Февруари,2013

Годишният доклад е изготвен на основание чл.23, т.4 от Закона за регионално
развитие (ЗРР), чл.91, ал.4 от Правилника за приложение на ЗРР, приетите
приоритети и изпълнените мерки, заложени в Общински план за развитие 2007 –
2013 г.
Изпълнението на мерките през 2012 г. по планираните приоритети, заложени в
Общинския план за развитие 2007 – 2013 е следното:
І. Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие и в
частност промените в социално икономическите условия в Община
Летница
Общинският план за развитие 2007-2013 г. е основен документ, определящ
стратегическите приоритети и специфични цели за развитие на Община Летница,
мобилизиране на ресурсите и осигуряване на положителни промени в устройване на
територията и създаване на оптимални условия за труд, бит и живот. Заложените
приоритети отразяват специфичните конкурентни предимства на общината за
планиране на нейното развитие и водят до постигане на стратегическите цели на
плана, очертани във визията на общината, а именно „Община Летница –
динамично
развиващ
се
административен,
производствен
и
туристически център на богат и жизнен селскостопански регион,
привлекателно място за живот и професионална реализация на
новите поколения, в разбирателство и хармония с общността и
природата”
Основни демографски и икономически показатели
Населението на община Летница към м. декември 2012 г. е 5 389 души. В гр.
Летница живеят 4 322 души, което представлява 80.2% от общото население на
общината. Проследявайки демографското развитие за периода 2010-2012 г.
е видно, че в община Летница има отрицателен прираст на населението.
Трайна е тенденцията на намаление на населението поради ниската раждаемост и
миграционните процеси. През 2012 г. на 39 новородени се падат 56 починали.
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Запазва се и тенденцията на застаряване на населението, което оказва съществено
влияние върху формирането на трудовия потенциал и най-вече върху неговото
възпроизводство.
Демографската структура на населението е подчинена на установилите се през
последните години общи тенденции за страната - намаляване на броя на
населението, застаряване на населението, ниска раждаемост, намаляване броя на
сключените бракове, отрицателен естествен прираст и засилени миграционни
процеси.
Равнището на безработицата към 31.12.2012 г. е 22.9%.
Към 31.12.2012 година общият брой на регистрираните безработни лица от община
Летница в Дирекция "Бюро по труда" гр. Ловеч е 274 души. Към същия период на
предходната година броят на безработните е бил 263 лица.
Най-голям дял имат регистрираните безработни без специалност и професия.
От голямо значение са превантивните действия, които целят хората, останали без
работа, да не изпаднат в състояние на трайна безработица и оттам до необходимостта
от социално подпомагане. Включването в редица програми и мерки за заетост на
продължително безработни лица; самотни родители;лица и семейства, в които и
двамата родители са безработни; лица от социално слаби семейства, дава възможност
да бъдат подпомогнати тези рискови групи и възможност за трудова реализация.
Най-широко обхваната инициатива на социалното министерство е НП ”От социални
помощи към осигуряване на заетост”. Основната целева група на програмата са
продължително безработните лица с период на регистрация в Бюрата по труда над 1
година, които са обект на месечно социално подпомагане. Целта е да се възстановят
трудовите им умения и да се повиши тяхната квалификации, което ще ги направи помобилни на пазара на труда и ще подобри възможностите им за реализация.
По Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" през
2012 година са включени 5 лица , към аварийна група при зимни условия към
програма ОСПОЗ 13 лица.
По Регионална програма за заетост са включени в заетост 15 безработни лица по
Програма "Старт на кариерата" - 2 лица, по НП „Нова възможност за заетост“- 1 лице.
Повиши се заетостта на населението, чрез участието на Община Летница в Проекти
по ОП „Развитие на човешките ресурси“:
Проект „Нов избор – развитие и реализация” са наети 12 човека на длъжност
„Работник, поддръжка на пътища” и 31 човека на длъжност„Работник, озеленяване”;
Проект „Подкрепа за достоен живот”: 8 човека като "Личен асистент";
Проект „Подкрепа за заетост“: 28 човека разпределени на различни длъжности в
администрацията.
