.
3. Оценка на предвидените мерки за постигане целите на Плана
В хода на разработката на Общинския план за развитие при
проведените допитвания в разговори с жителите и мениджърите от
общината, те единодушно са изразили мнението, че желаят да имат висок
жизнен стандарт и да обитават добре устроена жизнена среда, което не би
било възможно без осигуряването на оптимални параметри на околната
среда. В този дух е формулирана визията на общината: “Община –
Луковит – хармонично развита община, със съхранена природна среда,
предпочитано място за живот и професионална реализация с качествена
инфраструктура, достъпни социални услуги и активно участие на
гражданите в нейното управление”. Икономическият растеж е свързан със
стратегия, оползотворяваща природните ресурси на общината по найефективен начин в дългосрочен план, което означава гарантиране на
устойчиво балансирано комплексно развитие.
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Заложените в Плана проекти по отношение на дейността по опазване,
възстановяване и обогатяване на околната среда, би следвало да бъдат
ориентирани в следните няколко по-важни насоки:
1. Осигуряване на достатъчно количество и качество вода за
населението и икономиката;
2. Гарантиране и през плановия период на нормите за качество на
атмосферния въздух в населените места;
3. Запазване и разширяване на териториите с оптимално качество на
околната среда;
4. Тясно интегриране между общинската политика по опазване на
околната среда с политиките за развитие на бизнес единиците;
5. Запазване, обогатяване и поддържане на
биологичното
разнообразие на територията на общината;
6. Създаване на условия за прилагане на европейското екологично
законодателство и международните конвенции в областта на околната
среда;
7. Подобряване управлението на отпадъците;
8. Осигуряване през плановия период на условия за ниски нива на
шумовото замърсяване в населените места на общината;
9. По-широко участие на обществеността от общината при решаване
на проблемите на околната среда и др.
Разработеният План гарантира достатъчно финансови средства за
инвестиране в дейността по опазване, възпроизводство и възстановяване
на околната среда. От общо формулираните четири приоритета, № 1 е
посветен на екологията, като е дефиниран по следния начин: “Подобряване
средата за живот”. Специфична цел № 2 “Запазване и подобряване на
показателите за околна среда» включва няколко бъдещи конкретни мерки,
имащи пряко отношение към опазването на околната среда: въвеждане на
система за ефективно управление на отпадъците, опазване и подобряване
на параметрите на околната среда чрез прилагане на технически,
технологични мерки и проучвания и популяризиране сред обществеността.
Добре са подбрани и правилно са формулирани индикаторите за
оценка и мониторинг на приоритетите, целите и конкретните мерки.
Считаме, че както целите, така и индикаторите за измерване на
резултатите, са реалистични и изпълними през плановия период. При това,
те произхождат и са в пряка подчиненост на формулираната в Плана визия
на Община Луковит. Оценката на целите и индикаторите е, че те изцяло
кореспондират с намерението за устойчиво развитие на община Луковит,
насочено към здравни, социални, професионални, културни и екологични
придобивки за нейните граждани чрез постигане на Европейските
стандарти на модерния и технологично ориентиран стил на живот.
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Прави впечатление, че включените в Общинския план цели и мерки
обхващат основните компоненти на околната среда, макар че би било
полезно в Плана да бъдат включени още конкретни цели, касаещи и някои
други аспекти от дейността по опазване на околната среда през плановия
период: шума, радиацията, обогатяването на фауната, безотпадъчните
технологии, оборотното водопоотребление и др.
Степента на въздействието на предвидените в Общинския план мерки
върху състоянието на околната среда при извършване на оценката е
определена чрез експертен метод и е отразена със следните символи:
Таблица 1. Символика за оценка степента на въздействие на плановите мерки
Степен на въздействие на мерките
1. Силно положително
2. Силно отрицателно
3. Положително
4. Отрицателно
5. Нулево
6. Няма отношение
7.Липса на базова информация

Използван символ
++
-+
0
х
?

В следващата таблица е направена оценка на мерките, имащи
отношение към опазването и подобряването на качеството на околната
среда, включени в Плана за развитие на Община Луковит за периода 20072013 г.
Таблица 2. Оценка на мерките и дейностите, касаещи опазването на околната среда,
заложени в Общинския план за развитие на Община Луковит за периода 2007-2013 г.
Степен на въздействие върху:*
Цели/Мерки/Дейности
Мярка 1.1.1:
Изграждане на
канализационна и
подобряване на
водоснабдителната
мрежи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

х

++

+

0

++

?

-

?

?

?

++

?

-

0

0

Мярка 1.1.3:
Газификация
++ 0

х

Преформулирани
цели/условия за
прилагане на
мерките
Мярката решава
проблема за
подобряването на
водоснабдяването,
икономията на вода и
осигуряването на
населението с питейна
вода с високо качество
Мярката решава
отчасти въпроса за
икономията на
енергоносители и
чистотата на въздуха в
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Степен на въздействие върху:*
Цели/Мерки/Дейности

1

2

3

4

5

6

7

Мярка 1.2.1:
Премахване на
нерегламентираните
сметища.

