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ВЪВЕДЕНИЕ
Темата на управлението и регионалното планиране е изключително
актуална, породена от изискванията за присъединяването на България към ЕС
и адаптирането на българското законодателство към европейските критерии.
Законът за регионалното развитие предвижда въвеждането на интегрирана
система от планови документи, които формулират дългосрочните цели и
приоритети за регионално развитие. Този закон регулира обществените
отношения, касаещи планирането, управлението, финансирането, държавното
подпомагане, мониторинга и оценката на регионалното развитие.
Общинският план за развитие е планов документ, който дава насока
на действията в развитието на общината за определен период от време и
който определя целите, приоритетите, действията и отговорностите за
осъществяването им. Общинският план за развитие представлява
инструмент за формиране и реализиране на дейностите по местно
развитие, който на основата на анализ на външната и вътрешната среда
поставя стратегическите цели за развитие на общината, определя
приоритетните направления в развитието, представя плана за действие,
съдържащ програмите за реализация на набелязаните цели.
Общинският план за развитие на община Летница се разработва в
съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на
област Ловеч и съдържа конкретна програма за реализация.
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1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА
1.1
Местоположение
Община Летница е разположена в най-североизточната и найравнинната част на Ловешка област. В общината са включени четири
селища – гр.Летница, с.Горско Сливово, с.Крушуна и с.Кърпачево.
Границата е очертана от общините Ловеч, Левски, Пордим, Севлиево и
Сухиндол. Територията на община Летница е 177.719 кв. км. и
представлява 4.3 % от територията на област Ловеч.
НАСЕЛЕНИ МЕСТА
1.
2.
3.
4.

гр.Летница
с.Горско Сливово
с.Крушуна
с.Кърпачево

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ
северна ширина
43 18’ 42”
43 12’
43 15’
43 13’

НАДМОРСКА ВИСОЧИНА

източна дължина
25 4’ 23”
25 4’
25 2’
25 1’

77
393
388
387

м
м
м
м

Данните в таблицата са взети от Интернет (http://bg.wikipedia.org)

1.2

Природни условия и ресурси

Релеф
През територията на общината минава приблизителната граница,
която отделя Дунавската равнина от Предбалкана. Южно от с.Крушуна
започват антиклиналите и синклиналите на Предбалкана с типичния
юротипен релеф. Ландшафтът е твърде разнообразен. Долината на река
Осъм преминава през равнинната Дунавска равнина. Най-високата точка
е в южната част на системата – вр.Дренака - 472.8 м.н.в., а най-ниската е
при излаза на река Осъм от границата на общината - 68 м.н.в.
Климат
Община Летница е в средния климатичен район на северобългарската подобласт на умереноконтиненталната климатична зона.
Климатът в община Летница е с типичен континентален характер.
Преобладават западните и северозападните ветрове.
Жителите на общината оценяват климата като много добър – с мека
и снежна зима и топло лято, макар понякога да има периоди на
засушаване, предполагащи развитие на поливно земеделие.
Всеобщото настъпило затопляне в климата се отразява чувствително
и в община Летница.
Тенденцията за намаляване продължителността на пролетта и есента
се усеща и тук. Този температурен скок е от особена важност за културите,
които се отглеждат в община Летница.
Почви
Основните скали, върху които са се развили почвообразувателните
процеси на територията на община Летница са льос и льосови глини в
северната половина, и варовици и варовити пясъци в карстовите терени
на южните части. Гореспоменатият льос е отлична основа за образуване на
6
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обширни полета с богати черноземни почви. По поречието на река Осъм и
другите по-малки рекички в община Летница с течение на времето са се
отлагали наноси от най-различен характер, които са основа на
безструктурните алувиални и делувиални почви.
Почвеният състав е преобладаващ от сиви горски почви в северните
райони и чернозем в землището на гр.Летница. Село Горско Сливово и
с.Крушуна са в района на Предбалкана и тук има предимно сиви горски
почви, разпространени на терени, заемани в близкото минало от гори.
Доброто поддържане на почвите е възможност за отглеждане на всички
видове селскостопански култури и най-вече пшеница. Около с.Крушуна са
тъмносивите горски почви, близки по качество до черноземните, което от
своя страна е чудесна предпоставка за отглеждане на лозови масиви и
овощни градини. В района на гр. Летница почвата е най-благоприятна за
отглеждане на всички видове зърнени култури.
Горските масиви са запазени и разнообразни. Те са подходящи като
среда за отглеждане на диви животни и бъдещо изграждане на ловни
паркове за туризъм. Разнообразните дивечови видове – диви прасета,
сърни и елени лопатари, както и на фазани, са още едно условие за
развитието на ловен туризъм и превръщането на горските масиви в
природни паркове.
Дърводобивът е без особено стопанско значение. Добитата дървесина
се използва предимно за дърва за огрев. Няма обособени гори със защитни
функции.
Ерозия
Почвите в района не са повлияни от водна и ветрова ерозия. Леглото
и бреговете на река Осъм, намиращи се на територията на община
Летница са стабилни, тък като имаме наличие на широко легло,
корегирани меандри, изравнено корито и каменни прагчета, които не
позволяват появата на водната ерозия.
Водни ресурси
Водните площи са в размер на 3 264 дка., което представлява 1.84 %
от цялата територия на община Летница.
Районът на общината е сравнително беден на водни ресурси, което в
известна степен се компенсира от наличието на подпочвени води, лесни за
експлоатация. През територията на общината тече р. Осъм, а по-големите
рекички са р.Ломя, р.Крушунска, р.Смърдешка бара и др. Има изкуствени
напоителни канали и микроязовири – яз.Горна Дъбрава и яз.Пустията.
На територията на общината, непосредствено до парк “Маарата”, в
северната му част, има открита минерална вода, с дебит 16,5 л/сек,
температура 58 С и минерализация 11,5%. Нейният състав е анализиран и
е уникален за лечение на различни видове заболявания. Направен е опит
за изграждане на балнеолечебен комплекс, но днес съществува само
сградата на банята, която е неизползваема. Не е изградена съпътстващата
инфраструктура на комплекса.
Забележка: Източникът на всички данни в раздела “Обща характеристика на общината”
е Териториално статистическо бюро град Ловеч - Национален статистически институт
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Поземлени ресурси
Поземлените ресурси са важна предпоставка за развитието на селското
стопанство, туризма и рекреацията.
Разпределение на площта на
Общата площ на територията
община Летница по видове територии
на община Летница е 177 719 дка,
като 1/6 са горски територии, а
4 5
земеделските са около ¾ от площта.
6
3
2
Земеделските територии заемат
общо
140
189
дка,
като
относителният им дял е значително
по-висок от средния за страната
1
(58.7 %). Потенциалите на земеделските земи се оценяват като
предпоставка за приоритетите в
развитието на общината, един
1 Земеделски територии /140 189 дка/
от които е свързан с формирането
2 Горски територии /27 599дка/
на модерен аграрен сектор.
3 Водни площи /3 264 дка/
4 Транспортна инфраструктура /938 дка/
Разпределението на видовете
5 Насел. места и др. урбаниз. територии /4 384 дка/
площи в проценти е следното:
6 Добив на полезни изкопаеми /1 345 дка/
• земеделски земи - общо за цялата
община – 140 189 дка, което представлява 78.88 % от цялата територия
на общината;
• гори - общо за цялата община – 27 599 дка., което представлява 15.53
% от цялата територия на общината;
• Водните площи са в размер на 3 264 дка., което представлява 1.83 % от
цялата територия на община Летница;
• Транспортна инфраструктура – 938 дка шосейни и ж.п. пътища, което
представлява 0.53 % от цялата територия на община Летница;
• Населени места и др. урбанизирани територии – 4 384 дка, което
представлява 2.47 % от цялата територия на община Летница;
• Територии за добив на полезни изкопаеми – 1 345 дка, което
представлява 0.76 % от цялата територия на община Летница.
Населените места и другите урбанизирани територии заемат 4
384 дка площ (2.47 % при средно за страната 5.0 %).
Водните площи заемат 3 264 дка площ и представляват 1.83 % от
територията на общината, което е точно колкото средния относителен %
за страната.
Териториите за транспортна инфраструктура – шосейни и
ж.п., съставляващи 0.53 % от площа, са с най-малък относителен дял.
Общата площ на обработваемата земя в община Летница е 111 456
дка. На човек от населението се падат по 20.500 дка обработваема земя,
който показател е значително по-висок от средния за страната - 6,3
дка/човек.
Една от възможностите за провеждане на целенасочена
политика
от
общината
е
рационалното
използване
на
земеделските земи, чиято собственост е възстановена по реда на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
и съгласно този закон те се стопанисват и управляват от
собствениците си.
8
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1.3.

