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І. УВОД
В своята дейност Община Батак се ръководи от Стратегията за развитие на общината. Тя бе приета от
Общинския съвет през месец април, 2000 г. В нея, главната стратегическа цел е – туризмът да стане водещ
отрасъл на икономиката.
Стратегията за развитие на община Батак е актуализирана няколко пъти, в съответствие с реалните
нужди.
През последните няколко години сме свидетели на интензивни усилия за налагане на активна
регионална политика, свързана с редица законодателни и институционални промени и с въвличането на
множество участници от страна на централната законодателната и изпълнителна власт, местните власти,
социалните и икономическите партньори и не правителствения сектор.
Идва момент да се идентифицират постиженията и проблемите, да се очертаят необходимите действия.
Общинският план за развитие е един от системата стратегически документи за регионално развитие,
определени с приетия от Парламента през 2004 г. Закон за регионалното развитие. Той предвижда
разработване на Национална стратегия за регионално развитие на национално ниво, областни стратегии за
развитие на областно ниво, общински планове за развитие, регионални планове за развитие на ниво район за
планиране и Национална оперативна програма за регионално развитие.
Общинският план за развитие е средно срочен документ за интегрирано местно развитие. Той се
разработва за седем годишен период.
Общинският план за развитие за периода 2007 – 2013 г. следва да послужи като основен инструмент за
осигуряване на високо качество на живота и възможности за работа и улесняване взаимодействието на
района с останалите общини и областта, за постигане на устойчив икономически растеж и просперитет за
жителите на общината.
Разработката е дело на екип от общинска администрация Батак, под ръководството на кмета на
общината – г-н Петър Паунов. Екипът включва следните участници: Роберто Божков, Никола Коларов, Катя
Ангелова, К. Вълчинова, Р.Ненова, Н.Мандраджиева, М.Коралиева, Г.Керелов, Хр.Пъпанова, Ив.Аксийски,
Ст.Янева, инж. Хр. Кълвачев, инж. Цв.Герджикова, М. Тенчева, Б.Цекова, М.Цурева, Ил.Коларов,
Г.Бъбарова, Р.Тъпанарова и Г. Кънев. със свои предложения участват и НПО.
Общинският план за развитие анализира социално-икономическото състояние на общината, като
очертава философията и перспективите за нейното развитие. Визията,община Батак да стане привлекателен
туристически център чрез развитието на зимните и водни спортове, алтернативния туризъм и планинското
земеделие напълно покрива нейните природно-исторически и културни дадености.
Общинският план за развитие кореспондира със стратегическите планови и програмни документи за
регионално развитие, разработени на национално и областно ниво и на ниво райони на планиране.
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Приоритетни направления /програми/

1.
2.
3.
4.
5.

Стабилизиране на икономиката и постигане на икономически растеж.
Оптимизиране на техническата и социалната инфраструктура.
Опазване, рационално използване, обогатяване на природните ресурси.
Възстановяване и приоритетно развитие на туристическата индустрия.
Съхраняване и развитие на човешкия потенциал.

Стратегическите цели за Община Батак са изведени на база на разработената стратегия за развитие,
като са взети предвид посочените в нея местни приоритети. Направленията очертават необходимите
действия за постигането на дългосрочно устойчиво икономическо и
социално развитие. Предвидените програми са съобразени и съдържат в себе си конкретни мерки за
реализация на местните приоритети.
1.
•
•
•

Стабилизиране на икономиката и постигане на икономически растеж.
1. Преструктуриране на индустриалните предприятия.
Възстановяване на традициите и развитие на шивашката, дърводобивната и дървопреработвателна
промишленост.
Привличане на инвестиции, създаване на смесени предприятия.
Внедряване на иновационни технологии и ноу-хау чрез изграждане на високо-технологичен парк.
2.

•
•

Стимулиране развитието на частния сектор.

Подпомагане и насърчаване развитието на малкия и среден бизнес.
Създаване на център за консултации, маркетингова и технологична информация за частните
предприемачи.
3.

•
•
•

Интегрирано развитие на селските райони с цел оживяване на техните икономики и спиране
на процеса на обезлюдяване.
Развитие на дребното частно и семейно животновъдство и земеделие.
Възстановяване на традициите в отглеждане на трайни насаждения и дребни плодове.
Оптимизиране на съществуващата инфраструктура с цел постигане на привлекателна жизнена среда
и създаване на предпоставки за развитие на екологичен и селски туризъм.

2. Оптимизиране на техническата и социалната инфраструктура.
2.1. Усъвършенстване на транспортната инфраструктура.
•
•

Доизграждане и благоустрояване на четвъртокласната пътна мрежа.
Реконструкция и модернизация на транспортните връзки между общинския център и кметствата.
2.2. Внедряване на енергоспестяващи и екологосъобразни технологии.

•
•

Монтиране на енергоспестяващо улично осветление в кметствата
Насърчаване използването на нетрадиционни източници на енергия.
2.3. Развитие на водостопанската система.

•
•

Подобряване водоснабдяването на всички населени места чрез довършване строителството на
пречиствателни станции за питейни води.
Реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа.
2.4. Подобряване на социалната инфраструктура.
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•
•
•

Съхраняване на историческото наследство, развитие на традициите в областта на културата.
Реорганизиране на здравната помощ и обновяване на обектите на здравеопазването и социалните
грижи.
Усъвършенстване регионалната структура на образованието с цел повишаване образователноквалификационното равнище на населението чрез създаване на специализирани учебни програми и
реконструкция на обектите.

3. Опазване, рационално използване, обогатяване на природните ресурси.
3.1. Намаляване на вредните въздействия върху околната среда.
• Въвеждане в производствените предприятия на системи за управление и контрол на околната среда.
• Стимулиране на нови екологосъобразни производства.
3.2. Осъществяване на дейности по опазване и развитие на природните ресурси.
• Запазване на горския фонд и подобряване на биологичното разнообразие.
3.3. Управление на отпадъците.
• Въвеждане на системи за рециклиране и оползотворяване на отпадъците.
4. Възстановяване и приоритетно развитие на туристическата индустрия
4.1.Изработване на цялостна стратегия за развитие на туризма в региона.
4.2.Насърчаване на частното предприемачество
4.3. Създаване на предпоставки за развитие на туристическата индустрия.
• Реконструкция и модернизация на съществуващата материално-техническа база.
• Изграждане на нова туристическа структура.
• Привличане на инвестиции за капитално строителство на инфраструктурното подсигуряване на
туристическите обекти.
4.4. Диверсификация на туристическото предлагане.
• Развитие на различни видове туризъм – пешеходен, детски, младежки, еко и велотуризъм.
• Използване на културно-историческото наследство, природо-географските дадености и фолклорните
традиции за обогатяване на туристическия продукт.
4.5.Създаване на интегрирана система за информационно, рекламно и институционално осигуряване
на туристическата дейност..
• Разширяване на мрежата от Общински туристически бюра.
• Алтернативни форми за управление на туризма чрез партньорство между регионални ведомства,
местна власт, неправителствени организации и частен бизнес.
5. Съхраняване и развитие на човешкия потенциал
5.1.Намаляване на тенденцията на миграция на населението.
5.2. Стабилизиране и стимулиране нарастването на заетостта.
• Увеличаване на възможностите за заетост в малкия и среден бизнес.
• Специални програми за заетост на неравностойни групи от населението.
• Съхраняване и развитие на отраслите, свързани с формирането и реализирането на човешкия
потенциал.
5.3. Повишаване качеството на човешките ресурси чрез преквалификация и обучение.

ІІ. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ
1.Оценка на природните потенциали и фактори за развитие
Територията на Община Батак е разположена в Западните Родопи и граничи със следните общини:
Велинград, Ракитово, Пещера, Брацигово, Девин и Доспат. Общата й площ е 677.2 кв. км. През 2004г.
Балансът на територията й е както следва:
- Селскостопански фонд /общо земеделски земи/ - 62,245 кв. км.
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/9,20%/;
- Горски фонд
- 563,730 кв. км.
/83,24%/;
- водни площи
- 29,138 кв.км.
/4,30%/;
- Фонд населени места /урбанизирани терени/
- 6,195 кв. км.
/0,91%/;
- Фонд транспортна инфраструктура
- 4,26 кв. км.
/0,65%/;
- други територии
- 11,497 кв. км.
/1,70%/.
Обработваемите земи обхващат 39,775 кв. км. от посочения по-горе земеделски фонд. Те се ползват
предимно за засяване с картофи или като ливади. Отглеждат се фуражни култури и дребни плодове /малини
и ягоди/. Климатът и почвите благоприятстват за култивиране на билки. От изведените данни се вижда, че
най-голям е делът на горите – 83,24% от цялата територия на общината. Значително по-нисък е процентът на
обработваемите земи, което е типично за високопланинските райони на област Пазарджик.
Главната водна артерия, протичаща през северната част от територията на Община Батак е река „Стара
река”. Нейната дължина е 61 км., а площта на водосборната й област в рамките на Община Батак – 27,2 кв.
км.
Община Батак е една от общините в България с най-много изградени язовири. „Язовир Батак” е
построен на река „Мътница”, приток на река „Чепинска”. В южната част на общинската територия водния
отток на високопланинските притоци на река „Девинска” и река „Доспатска” е обхванат от язовирите
„Голям Беглик”, „Беглика”, „Тошков чарк”, „Широка поляна” и „Дженевра”. Речният отток се формира от
валежни количества и карстово подхранване.
Водите на високопланинските реки, формиращи водните запаси в изброените язовири не се употребяват
за напояване в територията на Община Батак. Те се използват предимно за добив на електроенергия, а
отработените водни количества се подават за напояване към полетата в Горнотракийската низина. Общият
воден запас на язовирите в Община Батак е 8 355 000 куб. м.
Водните ресурси в разглеждания район са достатъчни за обезпечаване на нуждите на населените места
от питейна вода. За целта се използват планински водохващания и съоръжения за каптиране на изворна вода.
Санитарно-охранителните зони на водоизточниците за питейно-битови нужди са разположени в местности, в
които не се развиват промишлени и други дейности, създаващи риск от замърсяване.
В Община Батак има общо 3 кметства. Към края на 2004 год. Постояннно живеещите на територията на
общината са 7500 души.
Разстоянията между общинския център и кметствата в общината по шосе са както следва:
- гр. Батак – с. Нова махала – 8 км.;
- гр. Батак – с. Фотиново – 20 км.
Интерес представлява разстоянието между общинския център и селищата с временен характер на
обитаване в курортните местности. Те са следните:
- гр. Батак – курорт „Язовир Батак” /до зона „А” – м. „Цигов чарк”/ - 11 км.;
- гр. Батак – курорт „Язовир Батак” /до зона „В” – стената м. „Дъното”/ - 16 км.;
- гр. Батак – яз. „Голям Беглик” – около 25 км.;
- гр. Батак – яз „Широка поляна” – около 36 км.;
- гр. Батак – курортно селище в м. „Слънчева поляна” – 50 км.
От изнесените по-горе цифри и при отчитане на възможностите за най-добра пътна комуникация,
териториално може да се извърши групиране на урбанизираните територии в общината по следната схема:
І група: гр. Батак, курорт „Язовир Батак” /всички териториално-устройствени зони около язовира/;
ІІ група: с. Нова махала, с. Фотиново;
ІІІ група: местности във високопланинския язовирен район.
Западните Родопи не са богати на рудни изкопаеми. Скалната порода е базирана главно върху
наличието на амфиболитни гнайси, слюдени шисти и мрамори, които са източник на материали, използващи
се в строителството. На територията на две от съседните общини – Велинград и Брацигово се намират
кариери за добив съответно на мрамори и риолит, но до момента в Община Батак не е развиван добив на
полезни изкопаеми.
2.Анализ на тенденциите и процесите в икономиката
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Община Батак има население, наброяващо 7500 жители към края на 2004 год. От тях 3717 са мъже и 3783 –
жени. Предвид големината на общинската територия, средната гъстота на постоянно пребиваващите жители
е 10,48 души/кв. км. В сравнение с данните от преброяването през 2002 год. спрямо преброяването от 1995
год. се вижда, че към момента населението в общината е намаляло с 336 жители или с 4,5%.
Анализирайки по-детайлно цифрите от последното преброяване, се установи, че отрицателния
прираст в Община Батак се дължи на намаляване на дела на градското население. Не така стои въпросът с
числеността на жителите на двете села – Нова махала и Фотиново. При тях се наблюдава лек ръст на
населението спрямо предишния отчетен период. Така, към 2004 год. населението на село Нова махала
наброява общо 2645 души при 2600 души през 1995 год., а населението на село Фотиново 824 души при 730
души през 1995 год.
В резултат на изведените по-горе цифрови данни може да се обобщи, че към момента
разпределението на постоянно пребиваващото население по населени места в общината е следното:
Таблица 1. Разпределение на населението в Община Батак по населени места към края на 2002 год.
Населено място
Брой жители
гр. Батак
С. Нова махала
С. Фотиново
Всичко в Община Батак