Мярка 1.2.2:
Изграждане на малки
пречиствателни
станции и локални
пречиствателни
съоръжения за
промишлени и битови
отпадъчни води

х

+

++ 0

++

?

--

?

++

+

0

++

0

--

0

х

х

х

+

?

0

+

+

+

0

++

?

х

Мярка 1.2.3: Опазване
и съхраняване на
карстовите дадености в
района на общината

Мярка 1.2.4:
Опазване и
възстановяване на
горите
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Преформулирани
цели/условия за
прилагане на
8
9
мерките
община Луковит
Мярката решава
проблемите относно
събирането,
извозването,
депонирането и
оползотворяването на
+ + отпадъците, като
едновременно с това
съдейства за опазване
на почвеното
богатство, чистотата
на въздуха и водите в
община Луковит
Мярката решава
проблема за
подобряване
качеството на
повърхностно
течащите и
подземните води,
?
?
създава предпоставки
за увеличаване на
рибното богатство,
подобряване на
ландшафта и
оптимално управление
на промишлените и
битовите отпадни води
Мярката решава
проблема за
съхраняването на
уникална природна
даденост, както и ще
съдейства за
+ +
обогатяване на
биологичното
разнообразие, за
опазване чистотата на
подземните води в
Община Луковит
Мярката решава
проблема по
++ ++
опазването и
възстановяването на
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Степен на въздействие върху:*
Цели/Мерки/Дейности

Мярка1.2.5:
Опазване на водите и
почвите, насърчаване
на биоразнообразието и
природозащитата и
въвеждане на
предпазващи от
замърсяване
технологии от МСП
Мярка 2.3.1:
Геопарк “ИскърПанега” –
популяризиране и
доразвитие

Мярка 2.7.1:
Превръщане на
Карлуковския карстов
район в своеобразен
туристически център за
екотуризъм
Мярка 4.2.1:
Организиране на
сметоизвозване в
селата на общината

1

2

+

3

4

5

6

7

++

++ 0

++

?

х

+

++

+

0

++

?

х

?

++

+

0

++

х

?

+

+

+

0

++

?

--
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Преформулирани
цели/условия за
прилагане на
8
9
мерките
горските ресурси в
общината и косвено
създава благоприятни
условия за
възпроизводство на
флората и фауната, за
подобряване на
почвеното плодородие
и др.
Мярката решава
отчасти проблема,
свързан с опазването
на природното
+ ++ богатство (почвените
ресурси, флората,
фауната, здравето на
населението и др.) на
Община Луковит
Мярката създава
предпоставки за екотуризъм, като
частично спомага за
подобряване
качеството на водите,
++ ++ почвите и въздуха, за
увеличаване на
биологичното
разнообразие, за
запазването на
уникални природни
дадености
Мярката, освен чисто
икономически ефект,
има решаващо
значение за
++ ++
съхраняване на
уникални природни
дадености в района на
с. Карлуково
Мярката решава
проблемите по
неутрализирането на
?
?
твърдите битови
отпадъци в селата на
община Луковит, като
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Степен на въздействие върху:*
Цели/Мерки/Дейности

Мярка 4.2.3:
Подобряване и
изграждане на В и К
мрежи в селата на
общината

1

?

2

++

3

х

4

5

6

7

0

++

?

-

8

0

9

х
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Преформулирани
цели/условия за
прилагане на
мерките
едновременно с това
съдейства за частично
подобряване
състоянието на
екосистемата
Мярката решава
проблема по
осигуряването на
населението в селата
на община Луковит с
питейна вода, както и
отчасти проблема за
утилизация на
битовите отпадни води

* 1 – въздух; 2 – води; 3 – почви; 4 – шум; 5 – население; 6 – радиация; 7 – отпадъци; 8
– флора; 9 – фауна.