Акцентът на политиката по отношение на насърчителните мерки е насочен
приоритетно към преференциите, свързани с повишаване на нивото на
квалификация на заетите, както и повишаване на квалификацията и пригодността за
заетост на безработните.
Професионалната квалификация е обект на засилен интерес от страна на
безработните, защото повишава тяхната конкурентноспособност и увеличава
възможностите им за реализация на пазара на труда.
Въпреки множеството програми, в които участва общината за насърчаване на
незаетите лица и за осигуряване на временна заетост на нискоквалифицирани
работници все още процента на безработица е относително висок спрямо нивата
отчетени за страната и областта.

ІІ. Напредък по отношение на изпълнението на целите и приоритетите на
Общинския план за развитие.
ПРИОРИТЕТ 1: ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА НА БАЗАТА НА МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ И
СТИМУЛИРАНЕ НА ВЪНШНИ ИНВЕСТИЦИИ
СПЕЦИФИЧНА
ЦЕЛ
1:
РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРА, КАТО ПРЕДПОСТАВКА
ИНВЕСТИЦИИ, РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТ

НА
ТЕХНИЧЕСКАТА
ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА

Предприети са действия по реализиране на дейности във връзка с изпълнение на
основните задачи за постигане на балансирано и устойчиво регионално развитие,
чрез изграждане на достъпна обществена среда и подобряване на условията за
пешеходен и транспортен достъп.
И през 2012 г. целевата субсидия за капиталови разходи от Министерство на
финансите за изграждане и основен ремонт на общински пътища използвахме по
предназначение за поддържане в добро състояние на общинските пътища на
територията на Община Летница.
През 2012 година четирите проекта, в резултат на които се извърши реконструкцията
на улици в град Летница, бяха успешно отчетени и финансирани на 100% без
наложени финансови корекции и без установени нередности при изпълнението.
С капиталови бюджетни средства е извършен основен ремонт на центъра на село
Кърпачево в резултат на което се подобри качеството на жизнената среда и облика на
селото.
Извършен е основен ремонт на улица „Неофит Рилски“ в град Летница.
За подобряване водоснабдяването и осигуряване на качествена питейна вода на
населението Община Летница стартира изпълнението на мащабен инфраструктурен
проект: ”Реконструкция и подмяна на главни и второстепенни водопроводни клонове
на с.Горско Сливово, община Летница-първи етап и реконструкция и подмяна на
главни и второстепенни водопроводни клонове на с.Крушуна, община Летницапърви етап” (Програма за развитие на селските райони, мярка 321)
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: РАЗНООБРАЗЯВАНЕ ИКОНОМИКАТА НА
ОБЩИНАТА И
ПРИВЛИЧАНЕ НА НОВИ ДИНАМИЧНИ И
КОНКУРЕНТНИ ПРОИЗВОДСТВА
Аграрният сектор в Община Летница е традиционно водещ в местната икономика. И
през наблюдавания период той бележи известен ръст. Разширяват се площите със
зърнени култури, които заемат основен дял в структурата на отглежданите в
общината земеделски култури. Земеделските кооперации и арендаторите инвестират
в обновяване на технологичния си парк.
Икономическото развитие на община Летница е пряко свързано с възможностите,
които общината предоставя на нови инвеститори.
В условията на финансова и икономическа криза създаването на нови работни места
и нови икономически субекти е основна цел на малката ни община. В тази посока се
реализира инвестиция за над 50 млн. лв. Фотоволтаична електроцентрала е
изградена върху 400 декара земя в Индустриален парк-Летница. Инвеститор в
проекта е южнокорейската компания "Самсунг" - най-големият производител на
електроника в света. Изпълнител на проекта е немската фирма "Шнайдер".

Слънчевата централа е с номинална мощност от 14,5 мегавата. Строителството и
приключи през 2012 година.
Фирма "Уолтопия" ООД завърши строителството на втори цех - за производство на
гипсови отливки и скулптури.
