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1.Увод
Настоящият общински план за развитие е изработен във връзка с
предстоящото членство на България в ЕС и приведен в съответствие с
изискванията на Закона за регионалното развитие.Програмата за реализация
на общинския план за развитие ( ПРОПР ) осигурява включване на
планираните програми и дейности в Националната оперативна програма за
регионално развитие ( НОПРР ),което е предпоставка за финансирането на
целите.Финансирането на местни проекти от външни източници в бъдеще
ще се осъществява само ако те са част от планов документ,по който има
обществено съгласие.
Общинския план за развитие на Община Угърчин е разработен според
“Методическите указания за разработване на Общински планове за
развитие” /издание юли 2004г. на МРРБ /.Планът е приет с Решение №395 на
Общинския съвет при Община Угърчин, Протокол №26/от 22.07.2005г.
Авторския екип от Общинска администрация изготвил ОПР е в състав:
Антон Ангелов, Дияна Катърска, инж.Калин Тантулски, Катя Еврева, Краю
Станчев, инж.Недко Гергански, Рени Габова, Румяна Пейчевска, Филип
Кючуков, Христина Балевска, Цветан Бойкин, Цветанка Панчева,
Цветомира Попска и Цвятко Христов.
За настоящия планов период до 2006г. ще действа заварената
актуализирана общинска стратегия,приведена в съответствие с изискванията
на Закона за регионалното развитие.
2.Анализ на икономическата и социална среда
Община Угърчин може да се характеризира като изоставащ селски
район с ниска производителност на труда, ниска заетост, големи “социално
изключени “ групи, а също така с недостатъчен капацитет за иновации и
изпитваща трудности при поддържането на устойчив икономически растеж.
• Географско положение
Разположена в централна северна България, в полите на предбалкана,
Община Угърчин на север граничи с община Плевен, на изток - с община
Ловеч, на юг - с общините Троян и Тетевен и на запад - с общините Луковит
и Тетевен. Средната надморска височина е 456 м.. Територията на общината
е 523,103 кв.км. и е на четвърто място по територия в Ловешка област (след
Троян ,Ловеч и Тетевен).
В националния план за регионално развитие (ДВ брой 14 /2004.г.)
община Угърчин е определена в категорията „изостанал селски райони”и
“изостанал планински район”.
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Община Угърчин в териториално-устройствено положение е учредена
с Указ на ДС № 2295 / 26.12.1978г. с един град, десет села и две махали.
На територията на Община Угърчин пътната мрежа е общо160,640
км., в това число І клас-25 км., ІІІ клас 66,290 км. и общински пътища 69,310 км..Четвъртокласната пътна мрежа се поддържа от общината.
В сферата на транспорта, населението на общината се обслужва с
автобусен транспорт,осъществяван от частни фирми с разработена и
утвърдена от Общинския съвет транспортна схема и подписан договор
между превозвачите и Общината.
Пътната инфраструктура в района е далеч от съвременните стандарти и
това личи от приоритетите в старата стратегия на грУгърчин и Ловешка
област до 2006 г. В старата стратегия бе заложена реконструкция и
модернизация на транспортните връзки съгласно областния план за развитие
“Ремонт на път ІІІ- 116 ЛУКОВИТ-УГЪРЧИН-МИКРЕ, но към настоящия
момент ремонтът на пътя е стигнал до моста на река Вит при с.Дерманци
(Община Луковит). Ремонтът на този път остава приоритетен и за новия
план за развитие и трябва да бъде включен в плана за развитие на Северния
централен район.
Енергийна мрежа
Селищата от общината са разпределени в три различни териториални
района на Енергоразпределение, селата Лесидрен, Кирчево, Сопот,
Василковска махала и Славщица са към Тетевен, селата от долния район
Орляне,Каленик и Катунец са към Ловеч, а Угърчин , Микре, Драгана и
Голец са към Луковит. През последните три години подменихме част от
уличните лампи с енергоспестяващи. Ще продължи поетапното подменяне и
на останалите стари лампи през следващите години.
Съобщителна мрежа
Всички селища имат телефонни връзки от старата аналогова
система,качеството е лошо, със затруднен достъп до Интернет и често пъти
разпадащи се връзки.
Територията е осигурена с покритие от двата мобилни оператора
Мобилтел и Глобул.
В района на общината няма цифрови централи и оптичен кабел.
• Природни ресурси
Размерът и структурата на поземлените фондове, включени в
териториалния обхват на община Угърчин , както и благоприятния климат и
релеф, определят характера на територията като предпоставка за развитие на
селското стопанство, горското стопанство, селския туризъм, селищното
развитие и транспортната инфраструктура.Община Угърчин е екологично
чист район и може да произвежда екологично чиста растителна и
животинска продукция. Мерите и пасищата, заедно с естествените ливади се
очертават като добър поземлен ресурс за развитие на пасищното
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животновъдство.Част от земеделските земи не се обработват и пустеят.
Особено характерно е това за земите южно от пътя София-Варна.
Балансът на земята по видове територии, начин на ползване и
собственост е както следва :
Обща площ – 524802,94 дка. от които – земеделска земя - 290956,35дка,
като по начин на собственост се дели на :
Държавна - 16623,504 дка.
Общинска – 35283,107дка..
Друга – държавна частна -36470,568 дка; смесена – 4073,846
дка;стопанисвана от Общината – 25372,843; юрид. лица – 903,958
- Горски територии – 347161,93
- Населени места и други урбанизирани територии – 11532,719 дка.
Застроени площи - 10370 дка.
Зелени площи - 176 дка.
Улици и площади - 190 дка.
Териториите, заети от населените места имат незначителен дял.
Анализ и оценка на релефа
Общината обхваща водосбора на няколко реки: Сопотска, Калник
(частично), Лесидренска, Елешница, Катунецка, Дрипла, Тоша ( горното
течение) и най-голямата за района р.Каменица. Всички реки, с изключение
на р.Дрипла (с.Голец ), са от водосборния басеин на р.Вит ( десни притоци).
Тази особеност предопределя и разнообразния релеф. Независимо от
относително малката надморска височина,релефът е силно насечен от гънки
планински тип,които се извисяват 50-150 м над речните нива. На юг
землищата на селата Лесидрен и Кирчево завършват към високите части на
Централна Стара планина. Наклонените терени са годни за развитие на
овощарството.
Анализ и оценка на климата
Според климатичната подялба на България Община Угърчин попада в
областта на умереноконтиненталния климат, характерен с горещо лято и
студена зима. Особеностите на релефа предопределят формирането на
микроклиматични зони главно с по-мек климат.Върху по-голямата част от
общината гънките на релефа защитават от североизточните и източните
ветрове .
На територията на Община Угърчин няма данни за средногодишни
температури, валежи и др.
Анализ и оценка на водните ресурси
Реките са малки, с малък дебит и почти пресъхващи през летния сезон.
Водите на язовир „Сопот” не се оползотворяват пълноценно на територията
на общината. Два от малките микроязовири са отдадени под аренда за
стопанисване от частни фирми. Въпреки това определен потенциал има за
развитие на рибовъдството, спортния риболов и туризма .
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Отводнителни артерии са дерета и реки по ниските части между гънките
на релефа. Водостопанско значение са придобили реките Калник и
Каменица след изграждането на яз.Сопот. Язовир Сопот е с водно огледало
от над 5 кв.км.,но е с неголяма дълбочина. Поради тази причина водите му
нямат питейни качества. Голямата изпарителна повърхност оказва негативно
микроклиматично влияние главно в северна посока.
Анализ и оценка на полезните изкопаеми
Разпространени са нерудни изкопаеми: червен камък ( с.Лесидрен и
с.Кирчево ), сив варовик (с.Микре ), пясъци,глини за тухли и керемиди
(с.Сопот ). Кариерите и находищата са от местно значение и се стопанисват
от общината. Засега не се налагат рекултивационни мероприятия.
Анализ и оценка на почвите
Почвеното разнообразие не е голямо.Преобладават сивите горски почви
върху глинесто-песъчливи пластове.
Демографски състав
Населението на общината към 03.05.2004 г. е 8019 души. От тях 3009
живеят в общинския център гр.Угърчин.Общината е една от рядко
населените в България и областта - 17 жители на кв.км. при средно за
областта-43,1 ж./кв.км.
Населението е най-динамичния и определящ фактор в развитието на
общината. Населението към 03.08.2004г. е 8019, а към 28.07.2003г. е 8117
жители. За посочения едногодишен период населението на общината е
намаляло с 98 души, или с 2% .
Населението в общинския център гр.Угърчин през 2003г. е 3064 жители,
а през 2004г. е 3009 жители. Тук също се наблюдава намаление, което е с 55
души, или с 2%.
Възрастовата структура на населението през 2003г. е: под 7 години-515, от
7 до 14г.-554 и от14 до 18г.-308 души или общо от 0 до 18г. са 1377 души.
Население към 31.12.