От направената оценка се вижда, че предвиденото в Общинския план
устойчиво развитие на община Луковит е ориентирано към коренно
подобряване на екологичната обстановка, макар че и към настоящия
момент тя няма сериозно утежнена екологична и санитарно-хигиенна
обстановка. Настоящата експертна оценка дава основание да се заключи,
че екологичната политика, осъществявана от общинските органи на
територията на община Луковит, е правилно насочена към намаляване
риска за човешкото здраве и околната среда.
Прави впечатление, че във финансовата индикативна таблица на
общинския план са спазени указанията на Методическото ръководство за
съставяне на общински планове, като е идентифицирано конкретното
финансовото осигуряване на приоритетите, целите, мерките и дейностите
по години, което най-често се пропуска от повечето общини.
Извод: В заключение може да се обобщи, че в разработения Общински
план за развитие на община Луковит като неразделна част са включени
конкретни мерки и дейности за опазване и възпроизводство на околната
среда. В него, на база съществуващия екологичен статус в общината, се
интерпретират и оценяват на общинско ниво всички проблеми по опазване
на околната среда. Формулирани са основните приоритети, както и
специфичните цели и мерки, необходими за тяхното решаване, чието
изпълнение гарантира към края на плановия период (2013 г.) много подобри качествени параметри на водите, въздуха, почвите, флората и
фауната.
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ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА СЪГЛАСУВАНОСТ НА ПЛАНА ЗА
РАЗВИТИЕ
Съответствие между анализа на социално-икономическото
развитие и анализа на силните и слабите страни, на възможностите
и заплахите
Анализът на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите
е изпълнен в съответствие със стандартната методология, според която
силните и слабите страни са резултат от влиянието на вътрешни фактори, а
възможностите и заплахите - на външни фактори.
SWOT-aнализът се базира на направените изводи в отделните сектори
на аналитичната част. Екипът правилно и твърде точно е успял да изведе
силните и слабите страни, възможностите и заплахите, въз основа на
резултатите от анализа на социално-икономическата среда. Към силните
страни основателно са посочени съхранената природна среда, сравнително
добре развитата инфраструктура, богатите водни ресурси, добрите условия
за развитието на овощарството и животновъдството, газификацията,
наличието на Балкански център за обучение, наличието на утвърдено
медицинско заведение в района, добрата координация между общинското
ръководство и частния сектор. Тези силни страни, съчетани с
възможностите на средата - присъединяване към ЕС, повишеното търсене
на земя, популярността на алтернативните видове туризъм и превръщането
на Луковит в обучителен и квалификационен център, ще благоприятстват
за успешното изпълнение на целите на Общинския план за развитие и
отчасти ще компенсират заплахите на средата. Слабите страни, които ще
препятствят реализацията на плановите цели, екипът вижда в: лошото
състояние на техническата инфраструктура, демографския срив, не добре
развитата бизнес среда, високата безработица, ниската квалификация на
човешките ресурси, неграмотността при ромското население, липсата на
големи и малък брой средни предприятия, наличието на големи територии
пустеещи земи. Те ще препятстват успешното изпълнение на целите и
особено в съчетание със заплахите на средата – влошаване на
демографските тенденции, неспособност на местния бизнес да устои на ЕС
конкуренция, етническите и социални проблеми, и др., ще бъдат сериозна
бариера за тяхното постигане. Ето защо, през плановия период усилията на
общината трябва да се насочат към преодоляване на слабите страни,
очертани в SWOT-анализа, максимално възползване от предимствата на
средата и разработване на стратегии за компенсиране заплахите на средата.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