4031
2645
824
7500

Население
% спрямо общата численост в
общината
53,74
35,26
11,00
100,00

Причините за демографския спад в общинския град са предимно икономически. Те са свързани със
слабото промишлено и селскостопанско развитие на общината и настъпилите в следствие на това
миграционни процеси /изселване на групи хора в по-урбанизирани и по–развити в икономическо отношение
територии на региона и
страната/. Разбира се, причина за това е донякъде и географското положение и затруднената
комуникативност с други много по-развити селища – особено през зимата.
Отрицателния естествен прираст, както и отрицателния механичен прираст на населението в
Община Батак неминуемо се отразяват върху темповете на социално-икономическото развитие на района.
Увеличава се относителния дял на населението в нетрудоспособна възраст. Процентът на безработица
продължава да е висок – 25%.
С режим на сезонно или временно пребиваване през летния период и през почивните дни са
обособеният курортен комплекс „Язовир Батак”, редица почивни бази около язовирите: „Голям Беглик”,
„Беглика”, „Широка поляна” и зоните за отдих в местностите „Куртлуджа”, „Станков чарк” и др. В
сравнение с преходния период на наблюдение през последните няколко години не са отчетени значителни
промени в общия брой на курортистите и временно пребиваващите. В средногодишен план продължава
тенденция към условно запазване на цифрата на приходящите през летните месеци.
Предвид съществуващата инфраструктура броя на туристите в района на „Язовир Батак” все още е
относително най-голям в сравнение с останалите курортни местности в общината. Броят на курортистите там
се движи в граници 6500 до 7000 души годишно, докато в останалите курортни местности броя на
приходящите по време на сезона и в почивните дни не надхвърля 300 до 500 души годишно.
За отразяване на общото икономическо състояние на Община Батак през последните три години подолу са изведени някои специфични икономически показатели, обобщени в няколко таблици.От тях може да
се види, че към края на наблюдавания период значително нараства относителния дял на субсидиите от
държавния бюджет, както и делът на местните данъци и такси. Значително е намален приходът от
централизирани данъци и такси.
Прави впечатление, че в разходната част на бюджета нараства делът на капиталните влoжения за
стопански дейности, което е признак за очертаваща се тенденция към икономически стабилитет на
общината.
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Таблица 2. Приходи в бюджета на Община Батак в х. лв.
Година
Общо
Субсидии
Централизирани
от ДБ
данъци и такси
/х. лв./
/х. лв./
/х. лв./
2001
2342024
476182
1385894
2002
2722314
863274
796817
2003
2920883
1118862
462385

Местни данъци
и такси
/х. лв./
318913
842809
1077149

Стопански
дейности
/х. лв./
161035
219414
262487

Други
източници
/х. лв./
-

Таблица 3. Структура на приходите в бюджета на Община Батак по елементи в проценти.
Година
Общо
Субсидии
Централизирани Местни данъци Стопански
Други
от ДБ
данъци и такси
и такси
дейности
източници
/%/
/%/
/%/
/%/
/%/
/%/
2001
100
20,33
59,17
13,62
6,88
2002
100
24,08
29,27
30,96
8,06
2003
100
38,31
15,83
36,88
8,98
Таблица 4. Разходи в бюджета по направление в х. лв.
Година
Общо
Здравеопазване
Образование

2001
2002
2003

/х. лв./
2339217
2674987
2899654

/х. лв./
92331
47651
11661

/х. лв./
582252
736600
765407

Таблица 5. Разходи в бюджета по направление в проценти
Година
Общо
Здравеопазване
Образование

2001
2002
2003

/%/
100
100
100

/%/
3,95
1,78
0,40

/%/
24,89
27,54
26,40

Социални
грижи
/х. лв./
569397
626884
581800
Социални
грижи
/%/
24,34
23,44
20,06

Капитални
вложения
в стоп.
дейности
/х. лв./
228234
420852
608320

Други
дейности

Капитални
вложения
в стоп.
дейности
/%/
9,76
15,73
20,98

Други
дейности

/х. лв./
867073
843000
932466

/%/
37,06
31,51
32,16

Отдалечеността на населените места в общината от по-големи административно-териториални
центрове и планинския релеф са фактори, определящи икономическото развитие в строги параметри.
Промишленото производство е съсредоточено предимно в областта на лесовъдството,
дивечовъдството, дърводобива и дървопреработката. Наличието на множество язовири, включени в
енергийната система на страната, определя другия основен клон от индустриалното развитие на общината –
енергетиката.
Със значително по-бързи темпове през последните няколко години се развива строителният отрасъл,
който намира все по-широко приложение в подобряване на инфраструктурата на селищата и курортните
обекти на територията на общината.
В следващата таблица са посочени най-характерните дейности от промишленото производство в
Община Батак, които са свързани с генериране на отпадъци, които могат да се използват за ВЕИ.
Таблица 6. Дейности от промишлено производство, свързани с отделяне на отпадъци, които могат да се
използват за ВЕИ.
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№

Вид на производствената дейност

Типични за дейността отпадъци

1.

Производство на дървен материал
и дървопреработка
Производство на ел. енергия, чрез
ВЕЦ

- дървестни отпадъци /талаш, трици, изрезки/;
- отпадъци от опаковки на бои и лакове;
- масло от ремонтни дейности, свързани с поддръжката на
машинното оборудване;

Производство на шивашки изделия

- отпадъци от текстилни материали;
- отпадъци от пластмаса и метал /счупени копчета, ципове и др./

2.
3.

Растениевъдство
В Община Батак земеделието е слабо застъпено, тъй като при наличните природни дадености този
отрасъл е ниско ефективен. Върху обработваемата земя се отглеждат предимно картофи, фасул и някои
фуражни култури.
Разпределението на обработваемите площи по населени места е дадено в следващата таблица:

Таблица 7. Разпределение на обработваемите площи
Кметство
Общо
обработваема земя
Обща площ на
нивите
/дка/
/дка/
гр. Батак
38552
1978
С. Нова махала
10460
1215
С. Фотиново
17596
700

В т.ч. ниви
От нея:
Засяти с картофи
Засяти с фасул
/%/
/%/
80
20
90
10
90
10

Климатичните особености на района са подходящи за отглеждането на дребни плодове /ягоди,
малини и др./, както и за култивирането на билки. В бъдеще има добра перспектива за развитие на подобен
вид земеделие.
Животновъдство
Планинският характер на общинската територия и изобилието на ливади предлага добри
възможности за развитието на пасищно
животновъдство. Отглеждането на животни по този екологосъобразен начин е традиционно за
родопското население. Отглеждат се предимно крави, овце, кози и домашни птици.
По последни данни разпределението на селскостопанските животни е следното:
Таблица 8. Разпределение на отглежданите в Община Батак животни
Видове животни /бр./
Начин на
отглеждане
Говеда
Свине
Овце
Всичко
В т.ч.
Всичко
В т.ч.
крави
майки
1. В личния
1465
777
180
196
сектор
2. Ферма на
75
40
„Силотекс БУЛ”