РБЪЛГАРИЯ
община Угърчин

1999 г.
8,190,876
9,573

2000 г.
8,149,468
9,367

Тепмп на
измен. на
населен.
2000-2003
2001 г.
2002 г.
2003 г.
г.
7,891,095
7,845,841
7,801,273
0.99
8,361
8,238
8,169
0.96
Източник: Териториално статистическо бюро-Ловеч

За 2004г. възрастовата структура на Община Угърчин е както следва :
под 7 години-511, от 7 до 14г. - 537 и от 14 до 18г. - 306 души или общо от 0
до 18г. са 1354 души.Наблюдава се намаление на населението във възрастта
от 0 до 18г. през 2004г. спрямо 2003г. с 23 души, което предимно се дължи
на миграционните процеси.
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В трудоспособна възраст населението в Община Угърчин през 2003г. е
3442 души,а през 2004г. е 3435 души.През разглеждания едногодишен
период населението в трудоспособна възраст е намаляло със 7 души.
В пенсионна възраст населението в общината за 2003г. е 3298 души, а
през 2004г. е 3230 души. И в тази възрастова група се наблюдава намаление
на населението с 68 души, което предимно се дължи на смъртността.
Населението в пенсионна възраст за 2003г. спрямо общия брой е 40,6%, а за
2004г. е 40,2%.
Основния проблем за стареенето на населението са непрекъснатата
миграция – вътрешна от селата към големите градове , и външна - извън
страната, ниската раждаемост ,високата смъртност, проблемите на брака и
семейния бит, икономическите проблеми. Коефициентът на възрастова
зависимост на населението в страната, който е отношение на сумата от
населението до 15 г. и над 65г. върху трудоспособното население между 15 и
64 г. се увеличава през наблюдавания период. Коефициентът на възрастова
зависимост към 2002 г. е 99,4% което е повече от два пъти от средния
процент за страната към същата година по данни на НСИ.
Коефициент на възрастова зависимост

България
Община
Угърчин

1999г.

2000г.

2001г.

2002г.

47.181
98.363

46.791
98.664

46.832
97.800

46.211
99.467

Пер.
20002003г.
46.61
98.64

Източник:Регионално статистическо бюро -Ловеч

Повишаването на възрастовата структура на населението и засилената
миграция намират своето негативно отражение и върху образователното
равнище.
ПолуВисше висше

Средно

Под
НеграОсновно основно мотни Дете

Непоказано

България 716.863 333.761 2.826.821 2.049.443 1.372.722 132.888 471.686 24.807
Угърчин

