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 2010 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.
При създаването на Общинския план за развитие на община Летница, сме се водили
от подхода, че той ще се прилага при отчитане на динамично променящите се
условия, фактори и предпоставки, с оглед реализирането на дългосрочните и
краткосрочните цели на местната политика за развитие.
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 дадена територия е най-важният ресурс за нейното развитие. От
неговата структура и тенденции за развитие до голяма степен се обуславя и
развитето на територията като цяло.
Населението на община Летница към м. декември 2011 г. е 5417 души. В гр. Летница
живеят 4 329 души, което представлява 79.9% от общото население на общината.
През последните няколко години се запазва тенденцията на намаляване на
населението на общината, като това е главно в резултат на отрицателния естествен
прираст: през 2011 г. на 48 новородени се падат 110 починали. 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 31.12.2011 г. е 23.72%.
Към 31.12.2011 година общият брой на регистрираните безработни лица от община
Летница в Дирекция "Бюро по труда" гр .Ловеч е 263 души. Средномесечния брой на
регистрираните безработни е 263 души, намаление с 10,42% спрямо 2010 година.
Най-голям дял имат регистрираните безработни без специалност и професия.

По Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" през
2011 година са включени 5 лица , към аварийна група при зимни условия към
програма ОСПОЗ 25 лица.
По Регионална програма за заетост са включени в заетост 16 безработни лица по
Програма "Старт на кариерата" - 1 лице.
Ниската степен на образование и липсата на квалификация на безработните са
сериозна пречка за реализацията им на пазара на труда. Все по-често работодателите
заявяват работни места с повишени изисквания, съответстващи на нови технологии,
информационни системи и европейски стандарти в производството на стоки и
услуги, езикови умения. В условията на високото равнище на безработица и стеснен
пазар на предлагане на работни места, групата с ниско образование и без
специалност и квалификация, остава неконкурентна.
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 НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА,
КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ, РАСТЕЖ И
ЗАЕТОСТ
И през 2011 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.
Газификацията е предимство, както за населението, така и за фирмите със своите
икономически и косвени социални параметри и би могла да има сериозен принос за
постигане на устойчив икономически растеж и екологична ефективност на
територията на общината.
В град ЛЕТНИЦА завърши изграждането на първи етап от реализацията на
разработена генерална схема за газификация на гр. Летница, обхващаща участъци и
отклонения за захранване на промишлени
и обществено-административни
потребители, разположени в различни части на града. През 2011 г.
Газоразпределителна
мрежа
на гр. Летница е пусната в експлоатация.
Газифицирани са както обществени сгради-училище, административна сграда,
пенсионерски клуб, така и частни домове.
Започна изпълнението на Проект "Газоразпределителна мрежа на гр. Летница Етап 2".
Изградена е канализация на ул."Стрелча"-215м.; ул. "Сливница"-300 м., в гр. 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 етапи 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. В последните години има значителен интерес към
разширяване на площите с малинови и ягодови насаждения, за които има осигурен
пазар. 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 в
момента се случва инвестиция за над 50 млн. лв. Фотоволтаична електроцентрала ще
бъде 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 ще е с номинална мощност от 14,5 мегавата. Строителството и
вече започна и трябва да приключи до 8 месеца. В изграждането и са наети с
договори 50 местни жители. Към соларния парк ще бъдат изградени три нови
електродалекопровода. При завършването му високотехнологичният проект ще
осигури до 40 нови работни места в района.
В източната индустриална част, община Летница е издала строително разрешение
на Фирма "Спакс" ООД за строителство на предприятие за биологично производство
и на Фирма "ТЕРА ФУУД" ЕООД за строителство на фуражно предприятие със
силозно
складово
стопанство,
административна
сграда
и
ведомствена
бензиностанция.
Фирма "Уолтопия" ООД завърши строителството на втори цех. Община Летница е
издала удостоверение за въвеждане в експлоатация на цех за производство на
гипсови отливки и скулптури и там се очаква да бъдат разкрити още работни места.
В партньорство с частния бизнес общината търси варианти за насърчаване на нови
възможности в сферата на преработвателната индустрия и стимулиране на дребното
предприемачество.
ПРИОРИТЕТ 2: ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА В
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНАТА
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: РАЗВИТИЕ НА
СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