На 15.11.2012 г. с протокол за откриване на строителна площадка фирма "Уолтопия"
ООД започна строителството на завод за катерачни хватки.
В партньорство с частния бизнес общината търси варианти за насърчаване на нови
възможности в сферата на преработвателната индустрия и стимулиране на дребното
предприемачество.
Основните проблеми на МСП са: невъзможност за намаляване на разходите, липса
на пазари, междуфирмена задлъжнялост, наличие на голяма сива част в сектора на
дейност и замразяването на инвестиционните планове. Към момента в условията на
криза и непрекъснато нарастваща безработица пазара на потребителски стоки и
услуги се свива. Осезателно се забелязва понижаването на потреблението, което
силно затруднява нормалното функциониране на бизнес средата.
ПРИОРИТЕТ 2: ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА В
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНАТА
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ И
СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА
През 2012 г. се наблюдава голяма динамика в социалната сфера, като се увеличават
броя на предоставяните социални услуги в общността. Това е в пълно съответствие с
националната визия и документи в областта на развитие на социални услуги и
деинституционализацията.
Приоритет е разкриването на нови форми за социални услуги, ориентирани към найуязвимите групи в обществото – хора с увреждания, възрастни хора, деца в риск и
техните семейства.
Домашен социален патронаж Дейността ДСП е комплекс от социални услуги,
предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна. През годините социалният
патронаж се е развивал, усъвършенствувал и вече е заведение с доказани традиции и
високо качество на предлаганите услуги. През 2012 година услугата е предоставяна на
50 потребителя. Обслужват се лица в пенсионна възраст, лица с увреждания, лицата с
трайно намалена работоспособност.
През 2012 година Община Летница разработи и депозира Проект "Звено за услуги в
дома" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. по Схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ "Помощ в дома". Чрез проекта ще се създаде и
утвърди иновативен модел за предоставяне на почасови услуги в домашна среда,
осигуряващи по-високо качество на живот на лица с трайни увреждания и възрастни
хора от община Летница, изпаднали в социална изолация и в невъзможност да се
самообслужват, ще се създадат нови работни места за безработни лица и
включването им активно в социалната икономика.
Звеното за услуги в дома ще функционира към Домашен социален патронаж –
Летница. Проекта е одобрен, а изпълнението му започна от 01.02.2013 г.
Създаден е Дневен център за пълнолетни лица. Социалната услуга продължава и
през 2012 година като "Дневен център за възрастни хора с увреждания" - държавно
делегирана дейност с капацитет 20 потребителя.
В Дневния център за възрастни хора с увреждания се осигурява качествен живот на
възрастни хора с увреждания, основан на социално включване и превенция на
институционализацията на грижите. Предоставят се услуги, базирани на

индивидуалните потребности на потребителите, създадени са възможности за
осмисляне на свободното време, лични контакти, споделяне на придобития опит и
включване в обществения живот, предоставя се храна на потребителите. За
реализиране на дейността е назначен следния екип за работа в центъра: Директор,
Медицински работник, Социален работник, Трудотерапевт; Хигиенист; Домакинкалкулант, Рехабилитатор, Работник-кухня.
Социалната услуга Обществена трапезария се предоставя и през 2012 година в
периода октомври-април на 100 потребителя.
Чрез Проект: “Подкрепа за достоен живот”, Агенцията за социално подпомагане, в
партньорство с община Летница предоставя социалната услуга „Личен асистент”.
Потребители на социалната услуга са 9 лица с трайни увреждания, които не са в
състояние да се самобслужват. За лични асистенти са наети 9 лица в трудоспособна
възраст, предимно безработни.
Клуб на пенсионера и инвалида. Дейността е развита и в 4-те населени места.
Целта на клубовете е да съдействат за поддържане на социалните контакти и да
поддържат активно дълголетие на пенсионери и инвалиди. Клубовете организират и
провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен, културен и т.н. характер.
Достъпни са за всички лица в пенсионна възраст без ограничения на възрастта.
