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.
Индикативната таблица, като неразделна част от плановия документ, определя индикативния
финансов ресурс за неговата реализация.
Визия за развитие на община Летница:

„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”
Община Летница е разположена в най-североизточната и най-равнинната част на Ловешка
област. В общината са включени четири селища – гр.Летница, с.Горско Сливово, с.Крушуна и
с.Кърпачево. Територията на община Летница е 177.719 кв. км. и представлява 4.3 % от
територията на област Ловеч.
Населението на община Летница към 31.12.2010 г. наброява 5 449 души.
Темповете на развитие в Община Летница през 2010г. са в унисон с националните. Това е
резултат от факта, че почти няма отрасли, които успешно да са се адаптирали към новите
икономически изисквания породени от промяната и да не им се е отразила икономическата
криза.
За 2010 г. нивото на безработица за община Летница е 11,88 %. Средномесечния брой на
регистрираните безработни е 294 души, увеличение 2,65% спрямо предходната година.
Продължават да доминират жените, като относителен дял в общата съвкупност от
безработни.През 2010 година се наблюдава тенденция на намаляване на регистрираните
безработни младежи. Относителния дял на постъпилите на работа в изходящия поток се
увеличава с 1.04 пункта спрямо 2009 година.
Национална програма "От социални помощи към осигуряване на заетост" през 2010 година са
нововключени 36 лица в община Летница.
По Регионална програма за заетост са включени в заетост 15 безработни лица.
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. 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. В резултат на социалния фактор
квалифицирани специалисти с висше образование остават трайно на трудовата борса или
приемат нискоквалифицирана работа. Продължителният престой на пазара на труда води до
загуба на професионални качества, деквалификация и непълноценно използване на наличния
човешки потенциал.

Основно затруднение на бизнеса (МСП) и през 2010 г. е недостигът на финансови ресурси за
оборотни нужди, обучение на персонала, инвестиции и модернизация. Банковите кредити
остават основно средство за допълнително финансиране и представителите на бизнеса на
дребно виждат в тях основната възможност за осигуряване на ресурс за инвестиции. Обаче помалките стопански субекти са с ограничени възможности по отношение на кредитирането, както
за оборотни така и за инвестиционни цели.
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
Ежегодно целевата субсидия за капиталови разходи от Министерство на финансите за
изграждане и основен ремонт на общински пътища използваме по предназначение за
поддържане в добро състояние на общинските пътища на територията на Община Летница:
 LОV1064 - Път IV-35326 "Чавдарци-Крушуна-път III-3011" - дължина 5,130 км;
 LОV1030 - Път IV-35328 "Крушуна-Кърпачево-Горско Сливово" - дължина 11,950 км.
Беше изградена канализация на участък от ул. "Витоша" в гр. Летница. За тази цел Община
Летница закупи, със собствени бюджетни средства необходимите материали за изграждането на
канализация на участъка. Изграждането на участъка е от изключителна важност за успешното
реализиране през 2011 г. на Проекта: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖАГР.ЛЕТНИЦА, ул. ВИТОША ОТ КМ 0+00 ДО КМ 1+290”
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. Проектът е под наименованието "Газоразпределителна мрежа на гр.
Летница - Етап 1".
Завърши също така и част от І етап - преносен газопровод извън урбанизираната територия от
реализацията на разработена генерална схема за газификация на гр. Летница и обхваща
газопроводно отклонение - високо налягане от мрежата на Булгартрансгаз ЕАД до АГРС
Летница.
Изграден е подобект Етап 1 - извън урбанизираната територия, включващ газоразпределителен
газопровод в землището на гр.Летница, който е предназначен да свързва АГРС с
газоразпределителната мрежа на града.
Газоразпределителна мрежа на гр. Летница, към края на 2010 г. е на етап - пробно включване и
пускане в експлоатация.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: РАЗНООБРАЗЯВАНЕ ИКОНОМИКАТА НА ОБЩИНАТА И
ПРИВЛИЧАНЕ НА НОВИ ДИНАМИЧНИ И КОНКУРЕНТНИ ПРОИЗВОДСТВА
Най-голямата в Европа фабрика за производство на изкуствени катерачни стени през
2010 година беше пусната в експлоатация. Тя е изградена на територията на община
Летница. Инвестицията е в размер на 4 млн. лв. и е на динамично развиващата се
компания "Уолтопия" ООД. Новият завод се простира в имот с площ от почти 10 хил.
кв.м, разположен в местността Бабичина. Главен изпълнител е ГБС – Плевен, а