Биологично разнообразие и защитени територии

Биологично разнообразие
Районът на общината е със специфична флора и фауна, с
представители на няколко фитогеографски и зоогеографски зони, с
редки и изчезващи видове, включени в Червената книга на България,
ендемити и реликти и голямо разнообразие от ценни лечебни растения.
Горските масиви са представени от широколистните видове драка,
леска, клен, люляк, шипка, глог, дъб, бряст, дива круша, череша, ябълка,
орех и др.
Изключително ценен и богат е растителният ресурс от лечебни
растения. По ливади, гори, реки и край пътищата расте червен и жълт
кантарион, червен божур, бъз, ветрогон, червен глог, разни лютичета, див
мак, колендро, лайка, метличина, ралика, мащерка, дилянка, дива
коприва, мащерка. В местността “Маарата” на водната каскада расте
подбел, волски език, различни видове папрати, гергьовче, лютиче, бутурче,
есенни минзухари, смрадлика, пищялка, равнец.
Горските масиви са запазени и разнообразни. Не предполагат
развитие на дърводобивна промишленост, но са подходящи като среда за
отглеждане на диви животни и бъдещо изграждане на ловни паркове за
туризъм. Разнообразните видове дивеч – диви прасета, сърни и елени
лопатари, както и на фазани, са още едно условие за развитието на ловен
туризъм и превръщането на горските масиви в природни паркове.
Интересна е орнитофауната в района. От откритите 56 вида поредки птици, срещани тук, са: скалният бял орел-змияр, наричан от
местното населения “гащурка”, голям ястреб, каня. Във високите скали
край с.Крушуна гнездят няколко двойки черни щъркели, включени в
Червената книга на България в категория застрашени. Към тях можем
да отнесем още бухала и орела-змияр.
Въпреки обявяването на много растения за защитени и други
включени в Червената книга на България, броят им в общината
непрекъснато намалява. Намалява и биологичното разнообразие в
резултат на антропогенно въздействие.
Защитени територии
С цел опазване на биологичното разнообразие в екосистемите на
района и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на
характерни забележителни обекти на неживата природа и пейзажи, за
защитени територии в община Летница са обявени:
а) Природна забележителност:
• "Маарата" с площ 5.7 ха в землището на с.Крушуна. На
основание на чл. 18 и чл.22 от Закона за защита на природата
са
обявени
за
природна
забележителност
карстовите
образования около извора на р. Маарата, кв.51 от
регулационния план на с.Крушуна. Обявена е със заповед №РД418/14.11.1995 г. от МОСВ. ;
Природната забележителност “Маарата” включва уникални обекти на
неживата природа: огромен бигоров скален масив, карстов водопад, водна
травертинова каскада, пещера. Но от научна гледна точка феноменалното
9
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в случая са скалните образования наречени карстови. Тук на едно място
като под открито небе могат да се видят всички карстови форми - кари,
въртопи, валози, сляпа, полусляпа и суха долина, каньон (ждрело),
пропасти, пещерни галерии и зали. От около 25 години те са обект на
систематизирано
спелеологическо
изучаване.
Не
случайно
БАН
(Българската Академия на Науките) в частност Географски институт и
Фондация Център по карстология “Вл. Попов” е избрал именно района на с.
Крушуна за моделен район на карстови защитени територии в България с
оглед на тяхното устойчиво развитие. Това е показателно за
представителността и значението на карста край с.Крушуна - еталон на
защитена карстова територия в България. Честото присъствие на
специализирани изследователски екипи за научни изследвания на карста и
карстовите региони е показателен факт за научната стойност на
Крушунския карст. Гореспоменатите са в процес на разработване на
Програма за мониторинг на карстовите защитени територии с оглед на
тяхното ефективно управление и устойчиво развитие.
Така на практика на площ, заемаща цялата южна половина на
общината, се наблюдават почти всички видове повърхностни и подземни
проявления на карста. Със своите специфични характеристики, той
съхранява информация за еволюцията на човечеството, животинския и
растителния свят, населявал планетата от дълбока древност до наши дни.
б) Защитена местност
• "Люляката" - 3.0 ха, в землището на с. Крушуна е горист масив
от люляк. Обявена е за защитена местност с цел опазване на
характерния ландшафт със заповед №РД-746/10.06.2003 г. от
МОСВ;
• "Шумата" – 18.1 ха, в землището на с. Крушуна. Обявена е за
защитена местност с цел опазване на характерния ландшафт със
заповед №РД-730/10.06.2003 г. от МОСВ
в) Пещери, намиращи се на територията на община Летница
БФСп
№

Район
№

Пещера или пропаст

0104

212001

“Бонинската дупка”

0514

212010

“Водопада”

0515

212011

“Урушка маара”

0105

212002

“Горник”

0107

212004

“Черната пещ”

2279

212036

“Футьовската пещера”

3357

212076

“Калица”

0108

212005

“Голяма Гарваница”

2275

212032

“Черквата”

Местоположение
с.Крушуна,
общ.
Летница
с.Крушуна,
общ.
Летница
с.Крушуна,
общ.
Летница
с.Крушуна,
общ.
Летница
с.Горско
Сливово,
общ. Летница
с.Кърпачево,
общ.
Летница
с.Крушуна,
общ.
Летница
с.Горско
Сливово,
общ. Летница
с.Горско
Сливово,
общ. Летница
10

Дълж.

Денив.

4 530

55

1 999

0

1 600

25

1 100

0

741

0

702

10

430

5

275

50

160
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2291

212042

“Стълбица”

0106

212003

“Съсеците”

2276

212033

“Пропадналото”

4410

212073

“Черешов въртоп”

0184

212082

“Белащица”

3364

212066

“Блато” 1

3365

212067

“Варницата”

3324

212057

“Марлата”

2273

212030

“Забунската пещера”

3516

212068

“Радина дупка”

2277

212034

“Глоговия въртоп”

2278

212035

“Герека”

2280

212037

“Малка Гарваница”

4404

212070

“Иманярски въртоп”

4408

212071

“Мързина”

4409

212072

“Дели Еминовата
пропаст”

1.4.

с.Кърпачево,
общ.
Летница
с.Горско
Сливово,
общ. Летница
с.Горско
Сливово,
общ. Летница
с.Горско
Сливово,
общ. Летница
с.Крушуна,
общ.
Летница
с.Кърпачево,
общ.
Летница
с.Горско
Сливово,
общ. Летница
с.Кърпачево,
общ.
Летница
с.Крушуна,
общ.
Летница
с.Кърпачево,
общ.
Летница
с.Горско
Сливово,
общ. Летница
с.Горско
Сливово,
общ. Летница
с.Горско
Сливово,
общ. Летница
с.Горско
Сливово,
общ. Летница
с.Горско
Сливово,
общ. Летница
с.Горско
Сливово,
общ. Летница