В края на 2012 г. Общински съвет – Летница взе решение за закриване на Дом за
деца, лишени от родителска грижа, от І до ХІІ клас включително или до
завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст „Митко
Петков“ , село Крушуна, Община Летница - делегирана от държавата дейност, в срок
до 30.06.2013 г. и считано от 01.07.2013 г. на територията на Община Летница да се
разкрие специализирана институция за предоставяне на социални услуги - Дом за
стари хора - делегирана държавна дейност с капацитет 30 места.
Паралелно със закриването на услугата ще се извърши реконструкция и
преустройство на сградата на дома и привеждането му в съответствие с държавните
стандарти и създаване условия за разкриване на социалната услуга – Дом за стари
хора, чрез реализиране на проект по Проект „Красива България“2013 г.
В община Летница през учебната 2011/2012г. функционира 1 училище - СОУ“Бачо
Киро“. ”- средищно училище. В училището се обучават 397 ученици от І до ХІІ кл. от
град Летница и селата Крушуна, Кърпачево, Горско Сливово, Чавдарци, Каменец,
Одърне и Асеновци. Учениците от ІХ кл. до ХІІ кл. се обучават и придобиват
специалност «Производство на кулинарни изделия и напитки», професия «Готвач».
На територията на община Летница функционира ОДЗ „Ирина Бачо Кирова“ гр.
Летница с филиали в с. Горско Сливово и с. Крушуна с общо 166 деца, разпределени в
8 групи.
Културни институции на територията на Община Летница са народните читалища,
които възраждат, съхраняват и създават условия за битуването на българските
национални традиции в живота. В читалищата е съсредоточен цялостният културен
живот на селищата: библиотечно дело, любителско художествено творчество и
всички дейности по съхраняване и разпространение на националното ни културно
богатство. Читалищата са 5 на брой. Любителското художествено творчество и
библиотечното дело са най-големите по значимост дейности в народните читалища.
Явен е стремежът на участници и ръководители към художествени прояви.
Доказателство са завоюваните отличия от регионални и национални фестивали и
събори.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОПАСНОСТТА ОТ БЕДСТВИЯ И
АВАРИИ

Отговорност на общинското ръководство е да осигурява благоприятна околна среда
на гражданите. Следователно то трябва да направлява начина, по който се
осъществяват и дейностите по отпадъците.
Въведена е система на сметоизвозване до новото регионално депо край Ловеч.
Общината е изправена пред сериозно предизвикателство, свързано с увеличеното
разстояние и проблем с транспортирането на отпадъците към изграденото
регионално депо.
Община Летница е предприела мерки за рекултивация на закритото депо в гр.
Летница, като разработи и депозира Проект в МОСВ и очаква одобрение за
финансиране на дейностите по проекта.
Ще продължим доказаната политика на директен общински контрол върху
чистотата, сметопочистването и сметоизвозването. Ще работим за по-чиста и
приветлива община при запазване размера на такса смет, въпреки нарасналите
разходи. Ще разширяваме съдовата система и ще нагаждаме графика за
сметопочистване според конкретните нужди на района. Ще полагаме специални
грижи за парковете, градините и зелените площи, любимо място за разходки и отдих.
На 12 май 2012 г. служителите и работниците от община Летница, читалищата и
кметствата Горско Сливово, Крушуна и Кърпачево се включиха в националната
кампания „Да изчистим България за един ден”. 75 души чистиха местността
Смърдешка бара и района около ЖП гарата на град Летница, ул. Вежен в с. Крушуна,
местността Гламя в с. Горско Сливово , местността Около воденицата в с. Кърпачево
и сервитута на пътя Кърпачево-Крушуна. Бяха събрани и извозени до Регионалното
депо в гр. Ловеч 320 чувала с отпадъци.
„Еко-Ловеч“АД – Ловеч, фирмата която управлява експлоатацията на регионалното
депо направи дарение за оборудване на детската площадка в центъра на град
Летница в размер на 10 000 лв.
Община Летница участва с 5 проекта в Националната кампания „За чиста околна
среда-2012 г.“ на МОСВ и ПУДООС, на тема „Обичам природата и аз участвам“.