52

Допълнителни SWOT-анализи за отделните сектори не са
представени.
Връзка между SWOT анализа и формулираните цели и
приоритети
Дефинираните цели в стратегическата част на Плана за развитие на
община Луковит за периода 2007 – 2013 са насочени към намаляване на
слабите страни и преодоляване на заплахите. Те имат за цел развитие и
оползотворяване на наличния потенциал. Целите са определени в
съответствие с “Методически указания за разработване на общински
планове за развитие”, като е приложена комбинацията от метода на
еквивалентността и метода на конверсията.
Целите и приоритетите са съгласувани от гледна точка на спецификата
на общината. Планирани са действия за развитие на потенциала и
конкурентните предимства на общината и за преодоляване на
съществуващите проблеми, в съответствие с извършения анализ на
силните и слабите страни, възможностите и заплахите.
Съответствие между целите и приоритетите на Плана и
стратегическите документи на областно, регионално и национално
равнище
В плановия документ е постигнато съответствие с основните цели и
приоритети на разработените стратегически документи, попадащи във
времевия хоризонт на Плана за развитие на община Луковит, като
Националната стратегия за регионално развитие (2005-2015), Стратегията
по заетостта (2004-2010), Стратегията за насърчаване на инвестициите
(2005-2010), Националната стратегия за околната среда (2005-2014),
Национална стратегия за управление на отпадъците, Стратегията за
въвеждане на информационни и комуникационни технологии в средното
образование, а също така – и с основните приоритети и цели, залегнали в
Стратегията и Плана за развитие на Северен централен район за планиране
за периода 2007 – 2013 година.
Постигната е небходимата степен на съгласуваност и обвързаност на
основните цели и приоритети на Плана за развитие на община Луковит
/2007 – 2013 г./ с Областната стратегия за развитие, както и с Плана за
развитие на област Ловеч за същия период.
Съвместни дейности и проекти, които допринасят за постигане
на общи цели в развитието на съседни общини
В Плана за развитие на община Луковит /2007 – 2013 г./ се предвижда
изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци съвместно с
общините Роман, Ябланица, Червен бряг, Тетевен и Угърчин, което е с
надобластно и регионално значение. С изграждането на това депо ще се
подобри екологичната обстановка в общините и ще се подобри качеството
на водите.
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В Общинския план до 2013 г. е предвидено също изграждането на
малки пречиствателни станции и локални пречиствателни съоръжения за
промишлени и битови отпадъчни води. Необходимостта от изграждане на
такива пречиствателни станции и съоръжения се определя от факта, че
карстовият извор на реката е основен източник на водоснабдителна
система “Златна Панега”. ПСОВ е изцяло екологичен обект, осигуряващ
чистота на водите в поречието на водите в река “Зл. Панега” и с
надобластно / Плевен и Ловеч/ и регионално значение.
Със съвместни дейности на съседни общини ще се изгражда Геопарк
“Искър-Панега”. Геопаркът ще допринесе за развитие на туризма в
областта,
на
базата
на
културно-историческите
ресурси
и
разнообразяването на почивката, чрез приложение на алтернативни видове
хоби- туризъм: спелеология, преход с коне, велотуризъм, пешеходни и
водни турове, както и организирането на специфични видове
приключенски спортове.
През стратегическия период 2007-2013г., съвместно със съседни
общини, се предвижда превръщането на Карлуковския карстов район в
своеобразен туристически център за екотуризъм.
С надобщинско значение е и проектът за използване на потенциала на
БЦОРХСТ “Дипломат-Балкански център”, чрез различни форми на
партньорство, които ще допринасят за постигане на общи цели в
развитието на съседни общини.
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ОЦЕНКА НА РЕАЛИСТИЧНОСТТА НА ЦЕЛИТЕ И ИНДИКАТОРИТЕ
ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Главната стратегическа цел, дефинирана чрез визията на община
Луковит е формулирана по следния начин: “Община – Луковит –
хармонично развита община, със съхранена природна среда, предпочитано
място за живот и професионална реализация с качествена инфраструктура,
достъпни социални услуги и активно участие на гражданите в нейното
управление”. Това означава постигането на промени в демографската
структура, осигуряване на ускорен икономически растеж на общинската
икономика, привлекателен за чужди инвестиции икономически климат,
системно, последователно и целенасочено разработване на проекти,
осигуряващи допълнително финансиране по отделни програми (чрез
използване на предприсъединителните фондове до 2006 г., а от 2007 до
2013 г. - на структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз),
разширяване и задълбочаване на публично-частните партньорства,
стабилизиране на селищната мрежа, чрез провеждането на политика за
развитие, посредством опорни селищни центрове от първи ранг, а след
2007 г. - и опорни центрове от втори ранг. В условията на бюджетни
рестрикции, в Общинския план е постигнато оптимално съчетаване на
нуждите на общината с наличния вътрешен и външен финансов ресурс,
необходим за реализирането на поставените в Плана дългосрочни
стратегически цели.
Много точно и по адекватен начин са дефинирани няколко подцели
във визията на Общинския план, което е негово безспорно достойнство.
Така например, за постигането на икономическия растеж се залага на една
нова, обновена, конкурентоспособна и природощадяща икономика, която
ще се базира на високотехнологични производства. Доближаването до
параметрите на жизнената среда в Европа, според Общинския план
включва следните компоненти: екологията, инфраструктурата, жилищата,
образованието, здравевопазването, социалните грижи. При това, като
изрично условие за постигането на стратегическата цел, в Плана е
записано, че тези компоненти (икономиката, населението, природният
комплекс, територията и качеството на живота) трябва да преследват