консултант по време на строителството е ловешката фирма "Инвестстрой"ЕООД.
В сградата със застроена площ 3413 кв.м и разгъната 3802 кв.м е обособена административна
част, състояща се от офисни и обслужващи служителите помещения. Работното хале е напълно
съобразено с технологичния цикъл на производство на крайната продукция на фирма
"Уолтопия", а именно изкуствени съоръжения за катерене.
Фирма "Уолтопия" е създадена през 1996 г. с предмет на дейност производство на изкуствени
катерачни стени и хватки. Основателите са двама млади катерачи - Ивайло Пенчев и Метин
Мусов, и това до голяма степен обяснява бързия темп на развитие на компанията.
Двете дейности се разрастват дотолкова, че трябва да бъдат отделени в две независими фирми –
"Уолтопия" в областта на катерачните стени и Ейч Ар Ти в областта на хватките.
Четиринайсетгодишното присъствие на пазара утвърждава фирмата не само като световен лидер
в своя бранш, но и като една от най-иновативните фирми в областта на дизайна и технологиите
на катерачните стени. На нейно име са записани множество нововъведения, които променят
изцяло същността, качествата и параметрите на изкуствените катерачни стени и катеренето като
цяло. "Уолтопия" има представители в повече от 23 страни като Белгия, Канада, Египет,
Франция, Германия, Гърция, Индия, Израел, Япония, Казахстан, Холандия, Норвегия, Русия,
Сингапур, Южна Корея, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и САЩ. Компанията
има утвърдени позиции на тези пазари и е лидер сред производителите на катерачни стени в
света. За пазарните позиции на фирмата говорят хилядите квадратни метра изградени катерачни
обекти с различни височини и наклони, повечето от които са извън България, но това се дължи
на факта, че у нас този вид спорт е все още недостатъчно популярен. За компанията работят
над 150 човека - инженери, дизайнери, работници, техници, дилъри и служители.
Фирмата започва строителство на втори цех. Община Летница е издала разрешение за строеж
№1/06.01.2011 г. на цех за производство на гипсови отливки и скулптури и там се очаква да
бъдат разкрити още работни места.
Главния архитект на Община Летница издаде виза за проектиране на Фирма "Спакс" ООД за
строителство на предприятие за биологично производство.
ПРИОРИТЕТ 2: ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА В
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНАТА
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1: РАЗВИТИЕ НА
СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА

СОЦИАЛНИТЕ

ДЕЙНОСТИ

И

Община Летница завърши успешно изпълнението на проект “РЕКОНСТРУКЦИЯ И
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ПОДКРЕПА НА
УСТОЙЧИВО МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА” Приоритетна ос 4: „Местно
развитие и сътрудничество”, Oперация 4.1: „Дребномащабни местни инвестиции” на
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., финансиран от Европейския фонд за
регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.
Проекта допринесе за постигане на устойчиво местно развитие на Община Летница чрез
интегрирано подобряване и модернизиране на материалната база на общинската образователна
инфраструктура, като в резултат на това се подобри качеството на жизнената среда и
образователния процес, направи по-привлекателни предложените за интервенция образователни
институции и ограничи миграцията на младите хора.
Дейностите включваха:
 Изпълнение на енергиен одит/обследване за енергийна ефективност на СОУ "Бачо
Киро" и ОДЗ"Ирина Бачо Кирова"
 Реконструкция и модернизация на сградата на СОУ “Бачо Киро” - гр. Летница
 Реконструкция и модернизация на OДЗ ,,Ирина Бачо Кирова''-гр.Летница.