Одобрен за финансиране е реализиран е проекта на село Крушуна.
Чрез доброволния труд на населението на селото се осъществи почистване и
създаване на зона за отдих. С реализирането на проекта се постигна повишаване на
екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата,
създаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.
Друг съществен резултат е възможността жителите на селото да осъзнаят, че
опазването на чистотата и поддържането на естетичния вид на улицата, квартала и
селото, където живеем, е въпрос на отговорност и граждански ангажимент на всеки
един от нас.
Община Летница депозира проект по Програма за развитие на селските райони,
мярка 226, "Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата
на община Летница", който е в процес на оценка. Очакваме неговото одобрение през
2013 година.
В Община Летница е създадено доброволно формирование за предотвратяване или
овладяване на бедствия, пожари и извънаредни ситуации и отстраняване на
последиците от тях и вписано в националния регистър на доброволните
формирования.
ПРИОРИТЕТ 3: ОТВАРЯНЕ НА ОБЩИНАТА КЪМ СТРАНАТА И СВЕТА С
АКЦЕНТ ВЪРХУ ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РАЗВИТИЕТО НА
ТУРИЗМА

СПЕЦИФИЧНА
ЦЕЛ
1:
ПОДПОМАГАНЕ
НА
СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКИЯ И КУЛТУРЕН ПРОСПЕРИТЕТ НА ОБЩИНАТА, ЧРЕЗ
РАЗВИТИЕ НА РАЗНООБРАЗНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ
Община Летница разполага с голям потенциал за развитие на туризма в цялото му
разнообразие - културно-исторически, рекреативен, екотуризъм и не на последно
място - селски туризъм.
Безспорно общината създаде интерес в обществото към Крушунските водопади.
Усилията на общинското ръководство са насочени към стимулиране на развитието на
туристическия бизнес. Особено внимание е отделено на популяризиране на
туристическия продукт чрез дейности за маркетинг и реклама. Планирани са също
дейности за ефективно информационно обслужване на туристите. Изграждането на
нова и поддържането на съществуващата инфраструктура също са част от тази цел.
Работим усилено в посока на това да надграждаме по отношение на
инфраструктурата и маркетинга.
Усилията на Общината и реализираните дейности, както и инициативата на местното
население, водят до повишаване интереса на туристите и плавно покачване на броя
на посещенията през последните години.
От събраните такси за посещение на природната забележителност „Маарата“ в село
Крушуна през 2012 г. е реализиран приход от 113 532,50 лв. (за сравнение през 2011
година той е в размер на 104 828,50 лв.)
Идентифицираните нужди и ограничения в района мотивират администрацията да
търси възможности за финансиране на още и разнообразни проекти в сферата на
туризма – един от икономическите сектори с потенциал да бъде успешно развиван и
да стане база за устойчиво повишаване на жизнения стандарт на населението и
създаване на условия за разнообразен тип заетост, ограничаване на миграцията на
хората към градските центрове, привличане на инвестиции.
С Решение №73/25.02.2011 г. Министерството на околната среда и водите предостави
за срок от 25 години, безвъзмездно на община Летница, за управление и ползване,
находището на минерална вода, изключителна държавна собственост - №38 от
Приложение №2 от Закона за водите „Крушуна“, село Крушуна, Община Летница,
област Ловеч, включително водовземното съоръжение – сондаж №Р-1 хг.
Във връзка с това и в изпълнение задълженията на Кмета на община Летница да
управлява и стопанисва предоставената минерална вода от находище „Крушуна“,
както и да допроучи находището за определяне на експлоатационните ресурси на
минералната вода и технически възможен дебит на водовземното съоръжение беше
възложена доставка и монтаж на оборудване на водовземно съоръжение (сондаж) за
минерална вода-с.Крушуна, Община Летница.
В резултат на монтирането на потопяема сондажна помпа и оборудване на
водовземното съоръжение и въвеждането им в експлоатация, на 04.10.2012 г. беше
добита минерална вода от минералния водоизточник.