229

286

2.107

1.910

1.604

191

554

Източник: Регионално статистическо бюро-Ловеч
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През периода 01.01.2003 г. до 31.12.2003 г. в общината са родени 70 деца,
от които 37 са с постоянен адрес в гр.Угърчин .От 01.01.2004г. до
31.12.2004г. в общината са родени 72 деца, от които отново 37 деца с
постоянен адрес град Угърчин. По този показател се наблюдава
незначително увеличение.
Миграционните процеси,представени от механичното движение на
населението в община Угърчин се характеризират със задържане равнището
на миграционния оборот.Това до голяма степен се дължи на слабите
финансови възможности на местното население. През 2004г. в община
Угърчин са се заселили 145 души, от които 58 в гр.Угърчин. Изселилите се
от общината през 2004г.са 124 души, от които 50 души са излезли от
гр.Угърчин. Съотношението заселили се / изселили се за общината е
положителен 21 души, а за гр.Угърчин е положителен 8 души. Изселванията
от общината и гр . Угърчин са към областния център гр. Ловеч и към други
градове на страната предлагащи възможности за работа.
Териториална структура
В границите на общината са разположени един град,десет села и две
махали.Селищната мрежа е развита изцяло по речните долини.Средната
гъстота е две селища на 100 кв.км., което е почти три пъти под средното за
страната.Единственият по-значителен кръстопът-разклона за гр.Троян е без
населено място.Средно на едно селище се падат по 47,5 кв.км. от
територията.
Застрояването
на
населените
места
е
парцелен
тип
с
дворове.Животновъдството и зеленчукопроизводството за собствени нужди
е преобладаващо в жилищните парцели.
Селищата на община Угърчин попадат в следните категории селища:
един много малък град-Угърчин (3 009 души), две големи села-Лесидрен (1
379 д.) и Кирчево (1 315 д.), четири малки села-Микре,Голец,Катунец и
Драгана, останалите-много малки села Каленик, Орляне , Сопот и Славщица,
и две махали Киркова и Васильовска.
• Икономическо развитие
В съответствие с класификацията на районите за планиране община
Угърчин принадлежи към Северния централен район за планиране с център
Русе, разположена в област Ловеч. Северният централен район се
характеризира със значителен икономически потенциал и добра перспектива
за икономически растеж. Едно от изключенията е община Угърчин, която е в
икономически упадък и се причислява към бедните селски райони .
Действащи предприятия на територията на общината са филиал на
“Росица-96”АД-Севлиево за изработка на трикотажни облекла, българоиталиански цех за производство на домашни обувки в с.Лесидрен, две
малки шивашки фирми в гр.Угърчин, три малки фирми за дърводелски
услуги и дървообработване, предприятие за производство на месни продукти
и колбаси – кооперация “Доверие” в с.Лесидрен, три общински фирми за
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комунално-битови услуги и благоустрояване,аптечна дейност и медикосоциални грижи, над 115 частни търговски фирми, също хлебопроизводство
и производство на закуски.
Предприятията са много малки, поради което закриването на някои от
тях не оказва влияние на равнището на безработицата и на местното
икономическо развитие.Териториалната концентрация е съсредоточена в
гр.Угърчин и селата Лесидрен и Кирчево.
Промишленост
Голяма част от предприятията са ликвидирани, а останалите са с
неефективно производство, с висока себестойност и цена на продукцията.
Материалната база е остаряла или негодна. Няма инвестиции в нови
производства и технологии. Много слаба е конкурентноспособността и
възможностите за присъствие на външни пазари. Почти няма чуждестранни
инвестиции в нашия регион. Значително е намален обемът на производство
и числеността на заетия персонал в предприятията след процедурата по
приватизация. Приходите от продажба на предприятия, като процент от
средното за страната е 5,4% / към 2002г.
Селско стопанство, животновъдство и растениевъдство
Промените които настъпиха в икономиката на общината в резултат на
прехода към пазарно стопанство дадоха отражение и върху развитието на
земеделието. Извърши се поземлена реформа и собствениците получиха
нивите и горите си.
Използваната земеделска площ по данни от последното преброяване е 25
528 дка,като производството на растителни култури по видове е следното:
-пшеница 12 121 т. при среден добив 322 кг/дка;
-ечемик
380 т. при среден добив 320 кг/дка;
-царевица 1 754 т. при среден добив 350 кг/дка;
-слънчоглед1 982 т. при среден добив 324 кг/дка;
-овес
30 т. при среден добив 220 кг/дка;
-сини сливи 260 т. при среден добив 450 кг/дка.
Най-голям земеделски производител на територията на общината е ЕТ
„Веси - Петър Цачев”. За изтеклата 2004г. фирмата е извършила разходи за
придобиване на ДМА в размер на 36 219 лв. .В началото на 2005 г. фирмата
получи финансиране по САПАРД за закупуване на земеделска техника,
който е на стойност 147 184 лв.,като 73 588 лв. от тях са финансиране от
предприсъединителния фонд.
На територията на общината към 31.12.2004 г. са регистрирани
тринадесет земеделски производители, също седем пчелари и четиридесет
животновъди.
Със затворен цикъл на производство е кооперация “Доверие”с.Лесидрен.Фирмата отглежда животни и продава фуражи, месо, колбаси и
деликатеси.
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Производството на краве мляко е 705 т., на овче мляко е 42 т. и на козе
мляко е 86 т. за последната 2004 година .На територията на общината няма
пунктове за изкупуване на мляко .
Процедурата за кандидатстване по фонд “Земеделие” е дълга и утежнена
с продължителност повече от 7 месеца. По САПАРД процедурата за
кандидатстване е още по-тежка.
Туризъм
Основната /по- голяма/ хотелска база на територията на общината е
Творческия дом на филмовите дейци в с. Лесидрен. Комплексът е
собственост на Съюза на филмовите дейци в България и се стопанисва от
тях. Други места за настаняване са Битова сграда при стадиона –Угърчин,
която се нуждае от основен ремонт и обзавеждане, също Туристически дом
“Бели камък”. Има заявен интерес за закупуване на стари къщи в с.Сопот и в
района около яз.”Сопот”. Липсват туристически спални за настаняване в
малките селища с възможности за контакт с местното население.
Горско стопанство
Съгласно горскостопанското райониране на страната територията на
община Угърчин попада в териториалния район на Държавно лесничейство
„Лесидрен”. Площта на горите е 22 299,4 ха. Преобладаващи за района са
широколистните видове. Средно годишно се залесяват около 400 дка нови
гори,а добивът на дървен материал от частни гори е 40 000 куб. м. и от
държавните около 15 000 куб. м.
Финансово-кредитна дейност
Финансово-кредитната дейност се осъществява от клон на банка ДСК и
Пощенска банка в гр.Угърчин, и клонове на Кооперативна банка и
Тексимбанк в с.Лесидрен.
• Общински бюджет
Като цяло през изминалите три години по отношение размера на
бюджета, посоката е увеличение.
По приходната част, общината полага всички усилия за да постигне повисоки показатели по отношение на администрирането на собствените
приходи.Тенденцията е към покачване на събираемостта на същите, както и
към обвързване на качеството с цените на предлаганите услуги.Въпреки това
общината има потенциални приходоизточници доразвиването на които ще
гарантира по-добро функциониране на бюджетния процес.
Потенциален приходоизточник е кариерата за червен камък в с.Кирчево ,
но поради неизяснената и собственост / държавна или общинска/ тя не носи
никакви приходи.
Субсидиите се усвояват на 100 % при спазване на условията за недопускане
на бюджетен дефицит.
Сравнителна таблица:
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Общ размер
Собствени приходи
В това число:
-данъчни
-неданъчни
Разходи
по
функцииобщинска отговорност
Образование
Здравеопазване
Социални грижи