145

48

129

36

111

11

70

13

36

6

21

10

21

11

18

12

17

2

10

10

0

14

0

10

0

10

0

19

0

27

0

61

Културно-историческо наследство

1.4.1. Археологически и исторически обекти
Центърът на общината – гр. Летница е средновековно българско
селище, което датира вероятно от IV в. пр.н.е. Едно доказателство за това е
откритото през 1963 год. сребърно тракийско съкровище. Етимологията
на името на града – Летовище - Летница, показва, че от най-древни
времена прекрасната природа на местността е използвана от скотовъдите,
за да “летуват” тук със своите стада. Селището става известно и с
организирания животински пазар на пролетния панаир (на Тодоровден),
когато са идвали търговци от Цариград и Анадола.
За древната история на гр.Летница се съди по откритото през 1963 г.
тракийско сребърно съкровище от IV в.пр.н.е., представляващо гарнитура
от украшения към конска амуниция от 23 елемента. То е едно от найзначителните паметници на тракийското изкуство по нашите земи.
Експонирано е в различни градове на България, обиколило е почти целия
свят с изложбата “Тракийската култура и изкуство”, показвано е в Париж,
Виена, Лондон, Варшава, Венеция, Хелзинки, САЩ, Канада, Япония. Във
всеки един момент интересът към него е както при откриването му. А в
Националния исторически музей в гр. София, Летнишкото съкровище стой
11
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редом до прочутото Рогозенско съкровище.
В района на Крушунския водопад е установено съществуването на
средновековен философски сакрален център, ранновизантийска крепост и
два манастира. Скалите над водопада са оформени в килии, които са били
обитавани от двама отшелника – исихасти. Това християнско учение стои
в основата на Търновската книжовна школа. В ход е проект за неговото
проучване, набиране на информация, популяризиране и социализация.
На практика община Летница предлага неповторимо съчетание от
уникалност в природен, исторически и мултирелигиозен аспект.
Уникалните бигорови скали в Природната забелезителност “Маарата” край
с.Крушуна отдавна са привлекли погледа на научни работници по карста,
спелеолози и философи - изследователите. Чрез медиите се провокира
невероятен интерес към обекта от страната. Наред с високия научен
интерес към комплекса, нарастващите туристически посещения могат да
предложат алтернативен поминък за местното население.
Уникалното съчетание на културно-исторически и природни
забележителности е сериозна предпоставка за развитието и
просперитета на община Летница.
1.4.2. Религиозни обекти
Енорийски православен храм "Се. Теодор Тирон", гр. Летница представлява голяма еднокорабна псевдобазилика с балкон и е вкопана
около 1.20 м в земята. Стените са изградени от камък с дебелина 1.05 м, а
пристороената по-късно нартика има пет кръгли дървени колони с
диаметър 26-28 см. Техните каменни бази са вторично използвани и са
докарани от руините на Никополис Ад Иструм. Построена в периода 18351842 година от майстор Уста Генчо Кънев от Трявна, осветена е от гръцкия
владика Неофит Търновски. Църквата е обявена за паметник на културата
от местно значение - действащ храм за поклонение;
Мюсюлманска джамия, с.Горско Сливово – сградата е построена
1586 г. – действащо място за поклонение;
Енорийски православен храм "Се. Георги", с. Горско Сливово –
построен 1873 г., действащо място за поклонение;
Енорийски православен храм "Се. Архангел Михаил", с.
Крушуна. - трикорабна, базилика, 1888 г. Изографисан от зограф от
Трявна - неподържано място за поклонение, недействащ храм.
Община Летница е синоним на етническа и религиозна толерантност.
Тя може да бъде своеобразен модел за съжителство между етносите и
пример за подражание на другите Балкански страни.

12
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2.

ДЕМОГРАФСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ

2.1. Човешки ресурси
В четирите населени места на Община Летница живеят 5 432 души,
разпределени както следва:

Разпределение на населението в
с. Горско Община Летница
Сливово; 902
с.
Крушуна; 551

гр.

с.

Летница

Кърпачево;

3824

155

Гъстотата на населението е 30.57 души на кв.км., което е един от
показателите, които определят общината като изостанал селски район под 70 човека на кв.км, според Наредбата за определяне на показателите
за обособяване на видове райони за целенасочено въздействие. В Община
Летница живеят представители на няколко етнически общности. Найвисок е процентът на т. нар. “власи” – около 50 % от населението. Те са
преселници от крайдунавските села, намерили поминък в местни
предприятия – керамичен завод, където на времето са работили над 600
души. Разнообразният етнически състав не провокира конфликти в
общността. Местните власти търсят възможности за интегриране на
малцинствата чрез разнообразни форми на трудова и обществена заетост.
В управлението на общината участват и представители на етническите
малцинства, което е успешен опит да бъдат приобщени. За съжаление
основният проблем е липсата на сериозно отношение към труда, липсата
на контрол над децата и бедността. Преселниците от етническите
малцинства не са собственици на земя, което ги лишава от основен
източник на поминък и прехрана. В общината се работи по Проект за
осигуряване на заетост на малцинства по Програма на СИФ.
За периода 2000г. – 2003 г. в рамките на цялата страна се наблюдава
спад на населението. Той е значителен и в Северен централен район (-1.4
%), като основните фактори, влияещи върху този процес са отрицателният
естествен прираст и вътрешната миграция. По области в Северен
Централен Район на Планиране, тенденцията е към непрекъснат спад на
броя на населението. За периода 1998 г. - 2003 г. демографската ситуация в
Община Летница не се различава от общата за страната, която се
характеризира с отрицателен естествен прираст, влошени възрастова
структура и възпроизводство и загуба на човешки ресурси. Запазва се
тенденцията за намаляване броя на населението. За общината
миграционните процеси са насочени не само в посока периферия – център,
т.е. от малкото селище – към града, но се търсят възможности за трудова
реализация в чужбина. Това е особено валидно за етническото малцинство
13
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- власи. Темповете на намаляване на населението в Община Летница са
най-ускорени в сравнение с другите общини в Област Ловеч.
Темп на изменениена населението
2000-2003г.
1

БЪЛГАРИЯ

0,99

Ловеч

0,98
0,97
0,96

Летница

0,95
0,94
0,93

Данните са към 31.12.2003 г. и са предоставени от ТСБюро - Ловеч

Раждаемостта в общината се намалява от 12.00 на 8.8 за периода
1999г. - 2003г., което е
почти двойно. Причините могат да бъдат
потърсени както в миграцията на населението и съответното намаляване
броя на жителите на общината, така и в по-ниското качество на живот,
определено от липсата на парични доходи и натурализацията на
населението.
Смъртността за същият период се увеличава съответно от 20.10 на
20.80, което повлиява отрицателно на естественият прираст за общината.
Коефицента на естественият прираст е намялял от 12.00 за 1999 г. на 8.10
за 2003 г.
Повишаването на възрастовата структура на населението и
засилената външна и вътрешна миграция
намират своето негативно
отражение и върху образователното равнище. Наличието на значителен
брой население с основно и под основно образование, с ниска
професионална квалификация е предпоставка за високия процент
безработица и пречка за въвеждане на нови технологии:
Степен на образование на населението
2%

8%

0%3%

4%
27%

22%

Висше
Основно
Дете

34%

Полувисше
Под основно
Непоказано
14

Средно
Неграмотни
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Рязко се влошава възрастовата структура на населението във всички
общини, което дава негативно отражение върху социално-икономическото
развитие на областта.
Население под, в и над трудоспособна
възраст
1048
1650

2734
Под трудоспособна възраст

В трудоспособна възраст

Над трудоспособна възраст

Демографската ситуация в община Летница е крайно неблагоприятна.
От анализа на демографските показатели и съпоставката им с тези за
страната произтичат няколко основни извода:
9 Следствие на миграцията и демографския срив съществува
реален риск от обезлюдюване на малките села и градове, което
допълнително влошава социално-икономическото им развитие;
9 По-високият темп на намаляване на населението от средния за
страната, ниската гъстота и повишената възрастова структура
са пречка за развитие на пазара на труда;
9 Високият процент на хора с образование под средното силно
затруднява развитието на производства, базирани на
внедряване на нови технологии.
2.2. Икономическа активност - пазар на труда и доходи на
населението
Паричните доходи на населенито са изключително ниски. Основният
източник на доходи на населението са малките частни стопанства, но това
са главно непарични доходи, осигуряващо физическото оцеляване.
Тенденцията към намаляване на равнището на безработицата е в
резултат на програмите за временна заетост на населението, върху които
работи общината.
Доходите на домакинствата в Общината са по-ниски от средните за
страната за наблюдавания период. Въз основа на изведените тенденции за
развитието на доходите и разходите на населението могат да се направят
следните по важни изводи:
•
•

Населението на общината в относително по-малка степен разчита на
доходи от работна заплата;
Високата натурализация на доходите е показателна за все още ниската
развитост на пазарно-икономическите връзки и отношения;
15
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•

Покупателната способност на населението е ограничена и немалко
домакинства в областта са поставени в режим на “физиологично
оцеляване” и разчитат не толкова на публичната мрежа за социална
защита, колкото - на индивидуални стратегии за оцеляване.
2.2.1.

Заетост

Коефициентите на заетостта следват промените на икономическа
активност, идващо от ограничаването броя на работната сила. Обуславят
се от общия процес на застаряване на населението и намаляване на дела
на младежите в състава на заетите, както и от увеличаването на броя на
безработните.
Код по
ЕКАТТЕ

Регистрани безработни лица (брой)

Равнище на
безработица

от тях:
С
На възраст до продължителност
на регистрацията
29 години
включително повече от 1 година

Райони за
планиране,области
и общини

Общо

LOV17

Летница

520

128

289

23

LOV18

Ловеч

3973

878

2216

14

2.2.2.