Кози

Птици

30

550

-

-
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При сравняване на горепосочените данни спрямо 1999 год. Може да се направи извод, че значително
е нараснал броят на животните от говедовъдния сектор, докато овцевъдството и отглеждането на кози
регистрират спад. Относителна постоянност се наблюдава при отглеждането на птици. Делът на
свиневъдството е незначителен.
Като цяло отглеждането на животни в рамките на общината не е поставена на промишлен принцип.
То се извършва в личните стопанства на жителите на отделните населени места. Единствената животновъдна
ферма /говедовъдна/ е собственост на „Силотекс БУЛ”, но същата има сравнително ниска численост на
животните. В предвид разпределението на отглежданите в Община Батак животни в личния сектор да се
предвиди за в бъдеще развитие на промишлен принцип. Да се създадат повече на брой частни фирми и от
там съвременни мандри отговарящи на стандартите европейските изисквания за производство на екологично
чисти млечни продукти. Начина и уславията на живот, предлагат добри възможности за този вид дейност,тъй
като голяма част от населението са ангажирани с отглеждането на едър рогат добитък. Едновременно с това
ще се разкрият работни места и ще се затвори кръга на производството. Това ще допринесе за увеличавне
дохода на общината и за допълнителен икономически прираст на населението.
Горско стопанство и рибовъдство
Горите заемат основна част от територията на Община Батак – около 83,24% от цялата й площ. Те
представляват 23% от горския фонд на област Пазарджик.
Управлението на дейностите, свързани с този основен ресурс, се осъществяват от Държавно
лесничейство Батак – гр. Батак; ДДС – Беглика; ДДС –Широка поляна; ДДС – Родопи; ДДС – Борово.
Функциите им обхващат организацията, координацията и контрола на дейностите по възпроизводството,
ползване и опазване на горския фонд.
Общата залесена площ на горите в общината е 54520,4 хектара. Около 92,4% от нея представляват
иглолистните гори /смърч, бял бор и ела/ и само 7,6% се падат на широколистните гори /бук, зимен бук, дъб
и др./.
Режимът на добро стопанисване на горските ресурси осигурява оптимален баланс между стопанските
интереси и всички останали функции на горите в района: климаторегулиращи, почвозащитни,
водобалансиращи и рекреационни. Поддържането на този баланс се осъществява с помощта на действащите
три броя горски разсадници, произвеждащи иглолистни и широколистни фиданки. В съответствие с
лесоустройствените проекти средногодишно върху територията на Община Батак се залесяват около
1900 дка.
Природните дадености предлагат добри възможности за добив на диворастящи гъби и билки от
екологично чистите местности.
Петте язовира разположени на територията на Община Батак, са зарибени. В тях се отглеждат пъстърва,
бяла риба, кефал и черна мряна. Рибовъдната дейност се провежда от различни фирми.
Туризъм
От няколко десетилетия град Батак и курорт „Язовир Батак” представляват обекти на туризма в
България. Комбинацията между историческо богатство и чиста природа е основна предпоставка за добра
перспектива на развитието на туризма и в бъдеще.
До град Батак има транспортен достъп от София, Пазарджик, Пловдив.
В района на курорт „Язовир Батак” има изградена инфраструктура, която непрекъснато се разширява
и обновява. След 1990 год. се разшириха мащабите на строителството и в другите курортни местности на
Община Батак. Особен интерес за ново строителство на почивни бази представляват терените около
язовирите.
Туризмът е най-перспективния отрасъл в стопанската структура на Община Батак. За неговото
бъдещо развитие са на лице следните предпоставки:
- отдалеченост от големи промишлени центрове;
- съхранен биофонд и уникални дадености способстващи за развитие на ловния туризъм и
екотуризма;
- Наличие на големи водни обекти, позволяващи развитие на водните спортове и риболов, развитие
на алтернативен туризъм.

9

- богато културно историческо наследство, съхранен бит и култура- предпоставка за развитие на
културния туризъм
3.Анализ на тенденциите и процесите в социалната сфера
Образование и култура
Структурата на образованието в Община Батак е предвидена в съответствие със
структуроопределящия отрасъл на икономиката. С най-голямо значение е Професионална гимназия по
горско стопанство и дърводобив гр. Батак, където се подготвят кадри за лесовъдство, дърводобив и
дървопреработка и СОУ “Отец Паисий” гр. Батак. В село
Нова махала функционира средно общо-образователно училище /СОУ/, а в село Фотиново - основно
училище.
Разпределението на учениците по училища е следното:
Таблица 9. Разпределението на учениците по учебни заведения:
№
Учебни заведения
1.
Професионална гимназия по горско стопанство и дърводобив „Стефан
Божков” - гр. Батак
2.
СОУ „Отец Паисий”-гр.Батак
3.
СОУ „Кирил и Методий” – с. Нова махала
4.
ОУ „Климент Охридски” – с. Фотиново
Всичко ученици:

Брой ученици
300
232
294
74
900

В гр. Батак има обединено детско заведение /ОДЗ/, а във всяко от трите селища на общината по една
целодневна детска градина /ЦДГ/. Разпределението на децата и общият им брой е посочен в следващата
таблица:
Таблица 10. Разпределение на децата в детските заведения
№
Детски заведения
1.
ОДЗ „Катя Ванчева” – гр. Батак
2.
ЦДГ „3-ти март” – гр. Батак
3.
ЦДТ „Радост” – с. Нова махала
4.
ЦДГ „Катя Ванчева” – с. Фотиново
Всичко деца:

Брой деца
97
34
49
22
202

История и култура
Земите в региона на Батак са населявани от най-древни времена. Проф. Йосиф Шопов през 1958г. в
м.”Кременете” /в района на ГС “Беглика”/ открива находище от старокаменната епоха, а няколко години покъсно открива второ такова находище в м.”Слънчева поляна” /в района на ГС “Широка поляна”/. Населявана
или кръстосвана от траки, римляни, византийци, славяни, прабългари, отоманци и българи тази древна земя
носи безсмъртното наследство на техните минали цивилизации.
В района на Батак са регистрирани 20 тракийски, тракоримски, византийски и славянски крепости, над
10 черковници и манастири, много тракийски могили, римски мостове, рудници, воденици и др.
археологически обекти.
През Възраждането в Батак израстват видни духовни дейци – архимадрит Йосиф /игумен в Рилския
манастир/, Георги Бусилин,
който издава своя забележителен “Български буквар” през 1844г., Драган Манчов – голям български
книжовник.
Против османското владичество през пролетта на 1876г. в Батак избухва Априлското въстание. Батак
жертва всичко пред олтара на отечеството и със своя чутовен подвиг и велика саможертва в негово лице
светът видя България и нейната воля за освобожение.

10

Батак има богато културно-историческо наследство. Църквата “Св.Неделя”, единствения жив свидетел
от Април 1876г. е превърната в костница- музей, паметник на културата. В историческия музей се съхранява
богат снимков, веществен и документален материал за развитието на Батак през вековете.
Етнографската сбирка отразява бита и поминъка, обредите и обичаите на баташкото население през
Възраждането и началото на века. Тя е исторически и архитектурен паметник на културата. Архитектурен
паметник е и Шаровата къща, със зала за художествена галерия, временни изложби.
Общината разполага с три читалища – по едно във всяко населено място и три библиотеки.
Здравеопазване
Доболничната здравна помощ в Община Батак се осъществява от лични лекари и стоматолози,
практикуващи в съответствие със структурните промени в здравеопазването. Общината разполага с база,
която се отдава под наем за ползване от здравните специалисти. В процес на изграждане е нова поликлиника
в общинския център.
Болничното медицинско обслужване на населението от общината се провежда от многопрофилните
и специализираните болнични заведения в гр. Пещера и областния град Пазарджик.
Социални дейности
На територията на Община Батак функционира дом за хора с умствена изостаналост. От
максималния му капацитет 105 места в момента са заети 95 броя.
В урбанизираната територия на гр. Батак в УПИ V – „Защитено жилище”, кв. 116 е изградено
„Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения” с цел адаптиране към реалната среда с капацитет
от 8 човека, които са заети изцяло от мъже. Обслужващият
персонал е 6 човека. Жилището е финансирано от белгийската неправителствена организация „Св.
Франциск”, българската НПО „Егида” – гр. Пазарджик и Община Батак.
4.Анализ на техническата инфраструктура
Транспорт и съобщения
Транспортното обслужване на общинската територия се осъществява посредством наличната пътна
мрежа, свързваща както отделните населени места в общината, така и осигуряваща връзката им със
съседните общини. Същата е в сравнително добро състояние.
Главният пътен коридор, преминаващ през общинския център е път ІІ – 37: Пазарджик – Пещера –
Батак – Доспат. Северната част от трасето му в общинската територия до разклона /м. „Превала”/ за курорт
„Язовир Батак” е второкласно, а отсечката от посоченото разклонение до град Доспат е третокласна.
Второкласна е пътната
отсечка свързваща гр. Батак с градовете Ракитово и Велинград. Третокласен е пътя до село Нова махала
. Четвъртокласни са отсечките: Борово – Фотиново и отсечката “Превала”-“Дъното”.
Общата дължина на уличната мрежа в населените места на общината възлиза на 37,969 км. От тях около
23 км. Представляват улици в общинския център. Степента на благоустрояване е висока. В гр. Батак с трайни
покрития /паваж и асфалт/ са около 90% от улиците. Приблизително същата е степента на благоустрояване и
в останалите селища.
Независимо от високия процент на благоустрояване в предвид натовареността на някои от пътните
отсечки с тежкотоварни МПС, транспортиращи дървен материал състоянието на трайната пътна настилка не
е много добро.
Общественият транспорт се осъществва чрез моторни превозни средства, собственост на ЕТ „Никола
Манолев” – гр. Батак. Фирмата извършва автобусни превози на пътници по следните маршрути:
- Батак – София – 2 пъти седмично;
- Батак – Пловдив –Батак - 2 пъти дневно, Пловдив – Батак –Пловдив- 1 път дневно;
- Батак - Пазарджик – 2 дневно;
- Батак – Велинград – 5 пъти дневно.
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Телекомуникационната мрежа е на сравнително добро ниво. Пощенските и телефонните услуги се
извършват от ПТТ – станция гр. Батак и нейните клонове в останалите селища на общината. Въведени са
автоматични телефонни централи, както в гр. Батак, така и в двете села. Капацитетът на АТЦ – гр. Батак е
2000 поста и напълно задоволява нуждите на населението. Степента на обезпеченост с телефонни постове на
с. Нова махала и с. Фотиново също е задоволителна /над 95%/.
Водоснабдяване
Във всички населени места на общината има изградена водопроводна мрежа. Общата дължина е
около 90 км., от които 70 км. са външни водопроводи и 20 км. – водопроводна мрежа в населените места.
Около 40 км. от водопроводната мрежа е изградена във връзка с обезпечаване на общинския център, а около
20 км. сумарно е мрежата в курортните селища и бази.
Всички водоизточници за централно водоснабдяване са с особени пояси на санитарно-охранителни
зони, в които се спазват съответните режими, гарантиращи опазване на питейните води от замърсяване.
Рисковете от подобно замърсяване са сведени до минимум, предвид обстоятелството, че водовземането се
извършва от високопланински водохващания и каптажи. По някога водите са с влошени физически
показатели поради завишаване на мътността в откритите водоизточници. Обикновено подобни отклонения се
проявяват в периода на засилено снеготопене и при падане на валежи с голяма интензивност.
Канализация
Трите селища в Община Батак са изцяло канализирани. Дължината на канализацонната мрежа в град
Батак е 5 км., в село Нова махала - 2,6 км. и в село Фотиново – 2,5 км.
В зоната на почивните бази и комплекси е изградена канализация с обща дължина 10,1 км.
В нито едно от селищата на Община Батак не е изградена ПС за битови отпадъчни води. Има
локални станции и съоръжения за третиране на битовите отпадъчни води към по-големите хотели и
почивни бази в курортните местности, а отпадъчните води от частните вили се третират в локални
септични ями.
Общината има проектна готовност за изграждане на канализация и на ПСОВ на курорт „Язовир
Батак”. В момента тече процедура за съгласуване с МОСВ - София, Басейнова Дирекция за Управление на
водите – Източнобеломорски район - гр. Пловдив.
Електроснабдяване
Всички селища на територията на общината са централно електроснабдени. Общинската енергийна
мрежа е в добро техническо състояние, предвид близостта на основните хидроенергийни източници – ВЕЦ.
Топлофикация
В рамките на общинската територия се ползват различни източници за отопление: електроенергия,
течно и твърдо гориво. Най-масов топлоизточник за населението е твърдото гориво – предимно дърва. Няма
изградена система за централно топлоснабдяване.
Обслужващи обекти
Предвид туристическият облик на Община Батак, в рамките на нейната територия е значителен делът
на обектите от обслужващата сфера. Много са хотелите и почивните бази, повечето от които са
съсредоточени в местности около язовир”Батак” и другите по-малки язовири. Около водните площи на
язовирите в активния туристически сезон се устройват и къмпинги. Общият брой легла в хотелските
комплекси към настоящия момент е 853. В урбанизираната територия на курорт „Язовир Батак” са изградени
1420 броя частни вили, а на територията на общината са изградени 1640 броя частни вили с обща численост
на леглата около 6560.
Общината няма създадена база данни, деференцираща точния брой на частните вили и хотелите по
местности. Не са уточнини зоните за разполагане на къмпингите.
Към по-големите почивни комплекси и хотели функционират ресторанти, кафе – барове, фитнес –
центрове и други заведения и съоръжения за забавление и релаксация. Някой от тях предлагат водни
атракции.
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В следващата таблица са посочени обобщени цифри за разпределение на сградите към изградения до
момента почивен фонд.
Таблица 11. Разпределение на легловата база в курортните местности.
№