Бюджет към
31.12.2003г.
1 977 183
372 718

Бюджет към
31.12.2004г.
2 530 342
590 926

Бюджет за
2005г.
2 074 011
332 050

62 381
310 337

61 071
529 885

41 000
291 050

49 805
103 608
67 774

54 500
68 732
101 896

72 800
9 180
139 050

Източник:отдел “Счетоводство”при Община Угърчин

От таблицата е видно , че бюджета на Общината нараства с всяка
изминала година, но за сметка на държавните трансфери.Общата
изравнителна субсидия се използва на 100% . Изразходването и е предимно
в сферата на социалните услуги/Домашни социални патронажи/ и
издръжката в детските градини . За съжаление неданъчните приходи са в
посока намаление, поради изчерпване на активите за продажба..
По разходната част, общината съблюдава политиката на социалнобалансиран бюджет при определяне и разходване на бюджетните средства.
Като цяло разходите по функции също бележат ръст .Изключение прави
функция “Здравеопазване”, поради закриването на “ДМСГ-Угърчин “ в
средата на 2004 година.
За последните две години община Угърчин няма неразплатени
разходи.Инвестиционните разходи на общината през последните години са
предимно в енергоикономични осветителни тела.Капиталовите разходи
отпускани от РБ са достатъчни единствено за освежаване и ремонтни работи
в училищата и осигуряване на заетост на част от работниците от ПВЗ, като
направа на тротоари и други.
• В социалната сфера
Структурата на доходите на домакинствата в нашата община се
формират от работните заплати,пенсиите и домашните стопанства.Делът на
доходите от домашното стопанство в селата съставлява 42 % -44 % от него, а
делът на пенсиите 23 % - 24 % от него.Твърде голямата разлика в участието
на домашното стопанство в общите и в паричните доходи на домакинствата
от селата се предопределя от неговия натурален характер и развитието му
преди всичко за вътрешно потребление и самозадоволяване.Посоченото дава
основание да се направи изводът, че основен източник на доход от труд на
селските домакинства е домашното стопанство,а на градските работната
заплата.Общинския център гр.Угърчин също е селище от селски тип и
посочените дадености са валидни и за него.
Различие в равнището на доходите има и между отделните селища в
Община Угърчин.Причините са свързани със състоянието на производството
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и неговата структура, със скоростта на протичане на социалноикономическите и демографските процеси в селищата.Ниското равнище на
доходите се обуславя и от това, че в общината и гр.Угърчин населението е
застаряващо.
Доходите на домакинствата определят равнището и структурата на
техните разходи, а с това и жизненият им стандарт, възможностите за
инвестиции и развитие на предприемачеството.Икономиката на селските
домакинства се основава на натурално стопанство, което осигурява
прехраната им, без да създава условия и възможности за пълно задоволяване
на потребностите от здравеопазване, култура и образование.
От общите разходи на домакинствата в селата най-висок е делът на
разходите за храна, около 44%. Второ място заемат разходите за жилище,
вода, електроенергия и горива за битови нужди,около 12%.
Относителния дял на разходите за облекло и поддържане на дома е 6-8%, а
разходите за здравеопазване са в рамките на 4,5%. Размерът на получаваните
доходи не създава условия за натрупване на инвестиции.Постигнатото
социално разслоение и поляризация на населението по доход в отделните
селища от община Угърчин не стимулира развитието на предприемачеството
и механизирането на производството, а изолира голяма част от населението
от обществения живот.
Един от основните проблеми пред местната власт е свързан с трудовата
заетост. Безработицата в община Угърчин е 29,83 % към края на 2004г, като
за страната е 12,71%. Отчетеното намаление за последните две години обаче
не е повод за траен оптимизъм, тъй като голяма част от него около 30 % се
дължи на програмата”От социални помощи към заетост” на Министерството
на труда и социалната политика.
Регистрираните безработни към 09.02.2005г.за Община Угърчин са 999
души, от тях жени 461 и мъже538, съответно с висше образование 13, със
средно 390 , с основно 341 и с начално ипо-ниско 255, също от рискови
групи са регистрирани 57 души.
Относно пазара на труда и равнището на безработицата, малък е броят
на заетите в местните фирми, с антуражен подбор на персонала, отсъствие
на външни критерии за качество и ефективност.Всичко това определя
слабите възможности на местната икономика за разкриване на
високоспециализирани и добре платени работни места ( в 2 / 3 от фирмите
средната работна заплата е около минималната за страната-150лв., едва 5 %
са с над 300лв.
Заетостта в селското стопанство работят 17,9%,в индустрията 27,4%,а в
услугите 54,7% от работещото население.
Във фирмите липсва активно отношение към образователното ниво,
защото те все още лесно набират необходимите им хора, а известна
специализация и професионален опит последните набират в хода на самата
дейност.
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Общината ползва данъчни преференции по реда на чл.60, ал.1 и 2 от
ЗКПО.Ако акцентът през последните четири години падаше върху
преодоляването на безработицата и интегрирането на дълготрайно
безработните, сега той категорично трябва да бъде преместен към
повишаване статуса на заетите.
• В здравеопазването
На територията на общината са регистрирани 5 амбулатории за
първична медицинска помощ - индивидуални практики и 6 амбулатории за
първична стоматологична помощ - индивидуални практики, или общо за
общината 11 регистрирани. Болничната помощ се осъществява в болниците
в Ловеч, Плевен и София. Понякога се постъпва за лечение и в болницата в
Троян.
Всички лекарски и стоматологични практики са заети . Пациентите не са
разпределени равномерно.Специализираната доболнична помощ се
осъществява от практиките и филиала на Спешна помощ .
• В образованието
Организацията на образованието при намаляващия брой деца е
съществен проблем за общината. Проблемът допълнително се усложнява от
малката гъстота на селищата. На територията на общината функционират
едно средно и три основни училища, с общ брой ученици 661, разпределени
в 39 паралелки, от които 11 паралелки са маломерни и 4 са слети и Дом за
деца лишени от родителски грижи в гр.Угърчин. През следващите години е
възможно сливането и на други групи от училищата. Общата численост на
персонала зает в образованието е 122 души,като 79 души е педагогическия
персонал, а 43 души помощен /непедагогически/ персонал.
Детските градини в общината са четири, със 189 деца разпределени в
десет групи, като две от тях са яслени.
Учебно-техническите и нагледни средства за обучение са морално и
физически остарели и негодни за употреба.Съществува голяма
необходимост от закупуване на нови такива,включително и компютърна
техника в някои учебни и детски заведения.Средната осигуреност с
компютри при учениците от страните от ЕС е 8 компютри на 100
ученици.Училищата в Угърчин и Кирчево не разполагат с физкултурен
салон.Също сериозен е проблемът с отоплението на някои учебни и детски