(%)

Безработица

За периода 2001-2004 г. се забелязва спад на равнището на
безработица - от 26.13 % на 23.12 %. Това се дължи на работата по
активни програми и мерки за насърчаване на заетостта на територията на
общината. Някои от тези програми са Национална програма “От социални
помощи към осигуряване на заетост”, Национална програма “Помощ за
пенсиониране”.

Равнище на безработица зо периода
2001-2004г.
30
20
10
0

Ловеч

Лет ница

2001г.

18,66

26,13

2002г.

17,86

27,55

2003г.

14,39

24,42

2004г.

12,77

23,12
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На фона на обстановката в Областта, Община Летница е на едно от
последните места по равнище на заетостта. Въпреки предприетите
действия в тази насока безработицата остава един от най-голямата пречка
за подобряване качеството на живот на населението.
2.3. Образование
В Община Летница има 3 общообразувателни училища, разпределени
както следва:
НАСЕЛЕНО МЯСТО

брой ученици

брой учители

СОУ "Бачо Киро" гр.Летница
ОУ "М.Иванов" с. Г.Сливово
ОУ"Хр. Ботев" с.Крушуна

422
55
96

35
9
9

ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА

573

53

В резултат от намаляване на населението и най-вече на отрицателния
прираст е налице трайна тенденция на намаляване броя на учениците,
което от своя страна води до намаляване броя на паралелките и
утвърждаване на маломерни и слети паралелки. Най голямо е училището в
центъра на Общината – гр. Летница. Около 80 – 85 % от учениците са от
етническите малцинства - предимно власи. Най - сериозните проблеми са
намаляване на раждаемостта и невъзможността или нежеланието на
учениците да посещават учебните часове. Причините са както културата
на семействата, така и тяхната бедност.
*В СОУ “Бачо Киро” се обучават 422 деца от I до ХII клас в 20
паралелки, като 4 от тях са профилирани (кулинар – готвач, сервитьор).
80% от всички ученици са от малцинствен произход – власи, роми и турци.
В училището работят 35 човека педагогически персонал и 11 - помощен
персонал. От педагогическия персонал, 17 са ежедневно пътуващи 48,57%, а от всичките 422 ученика, пътуващите са 47 – 11.13%. В учебното
заведение работят преподаватели със следната квалификационнообразователна степен (КОС): специалисти – 12 бр., бакалаври – 6 бр.,
магистри – 17 бр.
*Основно училище “Моньо Иванов” с. Крушуна е разположено на
територията на с.Крушуна. В него се обучават 96 деца от I до VIII клас. 90
% от всички ученици са от малцинствен произход – власи, роми, турци, а
70 % от тях са от “Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от
родителски грижи”. Персонала на училището наброява 13 човека, от 9
човека педагогически персонал и от тях 8 са ежедневно пътуващи - 89 %.
От всичките 96 ученика, пътуващите са 20 - 20.83 %. В учебното заведение
работят преподаватели със следната квалификационно-образователна
степен (КОС): специалисти – 1 бр., бакалаври – 0 бр., магистри – 8 бр.
*Основно училище “Христо Ботев” с. Горско Сливово е разположено
на територията на с. Горско Сливово. В него се обучават около 55 деца от I
до VIII клас. 90% от всички ученица са от малцинствен произход – власи,
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роми, турци. Персонала наброява 13 човека, като от тях 9 човека е
педагогически персонал от които 3 са ежедневно пътуващи - 33.30%.
Пътуващи ученици няма. В учебното заведение работят преподаватели със
следната квалификационно-образователна степен (КОС): специалисти – 1
бр., бакалаври – 1 бр., магистри – 7 бр.
На територията на Общината има две Обединени детски заведения,
една Целодневна Детска градина, както и специализирано заведение – Дом
за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи.
*ОДЗ “Ирина Бачо Кирова” - в него работят 12 човека педагогически
персонал и 13 непедагогически. От педагогическия двама са пътуващи.
Броя на децата е 140, от които подготвителната група наброява 32 деца деца на възраст 6-7 години. В учебното заведение работят преподаватели
със следната квалификационно-образователна степен (КОС): специалисти –
6 бр., бакалаври – 2бр., магистри – 4бр.
*ОДЗ с.Горско Сливово - в учебното заведение работят преподаватели
със следната квалификационно-образователна степен (КОС): специалисти –
2 бр. и непедагогически персонал - 5 бр. Броят на децата е 22 бр., от
които подготвителната група наброява 2 деца.
*ЦДГ “Детелина” с.Крушуна – в учебното заведение работят
преподаватели със следната квалификационно-образователна степен
(КОС): специалисти – 1 бр. и бакалавър – 1 бр., непедагогически персонал
- 2 бр. Броят на децата е 22 бр., от които подготвителната група наброява
2 деца.
*Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски
грижи е държавна собственост, разположено на територията на община
Летница в с.Крушуна. В учебното заведение работят 6 преподавателя със
следната квалификационно-образователна степен (КОС): специалисти – 1
бр., бакалаври – 1 бр., магистри – 4 бр. Всички са пътуващи. Броят на
възпитаниците е 36.
2.4. Здравеопазване и социални грижи
Предвид процесите в национален контекст по отношение на
реформата и преструктурирането на здравната помощ в България,
здравното обслужване на населението се осъществява от болнична и
извънболнична медицинска помощ. Кадровата обезпеченост на здравните
услуги в Община Летница със специализирана медицинска помощ не
удоволетворява нуждите на населението, което налага нуждата от външни
кадри от съседни градове. В Община Летница към момента работят 5-ма
лекари и 3-ма стоматолози, разпределени както следва:
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Лекари и стоматолози в Община Летница
4
3
2
1
0

Летница

Г.Сливово

Крушуна

лекари

3

2

0

стоматолози

2

0

1

В общината има Център за спешна и медицинска помощ. Найблизката обединена болница е центъраът на областта – Ловеч.
Все повече нараства тенденцията лица от различни рискови групи да
се нуждаят от социалните услуги в общността. Това с особена сила се
отнася за хората с увреждания. Предоставянето на социални услуги в
общността ще позволи нуждаещите се лица да получават необходимата
социална услуга без отделянето им от обичайната домашна среда. Това от
една страна осигурява сигурност на нуждещите се чрез предоставянето на
качествени социални услуги и от друга освобождаване на близки и
роднини от ангажимента да полагат непрекъснати грижи на лица с
увреждания, получавайки възможността да се включат активно в
икономическия и социален живот на общината.
2.5. Култура и спорт
ЧИТАЛИЩА
(Брой през годините)
Читалища
Членове

2000

2001

2002

2003

2004

5
240

5
259

5
136

5
287

5
296

В четирите селища на общината
развиват своята дейност пет
читалища. Всяко от тях работи като основен механизъм за оцеляване и
развитие на културата. В секциите, сформирани към тях, подрастващите и
младите хора ангажират свободното си време. Една от основните им цели е
превенция на асоциалното поведение при малолетни и непълнолетни и
формиране на естетическо отношение. Има изградени 2 танцови състава,
мажоретен състав, модерен балет, 3 групи за фолклорно пеене и курс за
бродиране.
В образованието и културата се изпитва остър дефицит от
подготвени кадри, най-вече по чужди езици и компютри. Част от
младежите получават средното си образование в училищата в Ловеч и
други съседни градове, което прави ученическата среда в средния курс на
19
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СОУ „Бачо Киро” – Летница нискоконкурентна и рефлектира върху
качеството на образованието.
Липсата на добра материално-техническа база за физкултура и спорт
е основна пречка за развитието им на територията на Общината, въпреки
усилията на местната власт за разработване на програми и мерки за
стимулиране на спорта и желанието на младите хора да спортуват.
2.6. Жилищно задоволяване
ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ЖИЛИЩАТА ПО ГОДИНИ НА ПРЕБРОЯВАНИЯ
Години:

1965

1975

1985

1992

2001

Жилища
Жилищни помещения
в т. ч. стаи
Полезна площ
Жилищна площ
Живущи лица
Домакинства
Семейства

2
10
7
146
121
8
2

2
11
8
161
136
8
2
2

2
10
8
164
136
7
2
2

570
943
476
049
073
176
456
196

2
10
8
159
106
6
2
2

328
457
231
950
673
750
245
014

2
11
9
173
116
5
1
1

748
781
303
829
158
589
975
610

.
.
.
.
.
.
.
.

1
6
4
96
79
4
1
1

482
171
766
231
924
672
436
403

1
6
4
95
65
4
1
1

376
186
864
077
795
687
366
393

1
6
5
101
69
3
1
1

561
649
305
580
686
904
232
129

.
.
.
.
.
.
.
.