СОЦИАЛНИТЕ

ДЕЙНОСТИ

И

Реализирането на общинската социална политика е непрекъснат процес, инструмент
за хармонизиране на местните инициативи с държавните изисквания,
възможностите на местната власт и потребностите на жителите.
България е от малкото страни в ЕС, в които през последните 20 години намалява
абсолютния брой на населението и неговия човешки потенциал, резултат от поускореното влошаване на демографските показатели и от мащабните емиграционни
процеси. Докато естественото намаление на населението води до ограничаване на
количеството на бъдещата работна сила и ускореното стареене, то емиграцията
намалява не само предлагането на труд сега и в близка перспектива, но и капацитета
на оставащото население за възпроизводство и в определена степен – за
икономическо развитие. Така развилите се демографски тенденции влошават
възпроизводството на населението, количеството и качеството на човешките ресурси,
ограничават предлагането на труд.
Резултатите от последното преброяване на населението потвърждават посоката и
динамиката на демографските тенденции. Населението на общината е 3 697 души.
За последните 10 години от предходното преброяване, населението на общината е
намаляло с 34.06 %, от едновременното, но и мултиплицирано въздействие на
отрицателния естествен прираст и високата външна емиграция.
През 2011 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
най-уязвимите групи в обществото – хора с увреждания, възрастни хора, деца в риск
и техните семейства.
Социалната услуга Обществена трапезария се предоставяше и през 2011 година. В
периода януари-април безплатна храна получаваха 91 лица, а в периода октомвридекември броят им беше увеличен на 100.
Успешно приключи реализирането на проект:"ЗА ДЕЦАТА НА ОБЩИНА
ЛЕТНИЦА - С ГРИЖА И ОТГОВОРНОСТ", финансиран от Центъра за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
Проектът обедини усилията на община Летница, Сдружение „Знание” - Ловеч и
неформални лидери от местната ромска общност за работа с групи в риск и
пълноценна интеграция на децата и учениците от ромската общност на територията
на общината. В проекта са обхванати ученици от ромската етническа група с риск от
отпадане от училище; учители от училището и детските градини; родители на деца
от общността.
Дейностите в проекта включваха:
- обучение на учители за усвояване на умение за работа в мултикултурна среда;
- мобилна работа с родители за оказване на подкрепа за започване или продължаване
на образованието на децата им;
- индивидуална работа с ученици от ромската общност, застрашени от отпадане от
училище, с цел повишаване на мотивацията им и подкрепа за преодоляване на
проблемите в училище;
- извънкласни форми за развиване на заложбите и изява на ромските деца и
ученици, с цел повишаване на интереса към училището;

- дарителска кампания за подпомагане на семейства с финансови затруднения.
Дейностите от проекта са осъществени в периода 01.01.2011 – 30.10.2011 г.
През 2011 г. е осигурен достъп до образование на всички деца и ученици в Община
Летница, като се контролира и тяхното движение.
Предоставя се обедно столово хранене. Във връзка с целодневна организация на
учебния ден е осигурено столово хранене на пътуващи ученици.
В Община Летница е организирано изпълнението на националната програма за попълно обхващане на децата и учениците в задължителна училищна възраст, чрез
която са осигурени безплатни закуски и учебници на учениците.
Община Летница ще продължи да използва всички ресурси – национално и
проектно финансиране, за финансиране на дейности, свързани с образованието.
Община Летница изпълнява проект „Достоен и пълноценен живот”, финансиран
от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", Европейски Социален
Фонд. През месец януари 2011 година стартира неговото изпълнение. Създаден е
Дневен център за пълнолетни лица.
Чрез проекта се осигурява качествен живот на пълнолетни лица, 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 в Дневния център.
Основната целева група на проекта са възрастни хора и пълнолетни лица, обект на
социално подпомагане- 50 на брой.
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.
Подобрени са битовите условия в пенсионерските клубове в селата Горско Сливово,
Крушуна и Кърпачево.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДА И НАСЕЛЕНИТЕ
МЕСТА В ОБЩИНАТА, КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОВИШАВАНЕ
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО
Подобряването на транспортната инфраструктура е от изключителна важност за
цялостното развитие на общината, тъй като подобреният достъп до населените места
води до повишаване качеството на живот и осигурява по-добър бизнес климат. От
друга страна подобреният достъп до населените места и поддържането на уличната
мрежа са не по-малко важни и за гражданите, тъй като стандартите на тази
инфраструктура се разглеждат, като основен елемент на жизнената среда.
С изпълнението на четири проекта по ПРСР, Мярка 322 се създадоха по-добри
условия за живот, бизнес и туризъм в община Летница, което носи удобства за
всички жители на общината и коренно променя облика и, за да има модерна
европейска визия.