своите специфични цели и конкретни мерки успоредно и едновременно.
Приоритетите (четири броя) са умело и правилно дефинирани, за да
отразяват именно специфичните конкурентни предимства на общината и
да водят до постигане на стратегическите цели на Плана. Това прави
целите и индикаторите за измерване на резултатите реалистични,
отразяващи действителното състояние и възможности на икономическата,
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социалната и екологичната сфери на община Луковит. Те са формулирани
по следния начин:
Приоритет 1: Подобряване средата за живот;
Приоритет 2: Развитие на конкурентоспособна икономика;
Приоритет 3: Повишаване качеството и адаптивността на човешките
ресурси;
Приоритет 4: Повишаване ролята на селата в местното развитие.
За измерване на резултатите, в Общинския план са определени
основни количествени индикатори (показатели) за оценка и мониторинг
на постигнатите конкретни резултати в края на 2013 година, които са
реалистични и постижими, при положение, че се осигурят необходимите
финансови средства.
Във връзка с реалистичността на индикаторите, заложени в
Общинския план за развитие (22007-2013 г.) могат да се отправят следните
бележки:
 За всеки приоритет по цели и мерки са дадени общи индикатори,
но не са дефинирани ясни и точно фиксирани конкретни количествени
характеристики с базови стойности и целеви равнища, което ще позволи да
се даде метрифициран израз на резултатите от изпълнението на
заложените в Плана цели и мерки. Например за мярка “Изграждане на
канализационна и подобряване на водопроводната мрежи” е дефиниран
индикатор “км.”, но не е определено колко километра се очаква да бъде
новоизградената водопроводна и канализационна мрежа. Или пък за
мярката “Премахване на нергламентираните сметища” правилно е
определен индикатор “брой закрити нереглементирани и сметища”, но не е
указано колко сметища ще бъдат закрити. Също така за мярката “Опазване
и възстановяване на горите” като индикатори са определени “брой
преминали обучение” и “дка залесена площ”, но не е записано колко души
ще преминат обучение и колко декара ще бъдат залесени и т.н.
 Към общите индикатори по втори приоритет следва да се прибавят
още: темп на нарастване на производителността на труда, тъй като именно
тя е един от основните фактори за постигане на по-висока
конкурентоспособност; създадени общински клъстери за ендогенно
развитие на общината; изградени високотехнологични паркове; обем на
произведената брутна продукция; размер на БВП, създаден в общината и
др.
 Към общите индикатори по първи приоритет би било полезно да се
добавят: брой обслужени нови абонати от новоизградената газопроводна
мрежа; капацитет на новоизградените и рехабилитираните спортни
съоръжения; брой/капацитет на новоизградени и рехабилитирани здравни
и социални заведения, отговарящи на европейските стандарти и т.н.
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 Към общите индикатори би следвало да се дефинират мерки и
индикатори за състоянието на околната среда, “облечени” с конкретни
показатели, характеризиращи качеството на околната среда по компоненти
– замърсеност с конкретни видове ингредиенти; ниво на шума;
замърсеност на почвите в общината с конкретни видове ингредиенти;
процент на увеличение на биологичното разнообразие по видове и т.н.
 В Плана правилно са използвани
индикатори за продуктите,
индикатори за въздействието и индикатори за резултатите, но те не са
окомплектовани с конкретни значения на количествените параметри
(брой, км., %, лв. и т.н.), което е особено важно за оказването на
мониторинг върху изпълнението на запланираните цели и мерки.
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ОЦЕНКА НА ОЧАКВАНОТО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПЛАНА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ И
ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ
1. Анализ на въздействието върху социално-икономическото
състояние
Съгласно действащата методология, Общинският план трябва да
индикира до каква степен интервенциите през плановия период ще
допринесат за подобряването на следните ключови параметри:
произведена продукция, респективно - БВП на общината; заетост и
безработица; доходи, разходи и потребление на населението;
производителност
(обща
и
факторна
производителност
или
производителност на труда и/или капитала); конкурентоспособност
(разходи на труд за единица продукция); качество на околната среда и др.
Тъй като в Плана не са отразени конкретните количествени очаквания
по отношение на индикаторите за мониторинг, не може да се даде точна
оценка на очакваното социално-икономическо въздействие на Плана и да
се установи точно дали то ще оправдае изразходването на планираните
финансови ресурси. И все пак, формулираните индикатори дават известна
възможност да се прецени какво въздействие ще окаже изпълнението на
заложените в Плана мерки върху социалното, икономическото и
екологичното състояние на общината. Ако Планът бъде изпълнен и
заложените в него мерки и конкретни проекти станат реалност, по
безспорен начин може да се твърди, че както социалните, така също
икономическите и екологичните показатели на община Луковит в края на
плановия период (2013 г.) ще регистрират много по-високи равнища,
доближаващи я до европейските стандарти за устойчиво развиваща се
територия, в която на населението е осигурен по-висок жизнен стандарт,
характеризиращ се с по-високи доходи, по-добро здравословно състояние,
по-уютна жизнена и околна среда.
При определяне на четирите приоритета успешно е постигната връзка
с набелязаните стратегически мерки, като всяка една от мерките допринася
за постигане на съответните приоритети. Същевременно трябва да се
отбележи, че правилно идентифицираните основни проблеми и предимства
в развитието на община Луковит са позволили да се определят приоритети,
които да доведат в бъдеще до балансирано и устойчиво развитие.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ

58

За постигането на подобно общинско развитие, в Плана са предвидени
финансови средства, представени във финансовата индикативна таблица,
където са описани приоритетите и мерките. Основни източници за
финансиране на планираните дейности и проекти, заложени в Общинския
план за развитие за периода 2007-2013 г., са следните:
1. Национални източници, включващи средствата на държавното
финансиране – републикански бюджет, общински бюджети, търговски
дружества с държавно и общинско участие и частни търговски дружества ;
2. Средства по Инвестиционната програма за развитие на районите за
целенасочено развитие, разпореждани от Министерство на регионалното
развитие и благоустройството. Община Луковит е определена като
изостанал селски район и по този начин тя ще бъде избираема по тази
програма;
3. Средства с източник Европейския съюз – предприсъединителни
фондове ФАР, САПАРД и ИСПА до началото на 2007 г.; Структурни
фондове и Кохезионен фонд, както и останалите инициативи на Общността
- след приемането на страната ни за пълноправен член на ЕС (Приложение
№ 2 на Плана);
4. Безвъзмездни средства от други източници и донорски програми.
5. Привлечени средства чрез кредитни инструменти и инвестиционни
фондове (Приложение № 3 на плана).
Както всички общини, така и община Луковит разчита преди всичко
на собствения си капацитет и ресурси за финансиране и съфинансиране на
проекти. От една страна, това означава, че при съставянето на годишните
бюджети трябва да се определят приоритети и да се отпускат средства за
разработване и съфинансиране на приоритетни проекти. От друга страна,
това налага възприемане на активна позиция от общината за мобилизиране
на ресурси чрез създаване на партньорства както с НПО, така и с частни
фирми и/или други общини, т.е. чрез обединяване на средства.
Продължаването на процеса на финансова децентрализация и предоставяне
на по-голяма автономност на местните власти ще допринесат за
повишаване на капацитета на община Луковит за усвояване на средства по
Европейските фондове. Здравите местни партньорства с частния сектор
откриват пътя към частно съфинансиране, с което се осигуряват
допълнителни средства за местни проекти.
Планираните финансови средства са съобразени с ограничителните
фактори за финансиране на общинското развитие. От друга страна,
разпределението между необходимите финансови средства по отделните
приоритети е премерено чрез значимостта и капиталоемкостта на
отделните дейности.
Основните финансови ресурси са предвидени да бъдат осигурени от
структурните фондове на ЕС (58222 хил. лв., т.е. 64.63 %), а останалите
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средства са предвидени от национално съфинансиране (31358 хил. лв., т.е.
34.81 %). Само 500 хил. лв. (0.56 %) са средствата от друго безвъзмездно
финансиране.
При определянето на финансовите средства е отчетено, че България е
договорила с Европейския съюз финансовата рамка само за периода 20072009 г. Направени са допускания за развитие на местната икономика и
процеса на финансова децентрализация, които ще се отразят положително
върху нарастването на средствата, осигурявани от общината за
финансиране на общинското развитие. Малка “тежест” е заложена на
частния бизнес, чието участие е в рамките на 28.88 % от общото
национално съфинансиране.
2. Анализ на въздействието върху специфични приоритети,
свързани с политики на Европейския съюз
Анализ на въздействието върху околната среда
Този анализ е обособен като отделна позиция на настоящата оценка (т.
2).
Равнопоставеност на половете
Този аспект не намира място в Плана за развитие на община Луковит.
Мотивите на разработващия екип са свързани най-вероятно със
законодателната уредба на страната, която изключва всякаква форма на
дискриминация, включително по полов признак. На общинско ниво се
наблюдава формиране на нагласи за типично “мъжки” и “женски”
професии, които са свързани по-скоро с характера на упражнявания труд,
отколкото с дискриминацията на половете. Въпреки това, проблемът за
равнопоставеността на половете би следвало да намери място в мерките за
интеграция на уязвимите групи от населението, които са обвързани с повисокия дял на безработните жени с ниско образование. По отношение на
безработицата също се наблюдават различия, които са провокирани от
особеностите и отрасловата специализация на икономиката на местно
ниво, като следва да се отбележи ограничената възможност за въздействие
на Плана за развитие на община Луковит (2007-2013) върху установените
различия в заетостта и безработицата между мъжете и жените. Планът не
дава превес на нито един от половете, като по такъв начин
равнопоставеността на половете намира по косвен път място в почти
всички мерки от плана.
Въздействие върху общинския пазар на труда
В Общинския план са предвидени дейности от компетенциите на
местните власти, които ще бъдат основен бенефициент на финансовата
подкрепа, както и органът, прилагащ мерките, заложени в Плана. Това
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дава основание те да се оценят като реално осъществими, с определено
положително въздействие върху пазара на труда през плановия период.
Въздействие върху конкурентоспособността, иновациите,
малките и средните предприятия
За повишаване на конкурентоспособността на нива “общинска
икономика” и “отделни компании” е предвидено изпълнението на
инвестиции в инфраструктурата за подкрепа на бизнеса, като планираните
мерки обхващат възможните интервенции, с акцент върху развитието на