1
4
3
67
56
2
1

088
772
710
818
149
504
020
793

952
271
367
873
878
063
879
621

1
5
3
72
46
1

187
132
998
249
472
685
743
481

594
038
550
389
590
632
693
.

672
130
556
278
117
061
565
656

В ГРАДОВЕТЕ
Жилища
Жилищни помещения
в т. ч. стаи
Полезна площ
Жилищна площ
Живущи лица
Домакинства
Семейства

.
.
.
.
.
.
.
.
В СЕЛАТА

Жилища
Жилищни помещения
в т. ч. стаи
Полезна площ
Жилищна площ
Живущи лица
Домакинства
Семейства

.
.
.
.
.
.
.
.

4
3
64
40
2

Вследсвие на миграционните процеси се забелязва обезлюдяване на
жилищните площи. Строителството в Общината е рядкост, което от друга
страна определя неприветлива обстановка, най -вече в крайните квартали
на града. Ниските доходи на населението са пречка за подобряване и на
вече съществуващата база.
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3. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Главните определящи фактори за развитието на икономиката в
община Летница са:
¾ географско положение и природни ресурси
¾ процесите на преструктуриране на икономиката
¾ рентабилност на производствените предприятия
¾ съвременност на техниката и технологиите
¾ заетост и квалификация на работната сила
¾ степен на развитие на малките и средни предприятия
Община Летница не е силно развит индустриален район. Водещи
отрасли в миналото са били машиностроенето и керамичната индустрия. С
преструктурирането на икономика отрасловата структура в общината
коренно се променя.
Изградените към завод Балкан – Ловеч цехове, намиращи се на
територията на Общината като цехът за производство на мотокари и цехът
за производство на велосипеди в с. Горско Сливово сега не функционират.
На фона на разрушения сграден фонд и остарялата техника и технологии,
не съществуват особени перспективи за развитие.
Водещо структуроопределящо предприятие в миналото е бил заводът
за производство на тухли и керемиди - ДКЗ Чедека, създаден чрез
национализация, в който са работили над 600 души. От обособените 4 цеха
след настъпване на демократичните промени в България, остават да
работят два, които по настоящем се стопанисват от частни предприемачи,
с персонал на фирмите общо до 100 души, повечето от които работят
сезонно. Съществуващата кариера е с традиции в производството на
керамика.
Наличието на квалифицирана работна ръка, стабилните
позиции на вътрешния пазар и съществуващата възможност за усвояване
на нови технологии, отговарящи на Европейските стандарти, са добри
предпоставки за бъдещото развитие на подотрасъла.

Нетни приходи от продажби на предприятия
на един жител (хил. лева)
2.5

2.06

1.86

2
1.5

1.37

1.38

1999г

2000г

1.2

1
0.5
0
2001г
1

2002г

2003г

Забележка: Източникът на всички данни в раздела “Икономическо развитие” е
Териториално статистическо бюро град Ловеч - Национален статистически институт

Съществува реален потенциал за развитие на хранително-вкусовата
промишленост, обусловен от положителните тенденции за развитие на
земеделието и дейността на Хладилника. През 2003 г. производствено21
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икономическият сектор на общината реализира нетни приходи от продажба в
размер на 1.86 хил. лв./човек, което е 4.63 % от приходите на област Ловеч и
ангажира 76.50 % от работоспособното население. За 2003г. община Летница
реализира 4 195 хил. лв. нетните приходи от продажби, които са формирани
само и единствено от частния сектор.

Нетни
на
Нетниприходи
приходи от
от продажби
продажби на
предприятия
предприятия на
на един
един жител
12
12
хил.
хил. лева
лева

10
10
88
община
община
Летница
Летница
Република
Република
България
България

66
44
22
00
1999 2000
2000 2001
2001 2002
2002 2003
2003
1999
години
години

Секторната структура на наетите
Структура на стопанските
лица показва равен дял на заетостта в
единици според броя на
услугите – хотели и ресторанти, и
здравеопазване и социални дейности, и наетите лица в икономиката
на община Летница
почти еднаква заетост в селското
стопанство,
преработвателна
5
промишленост
и
търговия.
Но
4
3%
1
3%
специфичното е сезонното използване
29%
на наемен труд в аграрния сектор и 3
предимно семейната заетост в отрасъла 32%
(повсеместна
заетост
в
растениевъдството). Трябва да се има
предвид обаче, че значението на
2
селското
стопанство
в
трудовата
33%
заетост е много по-голямо, тъй като
1 2 3 4 5
значителна част от производителите не
са регистрирани по Търговския закон. 1 Селско, ловно и горско стопанство;
2 Преработваща промишленост;
над
90
%
от
населението
в 3 Търговия, ремонт и техническо обслужване
работоспособна възраст в селата на на автомобили и мот. превозни. с-ва;
общината се занимава със селско 4 Хотели и ресторанти;
5 Здравеопазване и социални дейности.
стопанство.
Преработващата
промишленост
има водещо място в икономическата структура на общината. Тя се развива
само в частния сектор и е с най-висок дял в нетните приходи от продажби
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(93.47 % през 2003 г.) и ангажира 133 лица (33 % от всички заети в
общината).
За 2003 г. в отрасъл "Търговия, ремонт и техническо обслужване на
автомобили и мот. пр. с-ва " са наети 31.99 % от общо наетите лица в община
Летница. Липсват данни за отрасъл "Строителството ".
Икономическото развитие на общината се характеризира с различна
динамика. След силния спад през 90-те години на миналия век почти не се
забелязва тенденция на икономически растеж от 2000 г. до сега.
Разгледаната отрасловата структура на общината се характеризира със
слаб растеж, дори със спад в определени години.
В частният сектор броя на наетите лица (367 човека) е 13.42 % от
общия брой лица в трудоспособна възраст (2 734 лица).
В резултат на настъпилите съществени промени в собствеността на
предприятията - ликвидация или раздробяване, както и създаване на нови
фирми, общият брой на активните стопански субекти, които оперират в община Летница през 2003 г. е 79. Гъстотата на фирмите е 14.5 на 1000
души, която е 2.18 пъти по-ниска от средната гъстота на фирмите за
страната (31.6%о).
Половината от активните фирми в общината (54.43 %) работят в
сферата на търговията. Висок е делът на активните фирми в отраслите
"Хотели и ресторанти" (12.66 %), "Преработваща промишленост" (10.12 %) и
“Селско, ловно и горско стопанство” (10.12 %).
През последните години броят на новорегистрираните фирми е
сравнително по-нисък. По-висока предприемаческа активност се отбелязва
през 2000 г. и 2003 г., когато броят на новите фирмите нараства, но това са
основно малки фирми в областта на търговията, а така също и в
преработващата промишленост.

видове сектори

Бр ой ф ир м и, спор ед бр оя на заетите лиц а
къ м 2003 г. в и н дустр и ята н а общ и н а
Летниц а
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1 Селско, ловно и горско стопанство;
2 Преработваща промишленост;
3 Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мот. превозни. с-ва;
4 Хотели и ресторанти;
5 Здравеопазване и социални дейности.
6 Финансов сектор
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Преобладаващият брой фирми в общината са микро фирмите – до 10
заети лица (89.87 %), което характеризира общинската икономика като
нискоефективна. Наличието на малък и среден бизнес е резултат от
протичащите процеси на структурната реформа и средство за намаляване
на безработицата. Сериозен недостатък е липсата на предприемачески опит,
на квалифициран персонал в областта на икономиката и управлението на
свеж ресурс на инвестиции в производството.