заведения.
• Култура и културно наследство
На територията на общината липсват професионални културни
институции.
Културния живот е дело на 8 читалища.Те задоволяват културните
нужди и желанията на населението чрез библиотеките, художествените
самодейни колективи и културно-масовите прояви.
Угърчин е известен със своите песни и хора. Угърчинската мелодия,
изградена върху гама от пет тона /пентатонична/, е самобитна и
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неповторима. Угърчинските народни песни отдавна са заели своето
подобаващо място в българското песенно народно творчество.
Библиотечната дейност е основна дейност за всички местни
читалища.Читалищата развиват и художествена самодейност.Читалище
“В.К.Русковски”със своята въртяща сцена, падащ подиум, сценично
осветление със 74 прожектора и зала с 520 места и за в бъдеще ще
предоставя културни прояви от местно и национално значение, театрални
представления семинари и срещи с културни дейци./22 март – общински
традиционен пролетен празник и есесен традиционен панаир /. В изпълнение
на чл.23, ал.1 и 2 от Закона за народните читалища и Разпореждане на
Министерски съвет №743/ от 2003г. Общината осигурява под формата на
субсидии за организации с нестопанска цел необходимите средства за
работни заплати, осигурителни вноски и веществена издръжка на
работещите в читалищата, съгласно осигурените средства по чл.11, ал.1 от
ЗДБРБ за 2004г. в размер на 4 111,5лв. за всяка субсидирана бройка.
Средствата се превеждат само на читалищата, регистрирани в съда като
юридически лица с нестопанска цел и вписани
в регистъра на
Министерството на културата,съгласно изискванията на чл.9,ал.1 и чл.10,
ал.2 от Закона за народните читалища.Субсидираната численост за
читалищата е 13 служители.Месечната субсидия,която общината превежда
на читалищата е 4 107лв..
Празникът на гр. Угърчин е на 21-22 март, а панаира е около 20-22
септември.Събора на с.Лесидрен е на “Свети дух” през м.юни, а есенния
панаир е през м.октомври.Събора на с.Катунец е около 21 ноември.Празника
на с.Кирчево е на 3 март, а събор на селото се провежда на “Илинден” през
м. август.
• Техническа инфраструктура
Водоснабдяването и канализацията на територията на Община Угърчин
се обслужва от “ВиК”ООД-Ловеч. Дружеството е 51% държавно и 49% с
общинско участие. Общинското участие е разпределено между общините:
Априлци ( 2% ), Летница ( 3% ), Ловеч ( 28% ), Луковит ( 9% ), Угърчин ( 4%
) и Ябланица (3% ).Краткосрочната и средносрочна стратегия на
Дружеството цели повишаване на качеството на предлаганите услуги и
ефективността на основната дейност, като основните програми за
постигането на тези цели са програмата за намаляване на загубите на вода и
програмата за гарантиране на качеството на питейната вода.Всички
населени места в общината са централно водоснабдени.Общата дължина на
водопроводната мрежа е 210 км, като 81,5% от тръбопроводите са
етернитови на средна възраст около 35 години и 18,5% стоманени и други на
средна възраст около 25 години. Загубите на вода са около 48%, а качествата
на вода са добри целогодишно с отделни сезонни отклонения в отделни
населени места с местни водоизточници. Изпълняваните през последните
години проекти в част водоснабдяване са основно реконструкции на улични
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и външни довеждащи водопроводи с цел намаляване на физическите загуби
на вода от амортизиралата мрежа. Единствено в гр.Угърчин има частично
(на 17%) изградена канализационна мрежа – общо 6 км, която е заустена без
пречистване в река Каменица и покрива около 1/6 от уличната мрежа.
Общината изпълнява проект за енергийна ефективност в уличното
осветление. На територията,се изпълняват два проекта.Първият - за
енергоефективна реконструкция на осветлението в гр.Угърчин, в резултат на
което ще се намали инсталираната мощност 3-4 пъти. Изпълнението на
втория проект -реконструкция на уличното осветление в 10 села на
общината.
Спортния комплекс в Угърчин, включващ Спортна зала с 830 седящи
места, стадион с олимпийски размери се нуждаят от ремонт на пистата и
местата за сядане, а също така и хотела към стадиона изисква основен
ремонт на цялата сграда.
Реконструкцията на части от водопроводната мрежа в селищата от
общината с полиетиеленови тръби с висока плътност се изпълнява поетапно,
също необходимо е проектиране цялостната канализация с пречиствателна
станция на гр.Угърчин.Предвиденото строителство чувствително ще повиши
качеството на услугите по доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни
води,което ще позволи поддържане на по-висок жизнен стандарт.
Състояние на околната среда
Екологични проблеми на селските населени места се обуславят от липса на
достатъчно развита канализационна мрежа, липса на разделно събиране на
ТБО, както и липса на регулирани сметища, ниска екологична култура,
липса на техника за депониране и обработка на ТБО, липса на финансови
средства, липса на места за загробване на умрели животни, които често
биват изхвърляни в местности, разположени в близост до водоизточници
или вододайни зони.
Наблюдават се замърсявания на местната река и земеделски земи.
Сметосъбирането и сметоизвозването на територията на гр. Угърчин е
организирано и се извършва от фирма “ Каменка “ ЕООД към Общината.
Организираното сметосъбиране и сметоизвозване обслужва търговската
мрежа, административните учреждения и организации, производствени
обекти.
Почистването на териториите предназначени за обществено ползване се
осъществява ежедневно .
Домакинствата в еднофамилни жилища формират по- малко битови
отпадъци, но в същото време разполагат с лични стопанства от чиято
дейност се отделя специфичен отпадък нямащ отношение и характер на
битов.
Най-сериозни ще се окажат ангажиментите, които общината трябва да
поеме за изпълнението на европейските екостандарти.Това е една реална
възможност за изграждане на депо за отпадъци, зелени площи,
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канализационна мрежа и пречиствателна станция , за което са необходими
мотивирано разработени проекти и инициативност.Общинските проекти за
опазване на околната среда все повече ще получават финансови ресурси и по
редица други канали на предстоящата евроинтеграция.
Сметосъбирането в общинския център Угърчин се извършва на
сметище в местността „Мерата”, същото е с площ 20 дка.Друго сметище е
разположеното депо с площ 4 дка в местността”Бобка” край с.Лесидрен,
което обслужва населените места Лесидрен и Кирчево.Всяка година
общината закупува по 120 бр. нови кофи за смет.
На територията на общината се намира част от Природен
парк”Студенец” в землищата на селата Драгана, Каленик и Катунец , който
обхваща площ от 48 186,363 дка.от общинската територия.Защитените
територии в община Угърчин са 151 ха.
• SWOT -анализ
ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА
СИЛНИ СТРАНИ
1. Добро географско положение.
- транзитен район на пътища с национално значение;
- възможности за развитие на нови комуникации в посоките изтокзапад ( магистрала”Хемус”), югозапад-североизток и югоизток-северозапад;