технологичния потенциал на общината. Това безспорно ще окаже
благотворно влияние върху повишаването на конкурентоспособността на
бизнеса, както и за модернизацията, обновяването и реконструкцията на
съществуващия технологичен парк, за утвърждаването на малките и
средни бизнес субекти като основни звена на икономиката на община
Луковит.
3. Анализ на финансовите ресурси за изпълнение на Плана
В Общинския план за развитие на община Луковит за периода 20072013 г. за изпълнение на заложените мерки са предвидени общо 90080 хил.
лв. Тези средства са посочени по източници за финансиране (средства на
местните власти, средства на държавния бюджет, фондове на ЕС и частни
средства), което е гаранция, че заложените в Плана мерки, ще са
обезпечени с необходимия финансов ресурс.
Националното финансиране е в размер на 31358 хил. лв. (34.81 %),
което се дезагрегира по следния начин: държавно съфинансиране – 22301
хил. лв. (71.12 %), в т. ч. от републиканския бюджет – 15464 хил. лв. (69.34
%), от общинския бюджет – 4272 хил. лв. (19.16 %) и от държавни
търговски дружества – 2565 хил. лв. ( 11.50 %); финансиране от частни
търговски дружества – 9057 хил. лв. (28.88 %). От фондовете на ЕС е
предвидено да се привлече финансиране в размер на 58222 хил. лв. (64.63
% от общо необходимата сума). За отбелязване е, че цялата сума (100 %) е
заложена да бъде получена чрез структурните еврофондове, без да се
предвидят средства от Кохезионния фонд. Според нас това е пропуск на
финансовата индикативна таблица, който може да се преодолее. В периода
до 2007-2013 г. община Луковит ще разчита и на 500 хил. лв. (0.56 % от
общо необходимата сума), осигурени чрез друго безвъзмездно
финансиране. Считаме, че общината би могла да заложи осигуряване на
финансови средства и чрез заеми, но това не е предвидено във финансовата
индикативна таблица.
По приоритети най-голям финансов ресурс е заложен за изпълнението
на приоритет № 1 – 41690 хил. лв. (46.28 %). Следват приоритети № 2 и №
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4 съответно с 28900 хил. лв. (32.08 %) и 17100 хил. лв. (18.98 %). За
трети приоритет са необходими най-малко средства – 2390 хил. лв. (2.65
%). Ако на това разпределение на средствата се погледне чисто
прагматично, ще се констатира, че логиката подсказва друго
разпределение – по-висок относителен дял на средствата по втори
приоритет (развитие на конкурентоспособна икономика) за сметка на тези
по първи приоритет, а така също - предвиждане на повече средства за
мерките по трети приоритет (повишаване качеството и адаптивността на
човешките ресурси). Считаме, че предвидените за четвърти приоритет
средства са достатъчни за изпълнението на заложените в Плана цели и
мерки.
По години е заложено намаляване на размера на необходимите за
финансиране средства: най-голям е размерът на средствата през 2008 г. –
21316 хил. лв., следван от средствата през 2007 г. – 17998 хил. лв., 14406
хил. лв. през 2009 г., след което бележат плавно непрекъснато намаление,
за да стигнат 8249 хил. лв. през 2013 г. Заложената тенденция е съвсем
правдива и отразява реалното състояние на изпълнението на
запланираните мерки във времето.
Трябва да се отбележи, че при планирането на финансовите ресурси е
отразена коректно договорената рамка за подкрепа от Европейския съюз
при подписване на договора за присъединяване за периода 2007-2009 г.
При определяне на финансовата осигуреност е направено допускане за
увеличение на средствата поне с 10 % за оставащата част от плановия
период.
Твърде оптимистично е отразен подкрепящият характер на средствата
от Структурните фондове на Европейския съюз, като заедно с това е
занижено националното съфинансиране в подкрепа на общинската
политика. При това положение, съществува риск от влошаване на
конкурентоспособността на местните фирми, забавяне на процеса на
финансова децентрализация и продължаваща зависимост на общината от
външно финансиране. Същевременно тази зависимост е отразена и в
хипотезата за осигуряване на съфинансиране на проекти от
републиканския бюджет.
Извод: Като обобщение може да се отбележи, че в Общинския план на
община Луковит са намерили място конкретни индикатори, отразяващи
бъдещото въздействие на формулираните мерки върху социалноикономическото развитие на общината: инфраструктура, производство,
заетост, производителност на труда, доходи, околна среда и т.н.
Въздействието на Общинския план върху социално-икономическото
развитие на община Луковит може да се оцени като положително.
Заложените в Плана мерки са осигурени с финансиране от държавния
бюджет, европейските предприсъединителни фондове, общината, частния
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бизнес и други източници, което е реалистично преценено в зависимост от
мащабите на заложените в Плана мерки и възможностите за тяхното
финансово осигуряване. Би било добре да се предвиди финансиране от
Кохезионния фонд на ЕС и от привлечени средства чрез заеми.
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ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Партньорство, публичност и прозрачност при подготовката и
изпълнението на плана
Екипът е разработил Плана за развитие на община Луковит /2007-2013
г./ в сътрудничество с обществеността на общината, като са направени
допитвания до всички заинтересовани социално-икономически партньори,
както и до цялото гражданско общество, по отношение на становището им
за приоритетите на общината. Във връзка с приемането на стратегическата