видове сектори

Нетен размер на приходите от продажби,
според големината на предприятията към
2003г. в хиляди лева
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средни единици - от 51 до 100 заети лица
малки единици - от 11 до 50 заети лица
микро единици - до 10 заети лица
1 Селско, ловно и горско стопанство;
2 Преработваща промишленост;
3 Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мот. превозни. с-ва;
4 Хотели и ресторанти;
5 Здравеопазване и социални дейности.
6 Финансов сектор

При разпределението на нетния размер на приходите от продажби с
най-голям дял – 50.13 % от общите нетни приходи през 2003 г. са средните
предприятия. Значителният брой микро предприятия - 71 броя, са с 27.85 %
нетни приходи. Като положителна тенденция следва да се отчете
увеличаване на същия показател при малките фирми – 22.02%. Това до
голяма степен се дължи на постепенното намаляване на заетостта и
икономическата активност на повечето от средните фирми и липсата на
стабилност (неиздържането на конкуренцията) и закриването на микро
фирмите.
Като цяло размерът на преките чуждестранни инвестиции в община
Летница е нисък и е насочен в отрасъл с ниско технологично равнище –
преработващата промишленост. Чуждестранни инвестиции има в
шивашката и хранителновкусовата индустрия – Хладилник за дълбоко
замразяване.
Необходимо е общината да започне провеждането на активен
маркетинг за привличане (увеличаване на притока) на чуждестранни
инвестиции и то в сектори с висока добавена стойност, висока
технологичност и конкурентноспособност.
Равнището на предлаганите бизнес услуги в общината е
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незадоволително. По тази причина липсват данни от Териториално
статистическо бюро Ловеч за броя на наетите лица в бизнес услугите в
общината за 2003 г.
В общината липсва изградена технологична инфраструктура, която да
ускори трансфера на нови технологии в производството и да повиши неговото
технологично равнище. Развитието на информационните и комуникационни
технологии също изостава значително, което намалява шансовете на
общината за динамично развитие в перспектива и налага необходимостта от
изграждането им и създаване на умения в местното население и бизнеса за
тяхното използване.

>
>

>

>

>

>

>

>

>
>

Основни изводи:
Липса на икономически растеж и наличие все още на кризисни явления в
национален аспект – демографски срив, висок ръст на безработицата;
Преработващата промишленост е съсредоточена в 10.13 % от общия брой
стопански единици и е основен структуроопределящ отрасъл на
икономиката, ангажиращ 36.23 % от наетите лица и реализиращ едва
скромните 0.87 % от нетните приходи от продажби за 2003 год.;
Икономическият спад е обхванал водещите структуроопределящи
производства от близкото минало, за града и общината и властва
невъзможността да бъде преодоляно ликвидирането на една значителна
част от тези производства;
Властването на депресивен отрасъл - шивашка промишленост в
икономическата структура на общината, който се характеризира със
слаб растеж, дори спад в определени години в периода 1999 - 2004 г.,
налага провеждането на специални интервенции за ефективно
преструктуриране на производството;
Все още липсват нови елементи в структурата на икономическия
комплекс, способни да дадат силен тласък на производството като
подобрят технологичната и бизнес среда, полагайки основа за
развитие на технологични структури и връзката им с нови
производства, бизнес или технологични паркове, инкубатори и др.;
Преобладаващият брой на микро и малките фирми до 50 човека в
общината (97.47 %), характеризиращи се с ниска добавена стойност,
определя общинската икономика като нискоефективна. Малкият и
среден бизнес се развива самостоятелно, без връзки с големи водещи
предприятия, което създава неопределеност в развитието му и крие
риск от неустойчивост;
Съществуващите производствени зони се нуждаят от съществена
рехабилитация и инфраструктурно обновление, за да посрещнат
предизвикателствата на съвременните производства и тенденции;
Услугите бележат постоянен ръст в своето развитие (приходи, наети) с
основен принос за съживяването (стабилизирането) на местната
икономика;
Предприемачеството в общината се нуждае от укрепване и
разширяване обхвата и качеството на предоставяните бизнес услуги;
Икономиката на община Летница е високо ресурсоемка: енерго-,
материало- и трудоемка. В близка перспектива следва да се запази
трудоемкият й характер, като алтернатива на безработицата, но
следва да бъдат реализирани мерки за намаляване на нейната
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материалоемкост и енергоемкост, чрез съответни програми за енергийна
ефективност и ново технологично обновление;
> Чуждите инвестиции са изключително недостатъчни и не водят до ново
технологично развитие и ноу- хау, което да повиши местната
конкурентно способност;
> Наблюдава се много слабо и бавно навлизане на информационните и
комуникационни технологии.
3.1. Промишленост
От 2000 г. индустрията в община Летница е съсредоточена почти
изцяло в частния сектор, осигуряващ на 100 % от бруто продукцията и
нетните приходи от продажби, и ангажиращ средно годишно за
последните пет години около 87.18 % от работната сила в общината.
3.1.1 Добивна промишленост
Отрасъл с традиции в община Летница е добивът и преработката на
качествената глината тип “мергел”. Наличието на този вид нерудно
изкопаемо е реален ресурс за развитие на керамичната индустрия.
Проблемите са свързани с екологията и намирането на пазари. Въпреки че
броят на наетите лица постоянно намалява, в бъдеще може да се очаква
повишаване на работещите в този вид промишленост. Това би спомогнало
за решаването на проблема с мъжката работна ръка, тъй като 99% от
заетите в бранша са малцинствено население наричащо себе си “власи” и
предимно сред тях се наблюдава трудова миграция към по-големите градове и
чужбина.
3.1.2 Преработваща промишленост
Водещо е значението на преработващата промишленост. Силното
присъствие в общинската промишлена структура на този вид
промишленост за 2003 г. е формирало 94.31 % (4 543 хил.лв. за отрасъла
срещу 4 817 хил.лв. за цялата индустрия) от приходите в общината и е
предоставила работа на 87.07 % (128 средно годишен брой за отрасъла
срещу 147 средно годишен брой за индустрията) от наетите лица. Заетостта
е почти изцяло в няколко микро и малки фирми.
Забелязва се известно увеличение на продукцията на фирмите от
този подотрасъл, но като цяло отделните фирми отбелязват различна,
неустойчива динамика на развитие. Общ проблем е повишаването на
тяхната конкурентноспособност и разширяване на пазарите. Важен
фактор за това е повишаване квалификацията на работната сила.
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Разпределение на общия брой наети лица
в индустрията на община Летница за
последните пет години
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За 2003 г. принос към промишлеността в община Летница е производството на облекла и изделия от текстил. Това е тенденция, която се наблюдава от няколко години и превръща сектора в традиционен за
общината. Но този подотрасъл, характерен не само за община Летница
,изцяло представлява изнесено производство на чуждестранен съседски
предприемач, с цел използването на пъти по-евтината работна ръка. Този
подотрасъл все още се намира в “сивата икономика” и по тази причина
липсват данни за фирми от бранша в Териториално статистическо бюро –
Ловеч. Тези предприятия от текстилната и трикотажната промишленост са
специализирани в производството на всички видове горни и долни
облекла. Отрасълът създава промишлена заетост за женска работна ръка
за сега само в град Летница.
Производството има определени ресурси и за в бъдеще, като
главните са опитът, наличието на работната ръка и работата с “външните”
пазари. В същото време следва да се отчита очакваното изменение на
пазарната конюнктура, с присъединяването на страната към ЕС през
2007г. и навлизането на евтините китайски шивашки стоки. Това налага
определено пренасочване на отрасъла към производство на облекла и колекции със собствена марка. Освен това трябва да се разглежда и
варианта на икономическо развитие на общината при намаляване
/заличаване на шивашкото производство, чрез търсене на нови
икономически алтернативи.
Производството на хранителни продукти и напитки в община
Летница е слабо развито. Този сектор е съсредоточен в три стопански
единици, за които липсва статистическа информация. Делът на това
традиционно производство постоянно спада, както в произведената
продукция,
така
и
в
заетостта.
Въпреки
трудностите
в
преструктуриране на пазара и конкуренцията на отварящия се
европейски пазар, този отрасъл има ресурс да възвърне и подобри
позициите си при правилно управление и подходяща помощ.
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Капацитетните възможности на съществуващите на територията на
община Летница фирми в хранително-вкусовата промишленост са за
преработка на месо, мляко, плодове и зеленчуци.
Развитието на отрасъла би следвало да се свърже и с ново
алтернативно развитие на селското стопанство в общината, освен
производството на ягодоплодни. По този начин ще се разшири
въздействието на отрасъла в териториален и икономически план. Въпреки
неясното бъдеще на тютюневия бранш, добивът на тютюн е с традиции в
община Летница.
Тези производства са структуроопределящи за икономиката на
общината. Останалите производства са с незначителен дял в структурата
на преработващата промишленост.
Съществуващите строителни фирми на територията на община
Летница не разполагат със съвременна модерна лека и тежка механизация
и съвременна база за добив на инертни материали, варобетонни разтвори
и промишлен камък. За покриване на тези нужди се пътува до градовете
Левски, Ловеч и Плевен.
>