2. Екологично чиста зона с възможности за земеделие и
животновъдство.
3. Ловен туризъм.
4.Наличие на свободни сгради за развитие на производствени,
социално-здравни, образователно-културни, транспортни и други дейности в
значителни спрямо общината мащаби.
СЛАБИ СТРАНИ
1. Много слабо развита промишленост.
2. Амортизирана и разрушена селскостопанска инфраструктура.
3. Слабо развита преработвателна и хранително-вкусова промишленост.
4. Ниски доходи на населението.
ВЪЗМОЖНОСТИ
1. Развитие на модерно земеделие върху малки площи, с малки кредити.
2. Провежданата държавна политика за създаване и подкрепа на малки и
средни предприятия.
3. Процесът на присъединяване към ЕС и свързаните с него финансови
инструменти.
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5. Подходящо и устойчиво управление на отпадни води и твърди
отпадъци.
6. Грижи за хората в неравностойно положение.
Възможностите за развитие на община Угърчин се основават на
въздействия,обединени в общинската и областната стратегии за развитие в
дългосрочна перспектива и съответните планове за развитие, като се
използват и предпресъединителните фондове.
Селата в община Угърчин живеят между традициите и проблемите на
съвременното общество.Те се нуждаят от нови алтернативи относно ролята
им в обществения живот.Селския туризъм, модерното земеделие, малкия и
среден бизнес, са една от тези алтернативи, поради което се нуждаят от
подкрепа и насърчаване.
Конкуренцията в района по отношение на специалисти и проекти ще бъде
определящо за бъдещото развитие на селищата в общината.
ЗАПЛАХИ
1. Намаляване на площите с обработваеми земи.
2. Високо ниво на безработица.
3. Парите напускат местната икономика.
4. Изтичане на млади специалисти към съседните по- развити райони.
5. Липса на средства за поддържане на общинската пътна мрежа.
Най-голяма заплаха е обезлюдяването, което води към демографска и
урбанистична деградация на общината.Задълбочава се обезлюдяването на
малките села, също така расте броят на възрастните хора, които се нуждаят
от социални грижи и подпомагане.Проблемите на брака и семейството,
раждаемостта и смъртността се задълбочават.Отрицателния прираст се
увеличава в резултат от социално-икономическите проблеми в района.Тази
заплаха се свързва с евентуалното изпреварващо икономическо оживление в
съседните големи индустриални центрове.
Общината е застрашена от трайно изоставане от технологичното
развитие, а така също от липса на публични инвестиции в инфраструктурата.
Изоставените земеделски земи заплашват с ускоряване на ерозионните
процеси.
•Идентификация на заинтересованите страни
• населението на община Угърчин-настоящо и бъдещо;
• община Угърчин като юридическо лице;
• населените места от общината;
• неправителствените организации,ангажирани с пропагандирането и
подпомагането на по-високо качество на живота;
• държавните органи,ангажирани с инженерните инфраструктури;
• фирмите ( бизнессредите ) , работещи на територията на общината;
• европейските структури, подпомагащи регионалното развитие в България
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Като индикатори за оценка изпълнението на плана за социалноикономическо развитие на Община Угърчин
ще бъдат използвани
показателите към методическите указания за разработване на общински
планове за развитие/издание на МРРБ от м.юли 2004г./.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА УГЪРЧИН
Визия за развитието на община Угърчин:
“Община Угърчин ще бъде съвременна европейска община, център на
модерно земеделие, изградена инфраструктура и предприемачество”
Главна цел за периода до 2013г. е постигане на устойчиво и
балансирано развитие на Община Угърчин и доближаване до средните
равнища на подобни общини в България и ЕС.
Приоритет 1: Технологично развитие и иновации в района на общината.
1.1-Цел 1: Повишаване на регионалната конкурентно способност.
1.1.1-Мярка 1: Включване на Община Угърчин в проекта “Газификация на
зона Мизия”.
1.1.1.1-Проект 1: Газификация на гр.Угърчин, обществени потребители и
промишлени обекти.
1.1.1.2-Проект 2: Газификация на гр.Угърчин, частни потребители.
1.1.2-Мярка 2: Обмен на опит със сродни общини в страната, също
изграждане сътрудничество за развитие.
1.1.2.1-Проект 1: Създаване на регионално сдружение на предприемачите в
индустрията, селското стопанство и туризма.
1.1.2.2-Проект 2: Регионално сътрудничество с Община Ябланица и с други
общини със сходни природно-климатични дадености.
1.2-Цел 2: Подобряване на координацията за управление на средствата от
структурните фондове на ЕС на ниво Община Угърчин.
1.2.1-Мярка 1: Изграждане на местен капацитет за изготвяне и управление
на проекти до 2008г..
1.2.1.1-Проект 1: Обучение по изготвяне, управление и отчитане на проекти.
1.2.1.2-Проект 2: Обучение по бизнес умения и работа в Интернет мрежа.
Приоритет 2: Развитие на преработвателна промишленост и селско
стопанство.
2.1-Цел 1: Развитие на МСП свързани с преработвателно производство.
2.1.1-Мярка 1: Подпомагане изграждането на малки фирми за промишлено
производство в селищата от общината.
2.1.1.1-Проект 1: Изграждане на сушилня за диворастящи гъби, билки и
плодове.
2.1.1.2-Проект 2: Изграждане на предприятие за преработка на животински
отпадъци.
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2.2-Цел 2: Развитие на селското стопанство.
2.2.1-Мярка 1: Развитие на животновъдството в общината.
2.2.1.1- Проект 1: Развитие на говедовъдство.
2.2.1.2-Проект 2: Развитие на овцевъдство.
2.2.1.3- Проект 3: Развитие на рибовъдство.
2.2.2-Мярка 2: Развитие производство на зърно, овощарство и лозарство в
общината.
2.2.2.1- Проект 1: Развитие производството на зърнени култури.
2.2.2.2-Проект 2: Трайни насаждения.
2.2.2.3-Проект 3: Развитие на лозарство.
2.2.2.4- Проект 4: Развитие производството на билки.
Приоритет 3: Подобряване на местната инфраструктура.
3.1-Цел 1: Модернизация на транспортната инфраструктура.
3.1.1-Мярка 1: Подобряване на съществуващата пътна мрежа в общината.
3.1.1.1-Проект 1: Междуселска пътна мрежа.
3.1.1.2-Проект 2: Ремонт на мостове.
3.1.1.3-Проект 3: Развитие на крайпътни комплекси.
3.1.1.4-Проект 4: Поддържане на полски пътища.
3.1.2-Мярка 2: Благоустрояване на уличната мрежа.
3.1.2.1-Проект 1: Ремонт на улици.
3.2-Цел 2: Подобряване на екологичната инфраструктура.
3.2.1-Мярка 1: Управление на отпадъците.
3.2.1.1-Проект 1: Спазване на стандартите за околна среда, за да се гарантира
здравословността на местните екосистеми, включително качеството на
въздуха, водата и почвите.
3.2.1.2- Проект 2: Разделно сметосъбиране.
3.2.1.3- Проект 3: Сметоизвозваща техника.
3.2.1.4-Проект 4: Премахване на нерегламентирани сметища.
3.2.2-Мярка 2: Опазване на природните забележителности.
3.2.2.1- Проект 1: Комплексно използване на местни водоеми и
водоизточници.
3.2.2.2- Проект 2: Почистване коритото и поречието на река Каменица.
3.2.2.3- Проект 3: Поддържане територията на природен парк “Студенец”.
3.2.2.4-Проект 4: Опазване на места с особено красива природа, защитени