Предстои ни оценка на експлоатационните ресурси, както и определяне технически
възможния дебит на водовземното съоръжение.
Процедурата изисква да вложим не малко финансови средства, а имаме
инвестиционни намерения свързани с изграждане на плувен басейн и използването
на минералната вода, в които ще вложим още значителен финансов ресурс.
Започна реализацията на проекти:
- Мярка 313 за изграждане на туристическа инфраструктура в с. Крушуна и гр.
Летница

-Проект "Община Летница - очарованието и вдъхновението на природата:
разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура чрез изграждане
на съоръжения и места за отдих в общината".
Проекта предвижда: Насърчаване развитието на интегриран селски туризъм и
създаване на завършен туристически продукт; Подобряване на туристическата
инфраструктура и разнообразяване на туристическите атракции в с. Крушуна;
Привличане на инвестиции в туризма чрез разработване на туристическа
маркетингова стратегия с визия за развитието на туризма в община Летница;
Увеличаване броя на туристите, посещаващи региона.
-Проект "Създаване на обществена туристическа инфраструктура в община Летница"
Проекта предвижда: Да се подкрепи развитието на туризма на територията на
община Летница, чрез прилагане на съвременни компютърни технологии за
експониране, интерпретиране и реклама на природното и културно-историческото
наследство; Да се разнообрази туристическия продукт на общината като се насърчи
развитието на културно-историческия туризъм
на
основата на Летнишкото
съкровище.
Изпълняваме партньорски проект по ОПРР,Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие
на туризма”,Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и
маркетинг на дестинациите”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ: BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния
туристически продукт и маркетинг на дестинациите”,Бюджетна линия:
BG161PO001/3.2-02/2011, с Бенефициент – община Ловеч и партньори: община
Летница, община Троян, община Априлци
.
ПРИОРИТЕТ 4: УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА
ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ
СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС
Главното предизвикателство пред администрацията след 2012 г. е нарастващата роля
и ангажименти на местните власти в процеса на прилагане на законодателството на
Европейската общност, планиране и програмиране, управление на финансовите
ресурси и участие в интеграционните процеси. Като ключова институция на местно
ниво в процеса на планиране и усвояване на средствата от Структурните фондове и
Кохезионния фонд Общинската администрация развива капацитет в тази област.
От изключителна важност за успешното усвояване на ресурсите е изграждането и
съхраняването на административни структури и експерти, създаването на местни и
участието в регионални партньорства, които имат принос за подготовката и
управлението на проекти.
През годината предприехме мерки дейността на администрацията да е по–
ефективна, бърза и качествена. Работим активно Общинска администрация Летница
да е обърната с лице към хората, да е в услуга на гражданите и бизнеса, да е гарант за
реда и законността..
Административното обслужване в Община Летница се осъществява при спазване на
принципите, установени в Закона за администрацията, Административно
процесуалния кодекс (АПК) и Вътрешни правила за организация на
административното обслужване в община Летница, както и Етичния кодекс на
служителите от Общинска администрация Летница.
Специално внимание обръщаме на постъпилите в общинска администрация молби,
жалби, сигнали и предложения. В Центъра за информация и услуги сме поставили
кутия, в която гражданите могат да поставят своите сигнали,мнения и препоръки за
работата на администрацията.

В резултат на получената и анализирана информация от всички канали за обратна
връзка се предприемат действия за подобряване на административното обслужване.
Общественото мнение и оценка са важен коректив за ефективността на работата на
местната власт.
Жалбите и сигналите през 2012 г. са свързани основно с проблеми на
граждани, относно спорни граници на имоти, междусъседски отношения,
инфраструктурни проблеми, нарушения на обществения ред.
Служители
от
общината
продължиха
да
усъвършенстват
своите
компетентности и участваха в различни семинари и обучения през годината.
Създадена е нова структура на Общинската администрация. Новата структура на
Община Летница е съобразена с новите изисквания за численост на дирекциите.
Поддържаме добри взаимоотношения с неправителствения сектор. Работим по
съвместни проекти.