Разработена е система за транспортно обслужване на средищното училище.
Транспортното обслужване на учащите се от общината се осъществява по общинска
транспортна схема с предоставени от Министерството на образованието и науката на община
Летница два броя автобуси.
Предприети са действия по разширяване на предлаганите социални услуги и разкриване на
нови форми, обхващащи всички социални групи (деца, стари хора, инвалиди, бездомни).
Подкрепата на общината към хората от третата възраст и хората с увреждания не само не
намалява, но и всяка година се търсят нови форми и се реализират нови идеи за подпомагането
им.
Успешно приключи реализирането на проект :«Грижа в семейна среда за независим и
достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора –
Дейности «Социален асистент» и «Домашен помощник»» финансиран от ОП „Развитие
на човешките ресурси” BG051PO001/5/2-01.
Проекта помогна в голяма степен да се подобри качеството на живот на хора с увреждания и
самотно живеещи стари хора, живущи на територията на община Летница.
Броят на лицата от целевата група, които ползваха услуги по проекта е тридесет и пет (35) лица
живеещи на територията на община Летница, като от тях 21 лица ползват услугата – домашен
помощник, а 14 лица/ деца услугата – социален асистент.
Като преки доставчици на двете социални услуги по проекта бяха наети четиринадесет лица
живеещи на територията на община Летница, които през периода на изпълнение на проекта
преминаха през въвеждащо обучение, което повиши техните компетенции в работата с хора от
целевите групи и качествено предоставяне на грижите за тях съобразно индивидуалните им
потребности.
Успешно приключи реализирането на проект“Шанс и подкрепа за независим живот”Проект за дома за деца в с. Крушуна, Финансиран от ОП „Развитие на човешките
ресурси” BG051PO001/5/2-03
Чрез проекта се подобри качеството на живот на децата и младежите, настанени в ДДЛРГ –
село Крушуна чрез качествена промяна на модела на грижа за тях в институцията и развитие на
алтернативни услуги; ускори се процеса на реформиране на ДДЛРГ, чрез осигуряване на грижи
в среда, близка до семейната и промяна на организацията на пространството и организацията на
работа на персонала; намали се броя на децата, настанени на постоянна грижа в дома, чрез
стимулиране на взаимоотношенията на децата с техните биологични родители и формиране на
група за седмична грижа; подкрепен беше персонала на ДДЛРГ за преодоляване на нагласи,
повишаване на мотивацията и включване в дейностите по установяването на качествено нов
модел на работа с децата, основан на индивидуализиране на грижите; развиха се нови форми на
работа, свързани с развитие на социални и професионални умения при децата и младежите
Община Летница и "Сдружение за насърчаване на икономическото развитие на област Ловеч",
оказахме съдействие на 5-те Читалища, функциониращи на територията на общината, да
разработят и депозират проекти за ремонт на сградите на читалищата по Програма за развитие
на селските райони, Мярка 321. Основни услуги за икономиката и населението на селските
райони.
Община Летница има одобрен проект "Достоен и пълноценен живот" от Оперативна програма
"Развитие на човешките ресурси" за създаване на нов вид социална услуга на територията на гр.
Летница - Дневен център за пълнолетни лица. Проекта стартира от 01.01.2011 год.
И през 2010 година предлагахме социалната услуга Обществена трапезария, финансирана от
Фонд „Социално подпомагане” към Министерството на труда и социалната политика, в периода
01.01.-31.03 на 90 лица и от 01.10 до 31.12. 2010 год. на 81 лица - на социално подпомагане,
самотни хора, скитащи и бездомни, хора с минимални доходи.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДА И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
В ОБЩИНАТА, КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА
ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО
Подобряването и модернизирането на пътната инфраструктура е основен акцент в работата на
Община Летница.
През 2010 година ни бяха одобрени по Програма за развитие на селските райони, мярка 322 и
предстои да бъдат реализирани четири проекта за Реконструкция на улична мрежа в гр. Летница
 „Реконструкция на улична мрежа – ул. „Филип Тотю” от км 0+000 до км 0+598.00.; ул.
„Филип Тотю - Цар Освободител” от км 0+000 до км 0+196.20; ул. „Сергей Румянцев”
от км 0+000 до км 0+330.00; ул. „Цар Освободител” от км 0+000 до км 0+665.60 в град
Летница
 „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА- ул.„Цар Освободител – Филип Тотю” от
км 0+000 до км 0+253.80; ул.„Ал. Стамболийски” от км 0+000 до км 1+037.80;
бул.”България” от км 0+000 до км 0+627.30 в гр. Летница”
 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА-ГР.ЛЕТНИЦА ул. Бачо Киро от км. 0+00
до км. 0+918,00”
 "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА-ГР.ЛЕТНИЦА, ул. ВИТОША ОТ КМ
0+00 ДО КМ 1+290”
През 2010 г. вложихме 6 700 лв изкърпване на улична пътна мрежа.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОПАСНОСТТА ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
Периодът на експлоатация на Общинското депо за битови отпадъци в гр. Летница е обвързан с
въвеждането в експлоатация на съответното за общината Регионално съоръжение в гр. Ловеч.
Началото на срока за започване на процедура за закриване трябва да съвпадне с началото на
работа на новото регионално депо в гр. Ловеч. Очаква се в средата на 2011 г. Община Ловеч да
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.
На 07 юни 2010 г. подписахме договор с Фонд „Земеделие” за одобрения по Програмата за
развитие на селските райони, Мярка 223 проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи
от поземления фонд на община Летница”. Целта на проекта е да се създадат устойчиви горски
култури върху изоставени земеделски земи, собственост на община Летница. На обща площ от
44. 243 дка ще бъдат залесени два поземлени имота с фиданки от полски ясен и върба.
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
Община Летница очаква финансиране на два проекта по Програма за развитие на селските
райони, Мярка 313, свързани с развитие на разнообразни видове туризъм:

"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 гр. Летница и 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.
 "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 прирадното и културно-историческото наследство; Да се разнаабрази туристическия
продукт на общината като се насърчи развитието на културно-историческия туризъм на
основата на Летнишкото съкровище.