>
>

>

>

>
>

>

>

Основни изводи
Въпреки важното място, което заема преработващата промишленост
в икономиката на общината, тенденцията е към увеличаване
размера на произвежданата продукция, съответно на приходите и
наетите в промишлеността. Това е един от важните проблеми за
решаване пред общината, въпреки че през 2003 г. се наблюдава
известен ръст в приходите и наетите спрямо предходната година.
Преструктурирането
на
националната
икономика
съвсем
закономерно дава и ще дава отражение и върху местната.
В сегашната структура на промишлеността в община Летница,
водеща е преработвателната промишленост, формираща над 90 % от
промишлената продукция.
Слабост на промишлената структура е липсата на наукоемки
отрасли, което ще забави навлизането на иновации, нарушавайки
общата конкурентноспособност на общината.
Стои проблемът с високата безработица, което е причината
местното население да търси реализация в по-големите населени
места или в чужбина.
Липсват крупни инвестиции, които да променят облика на
общинската икономика и промишленост.
В промишлеността преобладават стари и традиционни производства
и технологии. Те са представени от добивната и преработващата
промишленост, в т.ч. и шивашката промишленост. За ускоряване
развитието на общината е целесъобразно да се търсят инвеститори в
областта на нови технологични производства, които изискват
сравнително малки превози на товари, но включват влагане на висококачествен труд.
Степента на завършеност на производството в общината е на ниско
равнище. Продукцията на селското стопанство, получена в
общината, практически се употребява на място.
Липса на наукоемки отрасли, което ще забави навлизането на
иновациите
и
развойната
дейност,
нарушавайки
общата
конкурентноспособност на общината.
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3.2

Селско стопанство

3.2.1 Земеделие
Към 2000 г. община Летница е с 135 914 дка стопанисвана
селскостопанска земя, от които: ниви 105 454 дка, естествени ливади 1 828
дка, многогодишни плодови, ягодови и други трайни насаждения 4 063
дка, мери и пасища 24 458 дка. От всичката стопанисвана селскостопанска
земя към 2000 г., обществените стопанства са 13 883 дка, които
представляват 10.21 %, а частните земеделски стопанства са 122 031 дка,
които са 89.79 %.
Преобладаващ дял частните земеделски стопанства са на
относително малки парцели земя. Малката площ на използваната земя и
ниското ниво на техническо, научно и кадрово обслужване определено
спъват конкурентноспособността на отрасъла.
3.2.2 Растениевъдство
За равнището на производството на някои основни култури в
общината и динамиката на нивото на добиви от различните култури през
2000г може да се съди от представената по-долу таблица:
Групи култури

Площи по години
1999г

Зърнени култури
Технически култури
Фуражни култури
Зеленчуци, картофи,
дини, пъпеши,
домат, пипер
Многогодишни
плодови, ягодови и
други трайни
насаждения

Продукция в тонове

2000г

1999г

2000г

40 430
15 953
11 304

56 756
14 807
5 793

10 650
1 064
6 130

7 686
416
885

2 640

1 247

668

535

4 063

4 063

755

982

Лозя

1 372

1 372

163

724

Естествени ливади

1 530

1 828

229

198

77 292

85 866

19 659

11 426

Посевни площивсичко

Площите и продукцията от тях е от частните земеделски стопанства.
Обществено стопанстваната земя, която е 13 883 дка – 10.21 %, включва
мери, пасища и обработваема земя, но липсват данни от Териториално
статистическо бюро Ловеч.
Зеленчукопроизводство
В северните райони на общината (предимно около град Летница)
има добри условия за отглеждане на зеленчуци и многогодишни
насаждения. От особено значение са ягодите и малините, които се
изкупува директно от производителите и се съхраняват в Хладилника за
дълбоко замразяване. Наличието на пазар, изкупната цена, програмите в
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помощ на земеделските производители, голямата безработица, наличието
на неквалифицирана работна ръка стимулира производството. В района са
подходящи условията за полско производство на домати, картофи, пипер,
патладжан, листни зеленчуци, кореноплодни, бобовите, а също и лукът за
зелено.

Трайни насаждения
Има традиции в отглеждането на лозя и овощни насаждения в
община Летница – стар лозаро-винарски край. От съществуващите 1 341
дка лозовите насаждения, най-големите масиви са в района на село
Крушуна – 1 050 дка. Възрастта на насажденията е от 20 до 30 години.
Поради липса на средства за извършване на необходимите агротехнически
мероприятия и дългия период на неустановена форма на собственост върху
тях, състоянието им е много лошо.
Съществуват
възможности
за
възстановяването
на
стари
насаждения, но създаването на един декар лозе струва около 3 хиляди
лева, а инвестицията се връща след 8-10 години.
Съществуват традиции в отглеждането на овощни култури в община
Летница. Известен с богатите си прасковени, сливови, ябълкови и орехови
градини, днес овощарството се развива стихийно.
Тютюнопроизводство
Едно от селскостопанските занимания на население от община
Летница е тютюнопроизводството. Основният фактор за производството
на висококачествения тютюн си остава почвата на град Летница и село
Горско Сливово и изцяло ръчният труд.
Държавната регулация на производството на тютюни и тяхната
преработка е инструмент, който предпазва производителите от
свръхпроизводство на количества, за които няма пазарно търсене. От 2002
г. е въведен уеднаквен среден добив по райони в страната, на база на
който се разпределя квота. За община Летница тя се изчислява на база
среден добив 190 кг/дка.
Години

Населени
места

Засети
площи

сорт

продукция

Среден добив

2002г.

Гр.Летница

158 дка

Бърлей Б21
Бърлей 1317

37 272 кг

190кг/дка

2003г.

Гр.Летница
С.Горско
Сливово

79 дка

Бърлей 1317

190кг/дка

37 дка

Хан Тервел 39

190кг/дка

2004г.

С.Горско
Сливово

6 дка

Хан Тервел 39

1 805 кг

190кг/дка

За настоящата 2005 г. община Летница няма квота за отглеждане на
тютюн.
Тютюнопроизводството е държавно гарантирано до 2007 г. и
постепенно ще намалява, като до 2013 г. ще отпадне окончателно.
Световните тенденции за ограничаване на тютюнопушенето и
свободната търговия с ЕС постепенно ще доведат до неговото отмиране.
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3.2.3 Животновъдство
През последните 15 години делът на животновъдството
непрекъснато намалява. Една от най-важните причини за това е
преминаването на животновъдството в общината изцяло в дребния,
основно семеен частен сектор, където няма условия за отглеждане на
голям брой животни. Намаляването на производството на зърнени и
фуражни култури в областта, както и отдалечеността на по-големите
фуражни заводи оскъпяват изхранването на животните. Ниските
изкупни цени на млякото и останалите животински продукти и липсата
на възможност до момента на рамкови договаряния на групи
производители с преработващите предприятия също е задържащ
момент във формирането на регионални пазари на продукцията, които
да гарантират както селскостопанските производители за изкупуване на
продукцията им, така и преработвателите - за планиране на
производствени мощности. Казаното по-горе се потвърждава от липсата
на активност на производителите
по предприсъединителните
програми и инструменти, касаещи животновъдството.
ВИДОВЕ
ЖИВОТНИ

1999Г.

2000Г.

2001Г.

Говеда-общо в т.ч.
крави

1 794

1 622

1 517

875

915

901

Биволи-общо в т.ч.
биволици

19

15

-

8

-

-

763

1 780

362

193

57

19

4 068

3 458

2 638

2 844

2 698

2 420

1 567

1 166

837

925

840

757

28 017

29 820

15 200

14 280

18 930

10 300

Свине-общо в т.ч.
свине - майки
Овце-общо в т.ч.
овце - майки
Кози-общо в т.ч.
кози - майки
Птици-общо в т.ч.
кокошки носачки

Говепосочените данни за отглеждането на селскостопански
животни са както общо за община Летница, така и само за частните
земеделски стопанства. Съответно данните за продукцията от
животновъдството е също от частните земеделски стопанства.
ПРОДУКТИ

1999Г.

Мляко - общо в хил. л.. в т.ч.
Краве
Овче
Яйца – хил.бр.
Непрана вълна – т.
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2000Г.

2001Г.