1.

2.
3.

Населено място
/местност/

Хотели / общо за общинската територия/:
- „Панорама”;
- „Орбита”;
- „Наслука”;
- „Рай”;
- ”Журналист”;
- „Булстрад”
Частни вили, регистрирани като семейни
хотели /общо за общинската територия/
Частни вили в местностите:
- курорт „Язовир Батак”
- м. „Пощата”;
- м. „Беглика”;
- м. „Станков чарк”;
- м. „Широка поляна”;
- м. „Куртлуджа”;
- м. „Картофохранилище”;
- м. „Голям Беглик” – КЗУ;
- м. „Дженевра”

Обща численост, в т.ч.
Сгради
/хотелски комплекси/
/бр./
6

Легла

10

368

1640

6560

/бр./
517

За обслужване на населението на общината и туристите са разкрити много магазини за хранителни и
промишлени стоки – общо 27, от 19 бр. в гр. Батак, 5 бр. в с. Нова махала и 3 бр. в с. Фотиново. Няма
изградени големи супермаркети и хипермаркети.Във всяко от селищата на общината има обособена
автоспирка, такава има и на курорт „Язовир Батак”.Бензиностанции в общината са общо 3 бр., а газстанциите
– 2 бр. Разположението им е съобразено с изискванията за оптимално и безопасно използване на пътната
мрежа.В рамките на общинската територия са разкрити 9 бр. ателиета за услуги /фризьорски, за битова
техника и др./.Във всяко от трите населени места има действащо читалище и библиотека. Залите за
обществено ползване в общината са общо 3 бр.

5. Екологична характеристика
В екологично отношение територията на Община Батак е една от най-съхранените в рамките не само
на Пазарджишки регион, но и в рамките на Република България.
Липсата на производства от отраслите на тежката индустрия благоприятства за относително
запазване на естествения екологичен фонд в района. Строителните дейности в общинската територия са
свързани преди всичко с подобряване на инфраструктурата.
В разглежданата територия не съществуват екологични проблеми, породени от миграцията на
замърсители, което се дължи на географското разположение и топографската характеристика на общината.
Всички реки водят началото си в рамките на общинската територия, при което миграция на
замърсители от извънобщински произход по гравитачен воден път са невъзможни. Трансфер на замърсени
водни маси от съседни общински територии е изключен предвид височинното разположение на Община
Батак и отсъствието на близкоразположени промишлени райони в тези общини.
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В районите около дърводелските цехове понякога се изхвърлят дървестни отпадъци. Това е един от
екологичните проблеми в Баташката община. Неконтролирано изхвърляне на отпадъци се наблюдава и в
районите на курортните местности, особено през активния сезон.
Защитените територии се опазват съобразно действащото законодателство, на също потенцално са
застрашени от замърсяване, което може да бъде релизирано от недобросъвестни туристи.
Съгласно типологията на общините по екологично състояние, районът на Община Батак попада в
класацията на общините с висока оценка.

ІІІ. SWOT АНАЛИЗ
Анализ на силните и слаби стани / S W O T/
СИЛНИ СТРАНИ
1.Толерантни и хармонични между етнически и
между институционални отношения
2.Добра общинска политика по отношение на
кадрите в образованието, професионална
ориентация на учениците
3.Благоприятно географско месторазположение
на общината
4.Традиционен опит в отглеждането на картофи
и планинското животновъдство
5.Качеството на почвите е добро за отглеждане
на ягодоплодни и храстовидни растения;
6.Наличие на добри пасища за отглеждане на
дребен и едър рогат добитък
7.Наличие на трудов ресурс
8.Развито шивашко производство
9.Екологично чиста територия на цялата община
10.Отсъствие на източници за промишлено
замърсяване
11.Висока надморска височина и възможност за
развитие на туризъм целогодишно
12.Наличие на 5 язовира
13.Богат горски фонд;
14.Богато разнообразие от билки и дивеч;
15.Наличие на богат потенциал за развитие на
ловен, селски и културен туризъм
16.Наличие на голям брой археологически и
културни паметници;
17.Наличие на хотели и почивни станции

СЛАБИ СТРАНИ
1.Висок процент на безработица и увеличаващ се дял
на дълготрайната безработица,висок процент на женска
безработица, преобладаваща сезонна заетост

3.Липса
на
активно
работещи
промишлени
предприятия;
4.Липса на интерес от страна на инвеститори;
5.Липса на поливни площи;
6.Сезонна заетост в селското и горското стопанство;
7.Липса на селскостопански кооперации
8.Липса
на
преработвателни
предприятия
за
селскостопанска продукция
9.Недостатъчна и амортизирана селскостопанска
техника
10.Неразвит пазар за селскостопанската продукция;
11.Малки парцели
12.Липса на крупни арендатори с дългосрочна
стратегия
13.Слаби предприемачески способности
14.Липса на браншови съюзи
15.Лошо състояние на местните, селскостопанските и
горски пътища
16.Наличие на нерегламентирани сметища
17.Липса на преработка на дървесни отпадъци и други
твърди отпадъци
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18.Добри културни традиции
19.Добре развита система за социални услуги.
20.Запазване на общия брой на курортистите и
временно пребиваващите
21.Очертаваща се тенденция към
икономически стабилитет
22. Добър транспортен достъп
23. Добра телекомуникационна мрежа
24. Добро техническо състояние на общинската
енергийна мрежа
25. Има изградена канализационна мрежа във
всички общински населени места.
ВЪЗМОЖНОСТИ
1.Стимулиране на заетостта и насърчаване на
предприемачеството
2.Създаване на условия за изкупуване и
преработка на селскостопанска продукция
3.Производство на екологично чиста продукция
в животновъдството и растениевъдството
4.Възможности за развитие на зимен и летен
туризъм
5.Възможности за реализиране на екопроекти
6.Разширяване на съществуващата и изграждане
на нова инфраструктура
7. След присъединяването ни към ЕС- добра
законова основа.

18.Релефът и климатът стимулират ерозията на
съществуващата пътна мрежа.
19.Водоснабдяването и водоснабдителната мрежа са в
лошо състояние
20.Недобро качество на питейната вода
21.Липса на канализация и ПСОВ
22.Ограничени бюджетни средства
23.Недостатъчно не правителствени организации
24.Липса на много профилни и амбулаторни болнични
заведения
ЗАПЛАХИ
1.Общ икономически упадък
2.Липса на достатъчно финансови средства за
осигуряване на социалната политика
3.Чести промени в нормативната и данъчната уредба.
4.Липсата на национална стратегия в земеделието и
животновъдството
5.Липса на национална политика за стимулиране на
инвеститорите в планинските и слаборазвити общини
6.Недостатъчни субсидии от националния бюджет за
инфраструктурата
7. Изселване на групи хора в по-урбанизирани и поразвити икономически територии и региони

Коментар на SWOT анализа:
Силни страна:
Силните страни са свързани основно с благоприятното географско разположение на Община Батак и
богатото културно-историческо наследство, което е значителен ресурс за развитието на културния и на
всякакъв вид туризъм.Трябва да се използват възможностите за развитие на екологично чисти производства.
Възможности:
Възможност съществува за развитието на инфраструктурата, за повишаване на конкурентно способността на
бизнеса и повишаване качеството на живота на населението.
Слаби страни:
Слабите страни са главните препятствия пред икономическото развитие, които трябва да бъдат
преодолени.Общината има негативно въздействие най-вече от високата безработица, липса на съвременни
технологии, лошото състояние на техническата инфраструктура, липса на възможности за разкриване на
нови работни места, както и липсата на необходима квалификация и предприемачески умения в туризма.
Заплахи:
Заплахите са външни фактори които могат да попречат на икономическото развитие и успешното
изпълнение на общинския план за развитие на община Батак.Заплахите са свързани с общата негативна
икономическа тенденция нестабилното законодателство което пречи за привличане на инвеститори, силната
финансова зависимост от националния бюджет.