територии и обекти от националната екологична мрежа.
3.3-Цел 3: Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа.
3.3.1-Мярка 1: Изграждане и реконструкция на водопроводната мрежа.
3.3.1.1- Проект 1: Реконструкция на водопровод от РШ с.Сопот до РШ
с.Микре през 2006г.
3.3.1.2- Проект 2: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа
с.Лесидрен през 2005г..
3.3.1.3- Проект 3: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа
с.Кирчево през 2005г..
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3.3.1.4-Проект 4: Подмяна на водопроводна мрежа в селищата от
общината/поетапно/.
3.3.2-Мярка 2: Проектиране и изграждане на канализация.
3.3.2.1- Проект 1: Проектиране на канализационни мрежи.
3.3.2.2-Проект 2: Проектиране на пречиствателна станция за гр.Угърчин и
изграждане на същата до 2013г..
3.3.2.3- Проект 3: Отводнителни канали в гр.Угърчин.
3.3.2.4- Проект 4: Изграждане на канализационна мрежа в селищата от
общината.
3.4-Цел 4: Ремонт на сгради.
3.4.1-Мярка 1: Текуща поддръжка на обществени сгради.
3.4.1.1- Проект 1: Поддържане сгради на кметства и община.
3.4.1.2- Проект 2: Ремонт на читалища.
3.4.1.3-Проект 3: Ремонт на детска градина в гр.Угърчин.
3.4.1.4- Проект 4: Ремонт на училището в с.Кирчево.
3.4.1.5-Проект 5: Реконструкция на бившата поликлиника в Дом за стари
хора.
3.4.2-Мярка 2: Ремонти за енергийна ефективност.
3.4.2.1-Проект 1: Подмяна котли за парно в училища и детски градини.
3.4.2.2-Проект 2: Подмяна на уличните лампи с енергоспестяващи.
3.4.2.3-Проект 3: Изолации на сгради в училища и детски градини, също в
обществени сгради.
Приоритет 4: Подобряване на привлекателността и качеството на живот в
общината.
4.2-Цел 1: Опазване на културното наследство.
4.2.1-Мярка 1: Увеличаване и съхраняване на читалищния фонд в
библиотеките на общината.
4.2.1.1-Проект 1: Съхраняване на песенното богатство от района и
стила”Угърчинска пентатоника”.
4.2.1.2-Проект 2: Съхраняване на читалищните традиции и местни обичаи.
4.3-Цел 2: Стимулиране развитието на туризма в гр. Угърчин и селищата от
общината.
4.3.1-Мярка 1: Подобряване на туристическата инфраструктура.
4.3.1.1- Проект 1: Поддръжка на общинския Туристически дом с парк “Бели
камък”.
4.3.1.2-Проект 2:Изграждане на малки туристически спални по селата, на
разпореждане на кметовете на кметствата /във всички селища на общината
на основата на подобни места за настаняване в планинските села в
Швейцария/.
4.3.1.3-Проект 3: Реконструкция на централен площад в гр.Угърчин.
4.3.2-Мярка 2: Рекламно осигуряване за региона.
4.3.2.1-Проект 1: Създаване и подобряване на указателните и
информационни табели - дву и три езични с подходящ дизайн.
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4.3.2.2-Проект 2: Развитие на нетрадиционни за общината видове туризъмекотуризъм, селски, ловен, крайно седмичен и насочване към нови групи
туристи.
4.3.2.3-Проект 3: Създаване на Интернет сайт на Община Угърчин.
4.4-Цел 3: Развитие на спорта в общината.
4.4.1-Мярка 1: Възстановяване на Спортен комплекс-Угърчин до 2008г..
4.4.1.1-Проект 1: Възстановяване на Битовата сграда към Стадиона.
4.4.1.2-Проект 2: Възстановяване игрището на Стадиона в Угърчин.
4.4.1.3-Проект 3: Изграждане на локално парно отопление и ремонт на
сградата на Спортна зала в Угърчин.
4.4.2-Мярка 2: Поддържане на спортните площадки и физкултурни салони в
училищата.
4.4.2.1-Проект 1: Строителство на физкултурен салон в СОУ”Св.Св.Кирил и
Методии”.
4.4.2.2-Проект 2: Ремонт на Спортните площадки в ОУ”Христо Ботев”с.Кирчево, в ОУ”СВ. Паисий Хилендарски” –с.Лесидрен и ОУ”Св. Св.
Кирил и Методий”-с.Катунец.
ПРОГРАМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПРИЕТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ НА ОБЩИНА УГЪРЧИН:
1.Програма за енергийна ефективност.
2.Програма за управление на околната среда.
3.Програма за управление на отпадъците.
4.Програма за екологично земеделие и животновъдство.
5.Програма за подобряване на местната инфраструктура.
6.Програма за газификация на Община Угърчин по проект”Зона Мизия”.
7.Програма за стимулиране развитието на авангардни и допълващи
производства и дейности.
8.Програма за изграждане на нова и подобряване на наличната
туристическа инфраструктура за улесняване на достъпа до културно –
туристическите обекти.
9.Програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”.
Съвместни проекти и програми със съседни и други общини:
1.Туристически екопътеки:
• гр.Тетевен-с.Лесидрен-яз.”Сопот”;
• гр.Тетевен-гр.Угърчин /”Пътя на слънцето” /,между община Тетевен и
община Угърчин.
2.Асфалтиране на път ІІІ - 116 от гр.Луковит –през гр.Угърчин –до
магистралата при с.Микре,същият е включен и в досегашния Областен план
за регионално развитие,между община Луковит и община Угърчин.
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3.Стопанисване на Природен парк “Студенец”,между община Угърчин и
общините от Витска долина попадащи в парка.
4.Изкупуване, сушене и опаковане на билки,съвместна програма на частни
фирми от община Угърчин и община Летница.
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ПРИЛОЖЕНИЕ - защитените територии:
1.Местност”Корлук”,съгласно заповед №2122 / от 21.01.1964г. на
КГГП,с площ 5 ха / 1180 “д” по заповед №РД-749 / от 10.06.2003г. на
МОСВ,с местонахождение с.Голец.
2.Местност”Петко Бонар”,съгласно Заповед №2122 /от 21.01.1964г. на
КГГП,с площ 5 ха /1174 “а”,също заповед №РД-748 /от 10.06.2003г. на
МОСВ,с местонахождение с.Голец.
3.Местност “Бялка”,съгласно Заповед №2122 /от 21.01.1964г. на КГГП,с
площ 104,4 ха /1069 “а”-“к”,2,3 /1070,също Заповед №РД-744 /от
10.06.2003г. на МОСВ,с местонахождение с.Голец.
4.Местност “Шумнатица”,съгласно Заповед №924 /от 14.10.1987г. на
КОПС,с площ 27,4 ха /142 “в”/е/,”г”/е/ и 1151 “а”,”б”,”л” по 1 / със Заповед
№РД-710 /от 10.06.2003г. на МОСВ-природна забележителност с
местонахождение с.Лесидрен.
5.Местност “Аномир”,съгласно Заповед №2122 /от 21.01.1964г. на
КГГП,ДВ бр.6 /от 1964г.,с площ 3 ха /65 “с”,също Заповед №РД-739 /от
10.06.2003г. на МОСВ,с местонахождение с.Лесидрен.
6.Местност “Криваците”,съгласно Заповед №2122 / от 21.01.1964г. на
КГГП,с площ 6,2 ха;ДР-39,също Заповед №РД-741 /от 10.06.2003г. на
МОСВ,с местонахождение с.Кирчево.
Защитени дървета в Община Угърчин:
1.”Круша Скоруша” в местността “Щерев рът”,съгласно Заповед №44
/от 1991г..
2.”Летен Дъб”,в двора на поликлиниката в гр.Угърчин,съгласно Заповед
№44 /от 1991г.
3.”Цер” в местността “Пъшковото”,съгласно Заповед №2606 /от
14.12.1960г.
В територията на с.Лесидрен има гнездово находище на сиви чапли в 7080 годишна дъбово-габърова гора.По-известни природни забележителности
са “Недини езера” и “ Рударската леярна “ край Лесидрен, Римския път
между с.Голец и Киркова махала, местността “Калето”край Кирчево ,а също
така местностите “Сярна пещера” и “Скока”с множество пещерни
образувания между Угърчин и Драгана.
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Основни показатели за стопанските еденици според броя назаетите за 2003 г. (нефинансов сектор )