част на Плана са били създадени работни групи, които да очертаят
бъдещето и стратегията на община Луковит.
Това е позволило формулираните приоритети и мерки да отразяват
спецификата на общината и нейния потенциал, гарантирайки максимално
ефективно изпълнение на Плана.
Планът за развитие на община Луковит /2007-2013 г./ е публикуван в
Интернет-страницата на общината.
Система за мониторинг и оценка на плана
Системата за мониторинг и оценка на Плана за развитие на община
Луковит /2007-2013 г./ е регламентирана в Закона за регионалното
развитие. Тя предвижда предварителна, междинна и последваща оценка на
Плана, като предварителната оценка включва:
1. оценка на въздействието му върху социалната и икономическата
ситуация;
2. оценка на въздействието му върху околната среда по реда на Закона
за опазване на околната среда.
Междинната оценка включва:
1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
2. оценка на степента на постигане на съответните цели;
3. оценка на използването на финансовите ресурси и процедурите за
управление и наблюдение.
Последващата оценка включва:
1. оценка на ефективността на използваните ресурси;
2. оценка на общото въздействие;
3. анализ на положителните и отрицателните фактори при
изпълнението на Плана;
4. оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на
резултатите;
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5. изводи и препоръки относно прилагането на стратегията за развитие
на общината.
За разработване на Общинския план за развитие, както и за
изпълнението на програмата за неговата реализация, кметът на общината
възлага извършването на оценки по смисъла на чл.33, 34 и 35 от Закона за
регионалното развитие.
За да може да се наблюдава и оценява изпълнението на Плана, е
необходимо да се използват индикатори, данните за които трябва да са
достъпни в общинската и областна статистика или да могат да се съберат
чрез общинските власти, без това да налага продължително изследване във
времето.
Наблюдението на изпълнението на Плана ще се извършва от
специализирана група към основната изпълнителна институция – звеното
по Стратегическо планиране. Групата за наблюдение през плановия период
ще:
 разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение на
изпълнението на Плана;
 извършва периодично преглед на постигнатия напредък;
 разглежда резултатите от изпълнението на мерките и степента на
достигането на целите;
 разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е
възложена;
 подготвя ежегодно доклад за изпълнението на Плана, който кметът
ще внася в Общинския съвет;
 прави предложения за усъвършенстване на Плана, както и за
преразпределяне на средствата по мерките, програмите и проектите.
Кметът на общината и специализираната администрация ще
продължат започнатата дейност по осигуряване на информация за
реализация на Плана. По време на реализацията на Плана кметът или
оторизирани негови представители ще запознават гражданите периодично
с програмата за реализация на Общинския план за развитие, както и с
отчета за нейното изпълнение, посредством публични дискусии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ
Общото заключение от предварителната оценка на Плана за развитие
на община Луковит /2007 – 2013 г./ е, че документът е разработен в
съответствие с нормативната база и по-конкретно - със Закона за
регионалното развитие. Общинският план за развитие на община Луковит
е разработен и в съответствие с “Методическите указания за разработване
на общински планове за развитие”. Той е в унисон със стратегическите
планови документи на областно, регионално и национално равнище.
Планът за развитие на община Луковит е изготвен на основата на
широкообхватен анализ на социално-икономическото развитие на
общината и изведените приоритети за развитие. Предмет на целенасочени
действия са увеличаване на конкурентните предимства на общината и
преодоляване на проблемите в икономическата и социална област,
техническата инфраструктура и развитието на човешкия потенциал.
Планът е ориентиран към повишаване на заетостта, намаляване на
безработицата, подобряване параметрите на околната среда, повишаване
на производителността на труда, както и повишаване на реалните доходи
на населението от общината.
За подобряване качеството на документа, препоръчваме да се извърши
следното:
1. Добре би било да се направи SWOT – анализ и по сектори, за поубедителна обосновка на основните приоритети, цели и мерки в Плана;
2. В индикативната финансова таблица необходимите финансови
средства за изпълнение на отделните приоритети, цели и мерки е
необходимо да се посочат и по години на плановия период;
3. За по-голяма яснота и детайлност, добре би било да се обособи
отделен раздел за съвместни дейности и проекти, които допринасят за
постигане на общи цели в развитието на съседни общини.
Независимо от посочените бележки и препоръки, считаме, че на
Плана за развитие на община Луковит за периода 2007 – 2013 г.,
основателно може да се даде висока оценка. Необходима е незначителна
доработка в духа на направените бележки, за да може Планът реално да
бъде действен работещ инструмент, позволяващ на общинското
ръководство да взема оптимални управленски решения, които да са в
унисон с формулираната визия на общината: „Община – Луковит –
хармонично развита община, със съхранена природна среда, предпочитано
място за живот и професионална реализация, с качествена инфраструктура,
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достъпни социални услуги и активно участие на гражданите в нейното
управление.”