ІV. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
Програмната стратегия осигурява обвързаност на SWOT анализа и структурата на приоритетите и мерките
или програмната рамка. По този начин се показва как извлечените от SWOT анализа изводи ще бъдат
включени и как общите цели за развитие ще бъдат постигнати с определен брой приоритети и мерки.
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Всеки приоритет има собствена обосновка,а SWOT анализа представлява обосновката на цялостната
регионална програма : силните страни са основа за възможностите, от където се извличат приоритетните
направления, точно както слабостите допускат реализирането на заплахите, откъдето се извличат други
приоритетни направления.
Силните страни на района са определящи.
Слабостите са структурни, социални и други. Възможно е слабостите в икономиката и човешкия капитал да
осуетят бързата реализация на силните страни.
Анализът формулира стратегически цели, насочени към реализиране на приоритетите на района.Тези
стратегически цели се синтизират във визия за развитието на Община Батак.
ВИЗИЯ
Осигуряване на високо качество на живот и възможности за работа и улесняване на взаимодействието на
района с останалите общини и области за постигане на устойчив икономически растеж и просперитет за
всички граждани на Община Батак.

ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ, МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ
Приоритетите в Общинския план за развитие са дефинирани в съответствие с приоритетите
заложени в Националната стратегия за регионално развитие (2005-2015г.) и са съобразени с предвижданията
на Областната стратегия за развитие (2005-2015г), при отчитане на местната специфика и потенциала за
развитие на община Батак.
За максимално постигане на приоритетите и изпълнение на дейностите залегнали в
настоящата стратегия, община Батак ще разчита до голяма степен на финансовата помощ от ЕС, чрез
кандидатстване по различните оперативни програми и други възможни финансирания. В Приложение
2 е поместена таблица на програмите и съответните операции по които Община Батак е допустим
бенефициент, както и приоритетите от стратегията за развитие 2007-2013, за чийто дейности ще се
търси финансиране по съответната операция.
Приоритетите залегнали в стратегията за развитие на община Батак и съответните подприоритети и
мерки към тях са изложени в следната таблица:
ПРИОРИТЕТ 1
УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Мярка 1 "Развитие на капацитета за управление на средства от Структурните фондове на ЕС и други
програми"
1.1 Обучение на общински служители за управление на проекти за финансиране от Структурните фондове
на ЕС и други програми
1.2 Обучение на общински служители за подготовка на проекти за финансиране от Структурните фондове
на ЕС и други програми
1.3 Подобряване на координацията със съседните общини и реализация на проекти с надобщинско и
регионално значение
1.4 Стимулиране на заетост чрез инструменти на местната власт
1.5 Създаване на “стратегическа банка проекти”
Мярка 2 "Подобряване качеството на публичните услуги"
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2.1 Подобряване достъпа до публични услуги чрез Интернет
2.2 Обучение на общински служители
2.3 Обучение на местни партньори и нестопански организации
2.4 Подобряване на чуждоезиковата подготовка и уменията на общинските служители за работа с
информационни технологии
2.5 Сертификация на общинска администрация по управление на качеството
Мярка 3 "Създаване на партньорства за развитие"
3.1 Създаване на обществени консултативни съвети и местни партньорства за устойчиво развитие
3.2 Изграждане на публично-частни партньорства за развитие на бизнеса
3.3 Информационни дейности за популяризиране на публично-частното партньорство
3.4 Участие в регионални, национални и международни мрежи и партньорства
3.5 Изграждане на мрежи за трансгранична заетост, културен обмен и обмяна на опит
3.6 Побратимяване с други общини
3.7 Обмен на ноу-хау и най-добри практики и придружаващия ги анализ на въздействието
ПРИОРИТЕТ 2
ПОСТИГАНЕ
НА
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА

И

ПОВИШАВАНЕ

Мярка 1 „Подкрепа за развитие на местния бизнес и насърчаване на предприемачеството”
1.1 Създаване на партньорства с бизнеса за усвояване на средства от фондовете на ЕС
1.2 Създаване на местна инициативна група (МИГ)
1.3 Стимулиране на предприемачеството и намаляване на административните бариери пред МСП
- Сътрудничество между общинска администрация, стопански камари и местен бизнес в облекчаване на
административните бариери пред бизнеса
- Осъвременяване на кадастрални планове и актуализация на общинските имоти, подходящи за насърчаване
на бизнеса
1.4 Насърчаване развитието на клъстъри (групи и мрежи от свързани производства) и бизнес мрежи на
регионален и браншови принцип, в приоритетни за общината икономически сектори.
- Създаване на клъстери и подизпълнителски вериги
- Създаване на земеделска кооперация със общинско участие
1.5 Информационна кампания и консултации за земеделски производители за възможностите за субсидии
от ЕС
1.6 Създаване на звено за информационно обслужване и подпомагане на бизнеса
- Обучение за предприемачи и стартиращ бизнес
- Съвместно разработване на проекти за заетост
Мярка 2 “Привличане на инвестиции”
2.1 Разработване на стратегия за икономическо развитие на общината
2.2 Инвентаризация на ресурсите за икономическо развитие в община..........
2.3 Подготовка на маркетингови материали на общината.
2.4 Участие в инвестиционни форуми и привличане на инвеститори
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2.5 Подкрепа на публично-частни проекти, като предпоставка за привличане на чужди инвестиции
2.6 Регионално ориентиран инвестиционен маркетинг
Мярка 3 „Изграждане на бизнес инфраструктрура”
3.1 Изграждане и ремонт на инфраструктура на бизнес зони – улична, електроснабдителна,
водоснабдителна, канализационна и др. мрежи и газификация
3.2 Изграждане на закрит пазар
Мярка 4 Развитие и стимулиране на селското стопанство и агробизнеса
4.1 Модернизация на селското стопанство
4.2 Информационно подпомагане на земеделски производители
- Организиране на обучение за селскостопански производители
- Съдействие при сертификация на селскостопански производители
- Изграждане на информационно звено за обслужване и подпомагане на селскостопанските производители
4.3 Сдружаване на земеделски производители и малки фирми, уедряване на обработваемата земя
4.4 Въвеждане на алтернативни култури в селското стопанство
- Пилотен проект за отглеждане на алтернативни култури – ягодоплодни, орехи
- Мултипликация на пилотни проекти за алтернативно земеделие
ПРИОРИТЕТ 3
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА – ТРАНСПОРТНА, ОБРАЗОВАТЕЛНА,
ЕКОЛОГИЧНА, ВОДНА, ГОРСКА, СОЦИАЛНА, КОМУНИКАЦИОННА И ДР.
Подприоритет 1
Развитие на транспортната инфраструктура в общината
Мярка 1 Проектиране и подготовка на техническа документация за развитие на транспортна
инфраструктрура
Мярка 2 "Подобряване на общинската пътна инфраструктура"
2.1 ”Подобряване на общинската пътна мрежа”
Рехабилитация на общинските пътища на територията на цялата община
2.2 ”Подобряване на уличната мрежа в населените места”
Ремонт и изграждане на улична мрежа в град Батак
Ремонт и изграждане на улична мрежа във с. Фотиново и с. Нова Махала
Ремонт и изграждане на улична мрежа в населени места с население под 300 души
Подприоритет 2
Изграждане и развитие на екологичната инфраструктура в общината
Мярка 1 Проектиране и подготовка на техническа документация за развитие на екологична
инфраструктрура
Мярка 2 Изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води
2.1 Изграждане на ГПСОВ
Изграждане на модулни пречиствателни станции за отпадни води на канализационни колектори Батак
2.2 Изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води в селата: Нова махала и Фотиново.
2.3 Изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води в малки населени места в общината с
население под 300 души.
Мярка 3 Изграждане на съоръжения за сметосъбиране в общината
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3.1 Отстраняване на нерегламентираните сметища в населените места и рекултивация на засегнатите площи
- Рекултивация на сметището край Батак
- Отстраняване на нерегламентирани сметища и рекултивация на засегнатите терени в селища с население
под 1000 души – село Фотиново
3.2 Изграждане на претоварно депо за твърди битови отпадъци в землището край град Батак
3.3 Въвеждане на разделно събиране на отпадъци
3.4 Изграждане на инсталация за пакетиране на отпадаците
Пилотен проект за компостиране на биоразградими отпадъци
3.5 Закупуване на машини за организиране на системи за сметосъбиране и сметоизвозване
Мярка 4 Подобряване на качеството на околната среда и превенция на риска
4.1 Почистване на речните корита
Корекция на речното корито на река Стара река,Новомахаленска река и Фотинска река
4.2 Изграждане и укрепване на инфраструктура за предотвратяване на наводнения и свлачища на река
Стара река, Новомахаленска река и Фотинска река
4.3 Внедряване на системи за видеонаблюдение в населени места и горски стопанства
4.4 Залесяване на ерозирали терени
Мярка 5: Опазване и разширяване на зелената система в Общината
5.1 Създаване на програма за възстановяване и поддържане на парковата и растителна инфраструктура
5.2 Разработване и утвърждаване на програма за повишаване на екологичната култура и образование,
информираност на гражданите и за граждански контрол и взаимодействие при опазване на растителната
инфраструктура.
Подприоритет 3
Изграждане и реконструкция на водностопанска инфраструктура на територията на общината
Мярка 1 Проектиране и подготовка на техническа документация за водоснабдителна и
канализационна инфраструктура
Мярка 2 "Изграждане и реконструкция на водоснабдителната мрежа "
Ремонт на водоснабдителна мрежа в град Батак.
Ремонт на водоснабдителна мрежа в селата: Нова махала и Фотиново
Изграждане на водоснабдителна мрежа в малки населени места с население под 300 души в общината.
Мярка 3 Изграждане и реконструкция на канализационната мрежа
Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в гр. Батак
Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в селата: Фотиново и Нова Махала
Изграждане на канализационна мрежа в малки населени места с население под 300 души
Мярка 4 Възстановяване на съществуващи и изграждане на нови хидромелиоративни съоръжения
4.1 “Изграждане на нови напоителни съоръжения”
Изграждане на напоителни системи в землището на град Батак
Изграждане на напоителни системи в землището на селата: Фотиново и Нова Махала
Изграждане на напоителни системи в землищата на малки населени места в общината.
Подприоритет 4
Развитие на горската инфраструктура и устойчиво използване на горските ресурси
Мярка 1 Подобряване на състоянието на горските ресурси и развитие на дейности с използването на
горския фонд
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Залесяване на изоставени и ерозирали земи, оборудване и технологии за залесяване и сеч
Изграждане на горски разсадник
Изготвяне на програма за лов и риболов
Мярка 2 Подобряване и изграждане на второстепенни, свързващи горски и селскостопански пътища
Изграждане на нови и поддържане на съществуващи горски и селскостопански пътища в община Батак.
Подприоритет 5
Подобряване на социалната инфраструктура и условията на живот
Мярка 1 Проектиране и подготовка на техническа документация за социалната инфраструктура
Мярка 2 Подготовка на устройствен план
2.1 Изготвяне на кадастралната и специализирана карта на Батак и Общината.
2.2 Изготвяне на кадастралната и специализирана карта на всички населени места в Община Батак
2.3 Актуализация на Общ Градоустройствен План на Батак
2.4 Изработване на ПУП- ПП за инженерната инфраструктура
Мярка 3 Саниране на обществени сгради и терени
Осигряване на достъпна архитектурна среда за обществени сгади
Саниране на обществени сгради и терени в град Батак.
- Ремонт на сградата на общинската администрация
- Ремонт на централна част и площад – град Батак
Саниране на обществени сгради и терени в селата Фотиново и Нова махала
Ремонт на кметство в с. Фотиново и Нова махала
Ремонт на централна част и площад – с. с. Фотиново и Нова махала.
Мярка 4 Ремонт и реконструкция на училища
Ремонт и реконструкция на сградите на училищата
Ремонт на училищата в Община Батак.
Доставка на оборудване и осъвременяване на материално-техническата база в училищата
Доставка на оборудване и осъвременяване на материално-техническата база в Община Батак.
Мярка 5 Ремонт и реконструкция на ЦДГ
Ремонт и реконструкция на всички детски градини на територията на Община Батак
Мярка 6 Ремонт и реконструкция на читалища
Ремонт на читалищата в гр. Батак, с. Нова махала и с. Фотиново
Мярка 7 Изграждане и обновяване на спортни съоръжения
7.1 Ремонт и реконструкция на спортни зали
7.2 Ремонт и реконструкция на стадиони
Ремонт и реконструкция на стадионите в гр. Батак и с. Нова махала
7.3 Изграждане на спортни площадки
Изграждане на спортни площадки в град Батак и селата Нова махала и Фотиново
Изграждане на детски площадки в град Батак и селата Нова махала и Фотиново
7.4 Изграждане на Спортно развлекателен център
7.5 Стимулиране създаването на младежки клубове за спорт
Мярка 8 Ремонт и реконструкция на други обществени сгради
Обновяване на дневен център за жора с умствени увреждания
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Мярка 9 Поддържане и изграждане на религиозни храмове
Ремонт и реконструкция на всички религиозни храмове и култови места на територията на община Батак
Мярка 10 "Подобряване качеството и достъпа до социалните услуги"
10.1 Подобряване достъпа на хора с увреждания до публичните сгради
Монтиране на рампи за инвалиди
10.2 Подобряване на достъпа до социални услуги за лица и групи в неравностойно положение
10.3 Подобряване на достъпа до социални услуги за лица от етническите малцинствени групи.
Подприоритет 6
Повишаване на ефективността на енергопотребление на битовите и обществени потребители
Мярка 1 Проектиране и подготовка на техническа документация за внедряване на проекти за
енергийна ефективност
Мярка 2 Одитиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност
2.1 Извършване на одити за енергийна ефективност на сгради общинска собственост
2.2 Въвеждане на предписани мерки за енергийна ефективност – саниране, топлоизолация на сгради,
монтиране на дограма и др.
Мярка 3 "Внедряване на система за управление на обществената осветителна мрежа"
Подмяна на съществуващото улично осветление и изграждане на ново енергоефективно осветление в
селата:
Подмяна на уличното осветление в град Батак
Подмяна на уличното осветление в селата Фотиново и Нова махала
Подмяна на уличното осветление в малки населени места под 300 жители
Мярка 4 "Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници"
Монтаж на слънчеви батерии:
Монтаж на слънчеви батерии за нуждите на образователни институции
Монтаж на слънчеви батерии за нуждите на административни институции
Монтаж на слънчеви батерии за нуждите на социални институции
Изграждане на фотоволтаични паркове на територията на Община Батак
Изграждане на вятърни електроцентрали на територията на Община Батак
Мярка 5 Изграждане на газотурбинна централа и газопреносна мрежа
Газифициране на град Батак
Газифициране на обществените сгради в община
Подприоритет 7
Подобряване на информационната и комуникационна инфраструктура
Мярка 1 Изграждане на информационна и комуникационна инфраструктура
1.1 Реализиране на ИКТ инфраструктурни проекти
1.2 Изграждане на публична комуникационна инфраструктура към градските периферии и по-слабо
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урбанизираните райони
1.3 Създаване и развитие на обществени сървъри за безплатно свързване
1.4 Създаване на обществени сървърни паркове за съхранение на обществени информационни системи и
данни
1.5 Въвеждане на мерки и системи за осигуряване на данни и безопасност на комуникациите, съгласно
европейските стандарти и изискванията на бизнеса
Мярка 2 Развитие на информационните и комуникационните технологии в общината
2.1 Развитие и модернизация на комуникационната инфраструктура
2.2 Използване на съвременни технологии и информационни системи за подобряване информационното
обслужване на посетителите/туристите
ПРИОРИТЕТ 4
РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Подприоритет 1
Съхраняване на културно-историческото наследство и развитие на туризма
Мярка 1 Съхраняване на културно-историческото наследство
1.1 Развитие на природни, културни и исторически атракции – възстановяване,опазване, експониране,
оборудване, въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация и др.
Изработване на карта, заснемане и опис на недвижимите културни паметници
Подготовка, издаване и разпространяване на рекламна информация за паметниците и природните
забележителности
Възстановяване, реставрация и социализация на паметници на културата
1.2 Инвентаризация на местното културно-историческо наследство
1.3 Социализация на културни паметници и включване в Националната мрежа- “Антични и средновековни
пътища в Югоизточна Европа” – Кемеров мост.
1.4 Създаване и промоция на туристически продукт
1.5 Съхраняване на местни обичаи и традиции
1.6 “Развитие на местни културни инициативи”
Разработване на етнографски фолклорен календар
Организиране на фолклорен фестивал
Създаване на музейна експозиция за местния фолклор
Самодейност сред младите – танци, песни и традиции
Мярка 2 "Изграждане на туристическа инфраструктрура и насърчаване на туристическото
предлагане"
2.1 Изграждане на капацитет, разширяване и укрепване на партньорските организации в туризма за
съвместно развитие на туристическите продукти и съвместни маркетингови усилия
2.2 Насърчаване включването на местни туристически предложители в регионален продукт
2.3 Реставрация на културни обекти с потенциал за развитие на туризъм
2.4 Ремонт на съществуваща и изграждане на нова туристическа инфраструктура
Създаване на екопътеки и маршрути -трасиране, маркировка, информационни табели