6
4

Наети лица

хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв.
2
3
4
5
6
7

Заети лица

Загуба

Печалба

Разходи за дейността

Нетни пр-ди от продажби

Бруто продукция

Брой единици
Брой
1
DA Произв. на хранителни продукти,напитки и тютюневи изделия
Всички единици
Микро до 10 заети
DB Производство на текстил и изделия от текстил
Всичко единици
Микро до 10 заети
DD Производство на дървен материал и изд. от него без мебел
Всички единици

Приходи от дейността

Община : 1136 Угърчин

брой
8

бро
9

1876
170

1787
89

1753
67

-1
-1

111
11

3
3

18
18

18
18

18
18

17
17

0
0

10
10

3

119

104

104

125

-27

30
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Основни показатели за стопанските еденици според броя на заетите за 2003 г. (нефинансов сектор )
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Загуба
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хил.лв.
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хил.лв.

хил.лв.

брой
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Приходи от дейността

Брой единици

Община : 1136 Угърчин

ОБЩО

Всички единици
Микро до 10 заети
Малки от 11 до 50 заети
А Селско , ловно и горско стопанство
Всички единици
Микро до 10 заети
Малки от 11 до 50 заети
D Преработваща промишленост
Всички единици
Микро до 10 заети
Малки от 11 до 50 заети
F Строителство
Всички единици
Микро до 10 заети
G Търговия,ремонт и технич.обслужване на автомобили и мот
Всички единици
Микро до 10 заети
Н Хотели и ресторанти
Всички единици
Микро до 10 заети
К Операции с недв.имоти,наемодателна дейност и бизнесуслуги
Всички единици
Микро до 10 заети
N Здравеопазване и социални дейности
Всички единици
Микро до 10 заети
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9

4596
894
1557

5294
2323
1515

5187
2239
1494

5007
2127
1427

437
280
156

-165
-91
-74

532
226
222

14
11
3

819
122
697

773
163
610

758
163
595

680
181
499

151
25
126

-60
-43
-17

108
31
77

16
11
4

2769
65
559

2282
222
604

2193
141
598

2173
117
603

132
24

-29
-2
-27

204
27
93

4
3

299
104

304
109

302
107

284
95

18
12

0
0

18
3

52
52

346
346

1441
1441

1440
1440

1417
1417

48
48

-29
-29

97
97

24
24

39
39

170
170

170
170

159
159

14
14

-3
-3

34
34

4
4

8
8

8
8

8
8

20
20

-13
-13

4
4

8
7

287
181

287
181

287
181

248
112

-30
0

61
24

69
69

4
1
21
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Национално съфинансиране

Европейски съюз

Държавно
Приоритет/ мярка/ година

Обща
стойност
хил.лв.

Общо
хил.лв.

/1/

/2/

/3/

Частни
Общинск Държавни търговски
РБ
и бюджет търговски дружества
хил.лв.
хил.лв.
хил.лв. дружества

Общо
хил.лв.

/4/

/5/

/6/

/7/

/8/

Общо
хил.лв.

Структурни
фондове
хил.лв.

Кохезионен
фонд
хил.лв.

Друго
безвъзмездно
финансиране
хил.лв.

Привлечени
средства от
заеми
хил.лв.

/9/

/10/

/11/

/12/

/13/

Приоритет 1 :Технологично развитие и иновации в района на общината
Цел 1…Повишаване на регионалната
конкурентно способност.
Мярка 1 Включване на община Угърчин в
проекта "Газификация на зона Мизия"
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Мярка 2 : Обмен на опит със сродни
общини в страната , изграждане на
сътрудничество за развитие

Цел 2 : Подобряване на координацията
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Мярка 1: Изграждане на местен капацитет
за изготвяне и управление на проекти.
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