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 . Програмата цели да улесни обществения достъп до информация и
услуги чрез Интернет в населеното място. Община Летница ще партнира на МК и ПРООН в
изпълнение на Програмата на местно ниво. Библиотеката при НЧ„Развитие – 1872” с. Горско
Сливово, през 2010 година беше оборудвана с компютърна техника по Програма „Глоб@лни
библиотеки България” Етап 2009.
Бяха реализирани дейностите: боядисване на фасадата на сградата на читалището в село
Кърпачево и ремонт на покрива и сцената на читалището в село Горско Сливово.
С финансовата подкрепа на Норвежката програма за развитие и общините Летница, Ловеч и
Севлиево се реализира първия проект на сдружение „Деветашко плато” - „Прозорец към света”.
По проекта се извърши реализация на малки проекти в селата:
• Село Горско Сливово – Класна стая на открито „Голяма Граваница”
• Село Крушуна – Маркиране на маршрут и място за отдих край пещерата „Урушка Маара”
• Село Кърпачево – Маркиране на маршрути и обезопасяване на пещерата „Стълбица” и
изграждане на място за отдих и наблюдение на „Големия завой”.
През 2010 г. Общинският преглед на художествената самодейност се проведе, за шести пореден
път, в салона на народно читалище „Цветан Петров – Велко – 1905”с. Крушуна.
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: Трети 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
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 Летница, 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;
Служителите се държат професионално и отговарят на въпросите точно и ясно, в кръга на
своята компетентност;
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.
През 2010 година са извършени следните административни услуги:
Регистрации - 269
Разрешителни - 57
Удостоверения - 2 891
Съгласувания - 29
Други - 1390
като общият им брой се е увеличил с 25 % спрямо 2009 година.
Най-важният фактор, който определя капацитета на една община да управлява проекти е
инициативността и професионализма на нейното ръководство. В община Летница има
изградена административна структура за управление на проекти.
Докато текущото управление има за задача да поддържа дейността на организацията, постигането
на промяна, решаването на проблеми, реализацията на благоприятни възможности и в крайна
сметка развитието на общината е задача на управлението на проекти.
През 2010 година:
 Брой, преминали през квалификационни курсове и обучени по управление на средствата
от фондовете на ЕС общински служители: 25 общински служители - обща сума на

обученията - 5 000 лв.





Брой спечелени проекти - 8 + 4 проекта в процес на изпълнение през 2010 година
Привлечени в общината средства (в т.ч. от фондовете на ЕС) през 2010 г. - 5 991 920лв.
Разработени и депозирани проекти - за 6 951 223 лв.
Брой на проектите, осъществени от общината в партньорство с неправителствени
организации от страната - 3

На база на гореизложеното, можем да направим следните изводи и оценка по изпълнение на
ОПР за 2010 година:
 Сериозна работа извърши общинската администрация за реализиране на проекти и
привличане в общината на финансови средства;
 През годината продължи работата по стабилизиране и нарстване на заетостта в
общината, чрез включване в различните национални програми;
 Разширява се системата на предлагане на по-качествени социални услуги на населението
и социалния патронаж в общината;
 Модернизирана инфраструктура и сграден фонд; газификация;
 Оптимално използване на природните дадености и културно-историческото наследство
за развитие на туризма;
 Повишаване на институционалния и административен капацитет на Община Летница.
 Нараства броят на гражданите, ползващи административни услуги в Центъра за услуги и
информация. Подобрява се качеството на услугите;
 Обръща се голямо внимание през годината на планирането и провеждането на
качествено обучение на общински служители / в т. ч. и по инструментите за
финансиране на ЕС/.

Неоспорим факт е, че продължава успешното развитие на община Летница. Това се дължи по
равно на благодатните природни ресурси и на адекватните действия от страна на местната власт
- администрация и Общински съвет. Местната власт е насочила усилията си към максимално
облекчени и прозрачни условия за обслужване на бизнеса, както и за изграждане на добра
инфраструктура за него.
С всяка изминала година се реализират идеи и конкретни проекти, които променят облика на
общината, създават се нови работни места и поминък за населението, решават се проблемите на
пътната инфраструктура. Колкото и да е трудно, трябва да продължи разкриването на нови
работни места, за да се задържат младите хора тук, в родния им град и да се пресече негативната
тенденция на тяхното „изтичане" към по-големите градове в страната и чужбина.
За да може населените места в общината да бъдат чисти и приветливи е нужно това да стане
потребност на всеки неин жител.
Всичко това ще спомогне гражданите на Община Летница да се чувстват като хора с високо
самочувствие, благодарни на съдбата, че имат привилегията да живеят в тази хубава община,
надарена с уникални природни дадености, известни по целия свят, а община Летница ще
продължи да се развива, като желано и предпочитано място за живот, туризъм и бизнес.