Изграждане на

туристическа инфраструктура до хижа Техеран
Изграждане на инфраструктура и съоръжения за достъп до хижа Техеран и Кемеров мост
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2.5 Изграждане на инфраструктура и съоръжения за достъп до туристически обекти
2.6 Инвентаризация и маркиране на туристически обекти в общината
2.7 Изграждане на туристически информационен център - в комплекс яз. Батак
2.8 Дейности за обществено осведомяване и информационни услуги за местните бизнес и общности
2.9 Утвърждаване на общината като дестинация за културен, ловен и екотуризъм
Участие в туристически борси
Създаване на промоционални материали за общината
Разработване на информационно - туристическа карта за региона
Подприоритет 2
Развитие на човешкия капитал, чрез адаптиране на образователната система към изискванията на
пазара на работна сила
Мярка 1 Развитие човешкия капитал, чрез подобряване на образователната система
1.1 Развитие на професионалното обучение
Изграждане на център за професионално обучение
Обучителни програми за ранно професионално образование
Обучение на хора в неравностойно положение за придобиване на основни професионални умения
Модулно професионално обучение
Професионално обучение за възрастни
Професионално обучение за дълготрайно безработни
Повишаване адаптивността на работната сила
1.2 Чуждоезиково обучение
Разработване на обучителни програми за ранно чуждоезиково образование
Модулно чуждоезиково обучение
Чуждоезиково обучение за възрастни
Чуждоезиково обучение за дълготрайно безработни
1.3 Подобряване на достъпа до информационни технологии и повишаване на компютърните умения на
учащите
Оборудване на компютърни зали в училищата
Компютърно обучение за деца и младежи
Осигуряване на интернет достъп за читалища и културни институции от общината
Изграждане на общински образователно-информационен портал
1.4 Повишаване професионалната подготовката на преподавателите
Повишаване квалификацията на преподавателите за работа с информационни технологии и чуждоезиково
обучение
1.5 Участие в мрежи с училища в ЕС за обмяна на опит
1.6 Превенция на ранното напускане на образователната система и насърчаване ученето през целия живот
- Обучения за придобиване на базови професионални умения за лицата напуснали образователната
система
Образование чрез спорт в училищната мрежа
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Мярка 2 Развитие човешкия капитал, чрез подобряване на социалните и здравни услуги
2.1 Укрепване на капацитета за предоставяне на здравни и социални услуги
Програма за привличане на здравни специалисти в малки населени места
Организиране на звено за спешна медицински помощ
2.2 Информационни кампании за превенция на социално значими заболявания
Провеждане на здравен скрийнинг сред местното население
Профилактични прегледи сред рискови обществени групи
Здравно-информационно обслужване на населението – семинари и открити дискусии
2.3 Насърчаване на публично-частното партньорство за предоставяне на социални и обществени услуги”
Създаване на хоспис
Създаване на Дневен център за лица с увреждания
Разширяване на дейностите по социален патронаж
Мярка 3 Социална интеграция на лица и групи в неравнопоставено положение
3.1 Подобряване на достъпа до публични услуги
Подкрепа за осигуряване на достъп до спортни съоръжения за лица в неравностойно положение
Подобряване качеството на живот на ромите
3.2 Подобряване на достъпа до образование за деца в неравностойно положение”
Изграждане на Центрове за обществена информация и информация за Европейския съюз в Читалищната
мрежа
3.3 Прилагане на активна политика на пазара на труда
Обучение за възрастни над 40 години и представители на етнически малцинствени групи
Мярка 4 Подобряване взаимодействието между местните и централните органи за противодействие
на противообществени дейности, природни бедствия, аварии и катастрофи
4.1 Работа с младите хора за предотвратяване употребата и разпространението на наркотични средства”
Подобряване на работата с малолетни и непълнолетни лица, носители на противообществени прояви
Превантивна дейност сред младежите срещу разпространение и употреба на наркотици, хулиганство и
детска престъпност
4.2 Наблюдение, защита и отстраняване на последствията от природни бедствия, аварии и катастрофи”
Подготовка на аварийни и спасителни групи в случай на природни бедствия, аварии и катастрофи