Реконструираха се улици в град Летница – ул. „Филип Тотю”, ул. "Цар
Освободител” ул. „Сергей Румянцев”, ул.„Ал. Стамболийски”, бул.”България”,
ул. "Бачо Киро", ул. "Витоша".
Чрез реконструираните улици се осъществяват по-добри връзки със северната част
на град Летница, както и с напречните улици, по посока гарата на север и центъра на
юг. Това са улици с голямо значение, тъй като са преки връзки, провеждащи
движението от центъра на града.
Чрез подобряване на уличната пътна мрежа се подобри жизнената среда, повиши се
привлекателността за живеене в района.
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.
Има сериозно подобряване на екологичната обстановка в общината. Постигнати са
значителни резултати в дейностите по чистотата. Системно се извършват дейности
по почистване на населените места. Ликвидират се нераглемнетирани сметища.
Закриване и рекултивация на съществуващото депо за отпадъци в гр. Летница, се
наложи поради факта, че то не отговаря на изискванията на Директива 1999/31/ЕС
и с цел предотвратяване и намаляване във възможно най-висока степен на риска за
околната среда и човешкото здраве.
Периодът на експлоатация на Общинското депо за битови отпадъци в гр. Летница
беше обвързан с въвеждането в експлоатация на съответното за общината
Регионално съоръжение в гр. Ловеч.
Община Ловеч въведе в експлоатация новото регионално депо за неопасни отпадъци
за Общините Ловеч, Летница и Угърчин, за което има издадено комплексно
разрешително №282-НО/2008 г. Депото представлява част от мерките, съгласно
Национална програма за управление на отпадъците за периода 2009-2013 год.,
относно изпълнение на Директива 1999/31/ЕС за депонирането на отпадъците.
Експлоатацията на общинското депо за отпадъци в гр. Летница беше преустановена
на 20.06.2011 година със Заповед № РД0192/25.05.2011 г. на Регионална инспекция по
околна среда и водите - гр. Плевен.
Въведена е система на сметоизвозване до новото регионално депо край Ловеч.
Община Летница е предприела мерки за рекултивация на депото, като разработи и
депозира Проект в МОСВ и очаква одобрение за финансиране на дейностите по
проекта.
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 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ
И КУЛТУРЕН ПРОСПЕРИТЕТ НА ОБЩИНАТА, ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА
РАЗНООБРАЗНИ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ

Макар Летница да е малка община, тя 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. Значително е нараснал броят на
реализираните нощувки през 2011 г. спрямо 2010 г.
Таблица 11. Средства от данък нощувка през периода 2009 – 2011 г.
2009
2010
Данък нощувка (за една
0.50
нощувка)
ОБЩО събран от общината
127,00

2011
0,20 за една звезда
0,30 за две звезди
1 284,89

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.
През 2011 година вложихме средства от капиталови разходи за изграждане на
прилежащ терен към улица за паркиране - Паркинг - “Маарата “ и преместваеми
обекти за търговска дейност.
През 2011 година са сключени договори за изпълнението на следните 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.
Част от реализацията на тези проекти е нова Стратегия за развитие на туризма на
територията на общината. Отправни точки на стратегията ще бъдат всички
възможности, които общината предлага, като природни феномени, публична
довеждаща инфраструктура, развитието на частния бизнес в сферата на туризма и
минералния извор за който общината изгражда самостоятелна концепция.
Очакванията ни за следващите 4 години са свързани с превръщането на община
Летница в достъпна и привлекателна туристическа дестинация.
Възложихме изготвянето на технически проект за "Реконструкция, доизграждане и
оборудване на база за спорт и отдих в община Летница", който включва
реконструкция, доизграждане и оборудване на стадиона и плувния басейн в гр.
Летница, както и изграждане на плувен басейн в с. Крушуна.
Общината работи активно с читалищата, основно по отношение на: осъществяването
на съвместни културни инициативи, контрол на законосъобразното изразходване на
годишните читалищни субсидии, подготовка на необходимата документация за
разпределяне на читалищната субсидия през 2011 г. През последните години се
забелязва значително активизиране и обогатяване на читалищните инициативи.
По Програма „Глоб@лни библиотеки България” Етап 2010 бяха одобрени
БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ „Н.Й.ВАПЦАРОВ”ГР.ЛЕТНИЦА и БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ
„ЦВЕТАН П.ПЕТРОВ ВЕЛКО” С.КРУШУНА. През 2011 година двете библиотеки
бяха оборудвани с компютърна техника. По този начин се улесни обществения
достъп до информация и услуги чрез Интернет в населените места. Община Летница
партнира на МК и ПРООН в изпълнение на Програмата на местно ниво.
През 2011 г. Общинският преглед на художествената самодейност се проведе за
седми пореден път в град Летница.
Сдружение „Деветашко плато” заедно с общините Летница, Ловеч и Севлиево и
селата: Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина,
Кърпачево, Тепава и Чавдарци, организира Четвърти събор на Деветашкото плато
„ДЕВЕТ ПЕСНИ ОТ ИЗВОРА” в местността „Гарваница”, с. Горско Сливово.
ПРИОРИТЕТ 4: УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА
ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ
СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС
Административният капацитет се изразява в ефективността на администрацията и
способността й да предложи качествено обслужване на гражданите, умението на
местната власт да изготвя своевременно подходящи стратегически документи и
плановете им за изпълнение.
Административното обслужване в Община Летница се осъществява при спазване на
принципите, установени в Закона за администрацията, Административно
процесуалния кодекс (АПК) и Наредбата за общите правила за организация на