Община Летница е целева група във връзка с изпълнението на дейност 3
„Изграждане на електронна област съгласно изискванията на ЗЕУ” по проект “Подобро обслужване чрез електронно управление в Северозападен (СЗ), Северен
централен (СЦ) и Североизточен (СИ) райони за планиране”, на Областна
администрация Плевен, договор № А09-31-107С/12.06.2009г. Изграден е портал на
електронните услуги. Община Летница е вписана като нов участник в списъка на
участниците в единната среда за обмен на електронни документи, осигурена е VPN
връзка. Предстои да сертифицираме деловодната си програма.
Община Летница е целева група по проект „Координиране на местни политики в
област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет”, на Областна администрация
Ловеч, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”. Найважният фактор, който определя капацитета на една община да управлява проекти е
инициативността и професионализма на нейното ръководство.
III. Заключение. Основни изводи.
От представените социално-икономически характеристики на общината през 2012г.
могат да се направят следните заключения обобщаващи накратко актуалното
състояние на средата-база за реализиране на Общинския план за развитие:
 Спад на демографския ресурс;
 Местният трудов пазар се характеризира с наличие на неравнопоставени групи
на пазара на труда; наличие на нерегламентирана сезонна заетост и
ограничено търсене на труд, неадекватно образователно-квалификационно
ниво на свободните човешки ресурси спрямо потребностите на работодателите;
 Има изградена мрежа от социални, образователни и културни структури в
условията на подобрена и съобразена с изискванията материално - техническа
база;
 През 2012 година са реализирани значителен брой дейности за подобряване
условията и качеството на живот на населението на общината и естетизацията
на селищната среда;
 Ангажиментите на Община Летница са свързани с поддържането на
общинската транспортна инфраструктура, уличната мрежа, водоснабдителна и
канализационна инфраструктура, подобряване управлението на отпадъците,
повишаване на енергийната ефективност и намаляване на публичните разходи
за енергия. Осигуряване на финансови ресурси за развитието на техническата
инфраструкура е сериозно предизвикателство пред администрацията, предвид
на нейната значимост за интегрираното социално-икономическо развитие на
общината и привличането на нови инвеститори в града и общината;

 Икономиката не включва всички отрасли на материалното производство, но
основно място в нея заемат селското стопанство и търговията, които формират
над 70 % от брутния продукт на общината и реализират преобладаващата
заетост на населението, и една малка част – промишлеността;
 Общинската администрация е създала организация за реализирането на
одобрени проекти;
 През 2012 година в процес на изпълнение са 11 проекта на обща стойност
5 млн. лв.
 Одобрени проекти за изпълнение през 2013 год.- 11 на обща стойност 7 млн. лв.
 Проекти депозирани и в процес на подготовка – на обща стойност 7.5 млн. лв.
На база на гореизложеното, можем да направим извода, че голяма част от мерките за
постигане на специфичните цели и приоритетите от Общинския план за развитите
2007-2013 г. за 2012 година са реализирани или в процес на реализация. През 2012
година са реализирани значителен брой дейности за подобряване условията и
качеството на живот на населението на общината и естетизацията на селищната
среда. Резултатите по изпълнението на Общинския план през 2012г. са постигнати с
финансови ресурси от общинския бюджет, националния бюджет, Оперативните
програми и Програма за развитие на селските райони.
През 2012 година общинската администрация се е възползвала от почти всички
възможности за кандидатстване с проекти, привличане и усвояване на средства от
европейски фондове и програми. Общината е натрупала сериозен опит в
разработване на проекти и административен капацитет за тяхното управление и
отчитане. Разработен е добър механизъм за избор на приоритетни за целевата
територия проекти и дейности.
Общинската администрация следи за всички възможни европейски и български
програми и донорски организации, които биха могли да финансират отделни обекти,
дейности и проекти, което да доведе до постигане целите на Общинския план за
развитие.
През 2013 г. ще продължава последователната дългосрочно ориентирана и ресурсно
осигурена общинска политика, адекватна и отговаряща на обективните социално –
икономически и обществени условия за постигане на визията на общината.