ОБОСНОВКА НА ПРИОРИТЕТИТЕ
Приоритет 1: Укрепване капацитета на общинската администрация
Обосновка: Административното обслужване на гражданите на Община Батак е приоритетна област, целяща
създаването на съвременна организация за предоставяне на услуги и оптимизиране на дейността на
администрацията. Високата степен на зависимост на гражданите и на икономическите субекти от дейността
на общинската администрация и нейните служби, а така също голямата територия, но малки и трудни за
достъп селища предопределят важността на реализирането на този приоритет.
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Приоритет 2: Постигане на икономически растеж и повишаване на конкурентноспособността на
местната икономика
Обосновка: Стремежът и основното намерение на този приоритет е улеснявяне и създаване на микро, малки
и средни предприятия, подобряване на условията за тяхното развитие с оглед създаване на заетост и доброто
им пазарно ориентиране.
Поради ограничеността на инвестициите вътре в страната като цяло от изключителна важност е
привличането на дългосрочни чуждестранни инвестиции. Действията на ниво община трябва да се насочат и
към добре обмислено представяне на вътрешния и международен пазар.
Това означава цялостна промяна в отношението към клиенти, пазари, инвестиции, придобиване на нови
умения и познания, извършване на иновации с цел на устойчиво развитие.
Приоритет 3: Подобряване на общинската инфраструктура – транспортна, образователна,
екологична, водна, горска, социална, комуникационна и др.
Изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата техническа инфраструктура.
Обосновка: Инвестициите в техническата инфраструктура както повишават конкурентно способността и
привлекателността на района като цяло, така се отразяват и на качеството на живота и допринасят за
развитието на селските райони.
Публичният капитал играе важна роля при изграждане на икономическата и производствена
инфраструктура.Но, поради ограничеността на публичните ресурси необходимо е засилено подпомагане на
частните инвестиции, които да станат основен източник на растеж за сектора.Въпреки това в краткосрочен
план и поради срива на пазара тежестта по изграждане на инфраструктура за подкрепа развитието на бизнеса
продължава да е за сметка на държавата.
Инвестициите трябва да бъдат насочени към цялата пътна мрежа отстраняване на дефицита и подобряване на
качеството на питейната вода, ремонт на съществуващата канализационна система и изграждане на такава в
КК”Язовир Батак”, осигуряване на необходимите количества вода за питейна и стопанска нужда.
Проблем представлява недостатъчното ползване на интернет услуги от фирмите и гражданите, който следва
да бъде разрешен в кратък срок.
Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси.
Обосновка: На територията на Община Батак съществуват всички предпоставки за превръщането на
околната среда и екологично съобразените дейности в основен и преимуществен фактор на социално
икономическото развитие. Реализирането на този приоритет ще доведе до съвременното управление на
битовите отпадъци и повишаване на битовата култура на населението. Систематизирането на информацията
и правилното управление на природните ресурси е необходимост за изграждането на цялостния имидж на
общината, като екологичен район за стопанска дейност и живот.
Изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата социална инфраструктура.
Обосновка: Реализирането на този приоритет е най-тясно свързано с приоритетите за развитие на човешките
ресурси и подпомагане икономическото развитие на района. Човешкия фактор е една от силните страни на
общината и е логично да бъде обект на особено внимание с оглед превръщането му в движеща сила на
растежа. Спецификата на културата и традициите на общината следва да бъде тясно обвързана с цялостното
виждане за нейното развитие.
Приоритет 4: Развитие на туризма и човешки ресурси
Устойчиво развитие на туризма и повишаване на неговата конкурентноспособност.
Обосновка: Благоприятното географско положение, наличието на пет язовира, ненарушения ландшафт,
богатото културно- историческо наследство, изключително голямото био- разнообразие са основен ресурс за
превръщането на туризма във водещ икономически отрасъл. Провеждането на нова маркетингова политика
ще доведе до създаване на нови връзки с райони от страната и чужбина.
Развитие на човешки ресурси и приспособяването им към изискванията на пазара на труда.
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Обосновка: Развитието на знанията, уменията и способностите на хората в Община Батак, явяващи се на
пазара на труда за първи път, на работещите и на търсещите работа, ще бъде основен елемент в
осигуряването на бъдещото развитие на общината и увеличаването на нейната конкурентоспособност. В това
отношение особено важно значение ще има качеството и обхвата на образованието. Активни мерки на пазара
на труда под формата на обучение и възможности за заетост, конкретно за хората с увреждания, са също
важни инструменти в осъществяването на социално сближаване. Необходимо е осъществяването на връзката
между равнището на уменията на работната сила и конкурентно способността на икономиката и особено
развитието на туризма, което е структуроопределящ сектор за общината.

V. СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ СЪС СЪСЕДНИ ОБЩИНИ
Основен инструмент за прилагане на регионална политика на общинско ниво, това е общинският
план за развитие на общината.
Общинския план за развитие е средносрочен документ, сроковете заложени в плана се обвързват с
държавното планиране.
На територията на община Батак все още не са използвани възможностите, произтичащи от
географското положение - пътища, електропроводи, водни басейни и др.
До голяма степен са престанали да осъществяват дейността си обектите за туризъм през последните
години.
Не се използват рационално природните и културно-исторически дадености. Не се усъвършенстват
културните традиции.
Съществуващите инженерни мрежи и съоръжения са сравнително остарели. Пътищата са в лошо
техническо състояние.
Не се използва рационално съществуващия сграден фонд, в т.ч. недовършено строителство.
За устойчивото и балансирано развитие на общината като стратегия следва да се развият следните
направления:
- използване на географското положение за развитие на дейности, свързани с международни
инфраструктурни коридори /пътища, електропроводи, газопроводи и т.н./
- на база природните и културно-исторически дадености изграждане на обекти за туризъм,развитие
на зимните спортове, довършване на проекта “Ски писта” – Батак.
- коопериране на интересите със съседни общини и държави за общи проекти;
- обновяване на съществуващи инженерни мрежи и съоръжения и изграждане на нови за
подобряване на средата за труд и обитаване;
- създаване на координирани информационни системи в областта на анализа, текущата информация
и планирането;
- стимулиране на производство и заетост на работна ръка;
- развитие на културни традиции.
- непрекъснато повишаване на критериите за екологично равновесие в общината.
Приоритетните цели на общинската политика за периода 2007-2013г. следва да се насочат в
следните дейности:
а/ използуване на ресурсите от вода като източник на курортен потенциал, консервация и
реставрация на обекти с исторически ценности, развитие на туристическите обекти и дейности на база
климат, природни условия, богатства на флора и фауна в района и географско местоположение на общината;
б/ анализ на техническата инфраструктура и определяне на приоритетни обекти за ново
строителство и реконструкция на пътища, обекти на ВК и ЕЛ мрежи и съоръжения, телефонизация,
газификация и други.
в/ пълно съдействие при изграждане на обекти с над общинско ниво – пътища, резервати, съвместни
дейности със съседни общини за общи търговски или икономически зони, организиране на панаири,
изложения, съвместни информационни центрове и т.н.
г/ привличане на инвестиции на база индивидуалните природни, географски, културно-исторически
и други дадености с цел създаване на алтернативна заетост.
VІІ. МЕРКИ ЗА ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО.
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Реализацията на общинския план за развитие на общината е сложен и продължителен процес, които протича
при различни политически , икономически и социални ситуации, динамична международна политика и
промени в микро и макро средата.От таза гледна точка не е възможно да бъдат отчетени всички промени
,които ще настъпят при изпълнението му. Реализацията на общинския план трябва да се възприема като един
непрекъснат процес на наблюдение , контрол и актуализация, като се отчита натрупания опит, трудностите и
неуспехите и се извършват корекции на съществуващите вече насоки за развитие и дейности в посока
адаптация към новите обстоятелства и променена среда.
Необходимо е да се знае, че общинския план дава само перспективите и насоките за развитие, но няма
задължителен характер.Той не може да бъде строга рамка, ограничаваща възможните дейности, програми и
проекти.
На база на разработения общински план на действие за периода 2007-2013 се изготвят годишни програми за
изпълнение.
За наблюдение /мониторинг/ по реализацията ще се създаде комитет за наблюдение в който ще влязат
представители на всички сектори – публичен /община и държавни структури/, частен и неправитилствени
организации.
Експертите трябва да бъдат, по възможност, с различни специалности за да обхващат всички сфери на
дейности.Съставът на комитета се предлага от Кмета на общината и се одобрява от Общинския съвет.Ролята
на комитета е да наблюдава процеса на изпълнение на плана, да изготвя отчети до Общински
съвет,включващи неуспехите, проблемите и причините при осъществяване на общинския
план.Непосредствения контрол се осъществява от ръководството на общината в лицето на Кмета и неговия
екип.Той може да възлага на неговите заместници или ключови специалисти от общинската администрация
да следят за изпълнението на една или друга задача в ресора им.Общият контрол по-изпълнението на
общинския план за регионално развитие се осъществява от Общински съвет след представянето от Кмета на
общината на ежегоден доклад, информация от комитета и контрол върху процедурите, свързани с мерките и
действията, заложени в документа и финансирането им чрез бюджета.
При актуализация на ОПРР трябва да се отчитат промените в социално-икономическата реалност в и извън
общината.
Актуализирания общински план се одобрява от Общинския съвет
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VІІІ. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ
№

Приоритет /мярка/ дейност

І.

Развитие
на
човешки
ресурси
и
приспособяването им към изискванията на
пазара на труда.

І.1.

Мярка: Програми за образование и професионално
обучение на групи със специфични образователни
нужди
Обучение на неграмотни и без необходимата
квалификация млади хора
Мярка: Програми за заетост на трайно безработни
Извършване на строителни и ремонтни дейности от
трайно безработни
Извършване на залесителни дейности в горските
участъци от трайно безработни
Мярка: Обучение за повишаване на
предприемаческата култура
Професионално обучение на хотелиери,
ресторантьори и администратори
Обучение по маркетинг
Подготовка на кадри – планински водачи, зимен и
летен профил
Информационно осигуряване на бизнеса
Мярка: Съобразяване на учебните планове за
професионално обучение с нуждите на пазара на
труда
Създаване на нова система на взаимоотношения
между образованието, професионалната
квалификация и бизнеса
Изграждане на връзки на партньорство между
бизнеса, местните и регионалните власти
Привличане на кадри за чуждо езиково обучение
Мярка: Укрепване на не правителствения сектор
Създаване на НПО в социалната сфера и бизнес
сектора
Приоритет: Изграждане на нова и
рехабилитация на съществуващата социална
инфраструктура. Развитие на социалната
интеграция и социалните услуги.