административното обслужване, както и Етичния кодекс на служителите от
общинска администрация , както и гарантиране на:
 Еднакъв достъп до услугите и равнопоставено отношение към всички
потребители;
 Конфиденциалност при разглеждане на документите;
 Уважение и отзивчиво отношение към всеки потребител;
 Спазване на нормативно определените срокове, а при възможност и
предсрочно извършване на услугата;
 Разширяване начините за достъп и предоставянето на информация и услуги;
 Добронамерена и делова обстановка;
 Ангажираност на ръководството на Община Летница за подобряване на
административното обслужване.
Основното предизвикателство пред общинската администрация е ефективната
подготовка на проектни предложения, управление на проекти и пълноценно
усвояване на финансовите ресурси, предоставени на страната по финансовите
механизми на ЕС.
Община Летница участва много активно в отворените схеми по оперативните
програми, като процента на успеваемост е висок. Към момента и в условията на
рестриктивен бюджет Община Летница има сключени договори за изпълнение на 10
проекта на обща стойност 10 млн. лв. Проектите са ориентирани главно към
постигане на стратегическите цели на Общинския план за развитие, свързани с
развитие и модернизация на техническата инфраструктура, подобряване качеството
на живот, повишаване на административния капацитет, изграждане на партньорства
на различни нива (общинско, областно, регионално), възстановяване и опазване на
околната среда и развитие на екологичната инфраструктура.
Най-важният фактор, който определя капацитета на една община да управлява
проекти е инициативността и професионализма на нейното ръководство.
Докато текущото управление има за задача да поддържа дейността на
организацията, то постигането на промяна, решаването на проблеми, реализацията
на благоприятни възможности и в крайна сметка развитието на общината е задача на
управлението на проекти.
През 2011 година:




Проекти в процес на изпълнение през 2011 г. - 8 на обща стойност 5 млн. лв.
Одобрени проекти през 2011 г. (за изпълнение през 2012 год.)- 3 на обща
стойност 5.3 млн. лв.
Проекти в процес на подготовка - 3 на обща стойност 7.5 млн. лв.

Анализът на изпълнението показва, че Общината в максимална степен се е
възползвала от възможностите за финансиране на политики и проекти, предоставени
от държавен бюджет и структурни фондове.

III. Заключение. Основни изводи.

Общинският план за развитие на Община Летница е действащ инструмент, чрез
който се прилага политиката за регионално развитие на местно ниво.
 Досегашното изпълнение на приоритетите на ОПР е съобразено с нуждите на
населението на територията на общината и носи преки ползи за тях;
 Подобреният капацитет на общинската администрация дава резултат в
качеството на подготвените и реализираните проекти и в повишена усвояемост
на привлечените средства;
 Общинският бюджет не може самостоятелно да реши проблемите на
територията, но органите на местно самоуправление водят активна политика
за привличане на средства по различни програми;
 Общината умело използва възможностите на различните финансови
източници, за да се противопостави на задълбочаващите се тенденции по
отношение на лошото състояние на инфраструктурата и наличието на големи
групи хора в неравностойно положение;
Изпълнението на Общинският план за развитие на община Летница към момента
съответства на изискванията за неговото разработване, приемане и изпълнение.
Устойчивото интегрирано местно развитие, съответства на критериите и стандартите
за планиране и програмиране на регионалното развитие, прилагани в Европейския
съюз.
Оценката на външната среда се доминира от промените, в следствие от настъпилата
икономическа и финансова криза. Познаването на тенденциите, които се развиват в
области, които рамкират дейностите на общината, позволяват да се използват
благоприятните и да се търси противодействие на негативните фактори за развитие
на общината.
Настоящият доклад е изготвен със съдействието на ръководството на Община
Летница и експерти от общинската администрация. Използвани са данни от
Дирекция Бюро по труда-Ловеч, НСИ, работни документи и бележки на общинската
администрация и други институции.