І.1.1.
І.2.
І.2.1.
І.2.2.
І.3.
І.3.1.
І.3.2.
І.3.3.
І.3.4.
І.4.
І.4.1.
І.4.2.
І.4.3.
І.5.
І.5.1.
ІІ.

Стойност
/лв./

Проектна
готовност

Година на
реализация

Отговорни институции

Източник на
финансиране

-

2007-2013

Общината, БТ, НПО

НП, МП

-

2007-2013

Общината, БТ, НПО

НП, МП

-

2007-2013

Общината, БТ, НПО

НП, МП

-

2007-2013

Общината, БТ, НПО

НП, МП

-

2007-2013

Общината, БТ, НПО

НП, МП

-

2007-2013

Общината, БТ, НПО

НП, МП

-

2007-2013

Общината, БТ, ЧФ, ИП

НП, МП

-

2007-2013

Общината, ЧФ,ДФ

НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ,НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината, НПО

НП, МП
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ІІ.1.

ІІ.1.2.
ІІ.1.3.
ІІ.1.4.
ІІ.1.5.
ІІ.1.6.
ІІ.2.
ІІ.2.1.
ІІ.2.2.
ІІ.2.3.
ІІ.2.4.
ІІ.2.5.
ІІ.3.
ІІ.3.1.
ІІ.3.2.
ІІ.3.3.
ІІ.3.4.
ІІІ.

ІІІ.1.
ІІІ.1.1.
ІІІ.1.2.
ІІІ.1.3.

Подобряване състоянието на съществуващите и
изграждане на нови центрове и форми за
предоставяне на услуги за лица в неравностойно
социално положение
Изграждане на локална отоплителна система за
Общинска администрация
Изграждане на детска площадка с участието на
трайно безработни лица.
Разкриване на бюра за социални услуги
Реализиране на програми на клуб “Здравец” за хора
в неравностойно социално положение
Подобряване на МТБ на социалното осигуряване
Мярка: Подобряване на състоянието на
средищните училищни центрове.
Подобряване на условията за обучение по
информатика на учениците.
Подобряване и осъвременяване на МТБ в учебните
заведения
Основен ремонт на училищата идетските градини в
общината
Подобряване на отоплителните системи в учебните
заведения
Изграждане на пристройка към СОУ в с.Нова
Махала
Мярка: Рехабилитация на съществуващите
центрове за култура и спорт
Изграждане на нови физкултурни площадки в
общината
Реконструкция на спортни зали в гр.Батак и с.Нова
Махала
Изграждане на спортен комплекс Батак
Изграждане на младежки център Батак
Подобряване на административното обслужване
на населението и оптимизация на предлаганите
услуги.
Мярка: Подобряване на административното
обслужване на населението
Обслужване на гражданите на общината на едно
гише
Издаване на общински вестник
Укрепване и повишаване на капацитета на
общинските звена за планиране

-

2007-2013

Община, НПО, МЦ

НП,МП

-

2007-2013

Община, НПО

Об,НП,МП

-

2007-2013
2007-2013

Община
Община, НПО

НП,МП
НП,МП

-

2007-2013

Община

ОБ,НБ,НП,МП

-

2007-2013

Общината, НПО

ОБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ, НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013
2007-2013

Общината
Общината

ОБ, НБ,НП, МП
ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013
2007-2013

Общината
Общината

ОБ, НБ,НП, МП
ОБ, НБ,НП, МП
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ІІІ.2.
ІІІ.2.1.
ІІІ.2.2.
ІІІ.2.3.
ІV.

ІV.1.
ІV.1.1.
ІV.1.2.
ІV.1.3.
ІV.1.4.
ІV.1.5.
ІV.2.
ІV.2.1.
ІV.2.2.
ІV.2.3.
ІV.2.4.
V.

Мярка: Повишаване квалификацията на
общинската администрация
Провеждане на курсове по компютърно обучение
за общинската администрация
Провеждане на курсове по езиково обучение за ОА
Повишаване квалификацията на служителите в
кметствата
Устойчиво развитие на туризма и повишаване
на неговата конкурентноспособност.
Мярка: Подпомагане развитието на селския, ловен
и еко туризъм
Презентация на туристическите възможности на
общината
Агресивна, динамична и ясна реклама на общия
туристически продукт
Създаване на нови еко пътеки и рехабилитация на
съществуващите.
Създаване на съвет по туризъм
Подпомагане изграждането на малки семейни
хотели
Мярка: Подпомагане развитието на традиционно
културния туризъм
Грижи за архитектурните паметници на културата
Възстановяване на комплекс “Техеран”
Обновяване на музейните експозиции
Изграждане на традиционно- атрактивни
съоръжения (чарк, тепавица и др.)
Опазване на околната среда и устойчиво
използване на природните ресурси.

V.1.3.

Мярка: Ефективно управление на отпадъцитевъвеждане на съвременни технологии,
позволяващи оползотворяване и рециклиране на
част от отпадъците.
Ликвидиране на нерегламентираните сметища
Изграждане на временни депа в общинските
селища и курорта
Закупуване на сметосъбираща техника

V.1.4.
V.1.5.
V.2.

Закупуване на съдове за смет
Актуализация на програмата за управление на ТБО
Мярка: Опазване, съхраняване и възстановяване на

V.1.

V.1.1.
V.1.2.

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013
2007-2013

Общината
Общината

ОБ, НБ,НП, МП
ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината, ЧФ, ДФ

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината, ЧФ, ДФ

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013
2007-2013

Общината
Общината, ЧФ

ОБ, НБ,НП, МП
НП, МП

-

2007-2013
2007-2013
2007-2013
2007-2013

Общината
Общината
Общината
Общината

ОБ, НБ,НП, МП
ОБ, НБ,НП, МП
ОБ, НБ,НП, МП
ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013
2007-2013

Общината
Общината

ОБ, НБ,НП, МП
ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013
2007-2013

Общината
Общината

ОБ, НБ,НП, МП
ОБ, НБ,НП, МП
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V.2.1.
V.2.2.
V.2.3.
V.2.4.
V.3.
V.3.1.
V.3.2.
VІ.
VІ.1.

VІ.1.1.

VІ.1.2.
VІ.1.3.
VІ.1.4.
VІ.1.5.
VІ.2.
VІ.2.1.
VІ.2.2.
VІ.3.
VІ.3.1.
VІ.3.2.
VІ.3.3.
VІ.4.

био разнообразието
Проучване и създаване на база данни за лечебните
растения, защитените растителни видове и диви
животни
Екологично възпитание в учебните програми
Подпомагане отглеждането на култури от различни
сортове – малини и ягоди
Предотвратяване на горските пожари
Мярка: Подобряване състоянието на средата за
живеене
Възстановяване и увеличаване на зелените площи
Облагородяване на терените около язовирите
Изграждане на нова и рехабилитация на
съществуващата техническа инфраструктура.
Мярка: Рехабилитация и изграждане на
водоснабдителни мрежи и нови водоеми в
населените места
“Реконструкция и подмяна на улична
водопроводна мрежа по ул.”Антонивановци” и
отклонения по ул.”Ат.Кънев”, ул.”М.Карлюков” и
ул.”Д.Цурев”” гр.Батак
Геолого-проучвателни работи за питейно
водоснабдяване на населените места и курорта
Изграждане на водоеми в селата –Нова махала и
Фотиново
Модернизация на съществуващите водоеми
Подмяна на тръбопроводите в община
Мярка:Изграждане на канализация
Изграждане на канализационни мрежи и
рехабилитация на съществуващите в населените
места и курорта
Изграждане на пречиствателни станции на
отпадните води в населените места в общината
Мярка: Рехабилитация на четвъртокласни местни
пътища
Основен ремонт на път 37323 Куртлуджа –
Фотиново
Основен ремонт на местни пътища: “Голака”,
“Света Богородица”
Подобряване на пътната инфраструктура /пътища
до туристически обекти, паркинги, автогари,
маркировки, тротоари/
Мярка: Създаване на кадастрални планове и ЗРП за
урбанизираните територии и попълване на

-

2007-2013

Общината, ДФ

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013
2007-2013

Общината
Общината

ОБ, НБ,НП, МП
ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината, ДФ

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013
2007-2013

Общината
Общината

ОБ, НБ,НП, МП
ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013
2007-2013

Общината
Общината

ОБ, НБ,НП, МП
ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП
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VІ.4.1.
VІ.4.2.
VІ.5.
VІ.5.1.
VІ.5.2.
VІ.5.3.
VІ.5.4.
VІІ.
VІІ.1.
VІІ.1.1.
VІІ.1.2.
VІІ.2.
VІІ.2.1.
VІІ.3.
VІІ.3.1.
VІІ.3.2.

съществуващите в графичен и цифров вид.
Актуализация на съществуващите кадастрални
планове
Разработване на планове за регулация и
застрояване при наличие на одобрен кадастрален
план
Мярка: Развитие на електроснабдителната система
Изграждане на нови ел.трафопостове в селищата и
курорта
Разширяване на електроразпределителната мрежа в
селищата
Модернизация на улично осветление в селищата и
курорта
Използване на нетрадиционни източници на
енергия – водни ресурси, слънчева енергия
Създаване на условия за устойчиво развитие и
подпомагане на бизнеса.
Мярка: Стимулиране създаването и развитието на
МСП с екологични и ресурсо спестяващи
производства
Създаване на пилотни и демонстрационни
предприятия
Стимулиране билко производството и изкупуване
Мярка: Привличане на чужди инвеститори
Промоция на Община Батак сред потенциални
чуждестранни инвеститори
Мярка: Подкрепа на дървообработването и
горското стопанство
Подобряване условията на труд, съгласно
европейските изисквания
Подпомагане на МСП за преработка на дървесни
отпадъци

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

2007-2013

Общината

ОБ,НБ,НП

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината, ЧФ, ДФ

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината, ЧФ, ДФ

ОБ, НБ,НП, МП

-

2007-2013

Общината, ЧФ, ДФ

ОБ, НБ,НП, МП
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