2 972

3 090

3 425

2 584

2 732

3 144

199

171

148

1 740

3 539

2 084

12

10
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3.3
Горско стопанство
Общата площ на горския фонд на общината е 28 678.777 дка.
Горските масиви са запазени и разнообразни. На територията на
общината не се развива дърводобивна и дървопреработвателна
промишлениост.
Естествените горски насаждения са разположени предимно около
селата Крушуна, Горско Сливово и Кърпачево. Естественият лесопарк
“Маарата”, разположен на юг от село Крушуна и обхващащ Природната
забележителност, е утвърден със заповед №106/10.02.1967г. от ОНСЛовеч и е с размер 430 дка.
Стопанисването на защитените и рекреационни гори и земи има
за цел непрекъснато подобряване и увеличаване на особените им
функции. Така в лесопарка предимство е дадено на неговите
здравословни и зрителновъздействащи функции, които да създадат
подходящи условия за краткотраен отдих на населението.
В защитените природни територии основната цел е да се запази
естествената обстановка около съществуващите природни феномени и
запазване на редките растителни видове.
На територията на горския фонд ще се осъществяват и в бъдеще
редица странични ползвания - паша на едър и дребен добитък, добив на
сено от голите площи, добив на листников фураж. Има добри условия за
добив на билки, горски плодове, гъби, орехи, но въпросът с охраната на
горския фонд, дивеча и рибата е особено актуален!
3.4
Туризъм
Община Летница има разнообразни условия за развитие на
различни видове туризъм, което се обуславя от редица благоприятни
предпоставки. Водещите сред тях са красивата природа и значителният
рекреационен потенциал на привлекателните места в общината;
културно-историческо наследство; подходящите условия за организиран
ловен туризъм и други.
В общината липсва материално-техническата база с леглови фонд.
Липсата на хотел (места за нощувки) и качествени заведения за
обществено хранене са пролуки, които трябва да се използват от гъвкавия
предприемач. Необходимо е да се създадат разнообразия от туристически
услуги за потенциалния турист. Наличието на единствената туристическа
вила “Крошун” с 12 легла е крайно недостатъчно. На този етап
посетителите са с еднодневен престой , но броят им говори за определен
интерес към даденостите на община Летница. Липсата на организирана и
професионална реклама и материали правят туристическия продукт
неизвестен и неизползваем.
Обобщено, в тясно конкретен аспект проблемите се свеждат до липса
на практика и умения за активно използване на богатия потенциал на
общината за развитие на туризма като важен елемент на общото развитие.
От съществено значение (в национален мащаб) за развитие в община
Летница има развитието на вътрешният и международният туризъм и
съпътстващата го туристическа индустрия в редица от своите направления
- краткосрочния активен отдих, рекреативния, маршрутно-познавателния,
историческия туризъм, крайпътното туристическо обслужване, бизнес
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туризмът и луксозния международен ловен туризъм.
Необходимо е да се осмисли, необходимостта от развитието на
туризма. Това може сериозно да допринесе за постигането на някои от
основните на общината цели, а именно – устойчиво развитие,
икономически растеж, трудова заетост, задържане на младите хора.
Осъзнаването на този факт ще доведе до повишен интерес към туризма от
страна на институциите и бизнеса, ще ги обедини и ще задълбочи
партньорството между обществения и частния сектор.
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4.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА

4.1. Техническа инфраструктура
От състоянието на техническата инфраструктура на територията на
община Летница зависи степента на социално – икономическото развитие.
Основните проблеми са свързани с изграждането и поддържането на
основните инженерни системи: транспортна, водоснабдителна
и
канализационна, съобщителната и енергийна системи.
4.1.1.
Транспортна система
На територията на Община Летница има пътища ІІІ – ти и ІV – ти
клас. Състоянието на пътищата е сравнително добро. Благоприятното от
гледна точка близост до големи селища и национални пътни артерии
местоположение на общината, осигурява бързина на придвижването и
лесни транспортни комуникации.
Пътна мрежа
Категория
ІІІ клас
ІІІ клас
ІІІ клас
ІV клас
ІV клас

Наименование на пътя
Крамолин–Горско Сливово–Летница
Трънчовица–Обнова–Гара Каменец–Каменец –Летница
/Плевен-Ловеч/–Умаревци–Левски–Козар БеленеДрагомирово - /Свищов-Алеково/
Александрово-Чавдарци-Крушуна
Кърпачево-Горско Сливово

Общо:
ІІІ и ІV клас

Дължина в км
16.860
1.390
8.000
5.130
11.890
43.270

В Община Летница има добре развит автобусен транспорт за превоз
на пътници. Междуселищното обслужване на населението се извършва по
утвърдени транспортни схеми, след провеждане на конкурс. Основните
дестинации са Летница – Плевен в часовете: 8.20; 13.00 и 17.00; Левски –
Летница - Плевен: 7.15; 13.45 ; Летница – Ловеч в часовете: 7.15; 9.15;
14.15; 16.45 и Левски – Летница – Севлиево: 13.45. Линиите се поддържат
от частни превозвачи.
Ж.п. мрежа
В гр.Летница има и жп гара, по пътя Левски – Летница – Ловеч –
Троян. Ж.п. линиите се нуждаят от реконструкция и модернизация, с оглед
подобряване транспортното обслужване на пътници и товари.
Улична мрежа
Уличната мрежа на Община Летница е развита, съобразно
характерните теренни дадености. Общата дължина на уличната мрежа е
80 км, като 10 км. от тях, са включени в републиканската пътна мрежа.
Всички главни улици са изградени преди повече от 20 години и
експлотационния срок на горния пласт асфалтобетон е отдавна изтекъл.
Това налага през последните години да се преасфалтират основни
пътни артерии.
Наличният финансов ресурс позволява да се извършват само
дейности по изкърпване на компроментирани участъци.
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Управлението на откритите пространства – тротоари, обслужващи
улици, булеварди, паркове и детски площадки, е ключов фактор за
развитието на устойчива жилищна среда.
През последните години са реализирани благоустройствени
мероприятия със собствени и целеви средства. Те придават по-голяма
привлекателност на града и допринасят за неговото икономическо
развитие.
4.1.2.
Водоснабдителна система
Водоснабдяване
Водоснабдяването на гр. Летница се осъществява от 4 бр. сондажни
кладенци
и
1
бр.
гравитачен,
разположени
около
града.
Водоснабдителната мрежа е изградена през 70 – те години от стоманени,
азбестоциментови и полиетиленови тръби. Амортизираните стоманени
водопроводи и износените връзки на азбестоциментовите тръби създават
предпоставка за чести аварии, които изискват много усилия и ресурси за
отстраняването им и до перманентно сълзене на съединенията между
тръбите.
Общото състояние на водоснабдителните мрежи и системи за
питейно-битово състояние в Община Летница е добро. Всички селища са
снабдени с питейна вода, особено след приключването на І етап от
проектите за допълнително водоснабдяване, реализирани на територията
на общината.
Много важна характеристика за Община Летница е фактът, че за
разлика от много други общини, в този регион няма режим на водата.
Водопроводна мрежа в км
Селища в общината

вътрешна

външна

Общо

Летница

69,9

28,5

98,4

Съществуващата водоснабдителна система е остаряла и се нуждае от
подмяна и реконструкция.
Канализационна система
Канализационната система на гр. Летница е смесена, отвеждаща
едновременно битови и атмосферни води, с обща дължина
44 км,
представляваща 75 % от цялата мрежа. Състои се от канализационни
клонове, които отвеждат водите до 4 бр. главни колектори. Изградена е от
бетонови тръби. Не е изградена канализация в селата. Там се използват
септични ями, което води до влошаване качеството на питейната вода
Гр. Летница няма изградена градска пречиствателна станция за
отпадъчни води, които се изливат в р.Осъм, в местността “Бабичина”,
служеща като естествено “стъпало” за пречистването им. Община Летница
е с население под 10 000 души и не е включена в Националната програма
за приоритетно изграждане на ГПСОВ за населени места над 10000
еквивалентни жители.
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Напоителна система
Райони за
планиране, Доставена
области и вода - общо
общини

Дял на
от която
водоснабдено
за
то население
домакинства от общото за
страната
л/ч./ден
%

Доставена
вода общо
на човек

от която за
домакинствата
хиляди м3

Летница

186

158

94

79

100,0

През територията на общината тече р. Осъм , а по големите рекички
са р. Ломя, р. Крушунска, р. Смърдешка бара и др. Има изкуствени
напоителни канали и микроязовири – яз.Ловен дом, яз. Пустията, яз.
Крушуна, Яз. Кълбочерец и част от яз. Каменец.
Напоителните системи частично са запазени и извършват напояване
на засадени култури.
Напояваните площи за 2004 г. са 3 420 дка, за които са изразходени
137 040 м3 вода.
4.1.3.
Енергийна система
Електроснабдяване
Всяко от населените места в общината се захранва чрез
електроразпределителната мрежа , която е добре развита и обхваща всички
населени места. За целта са изградени 70 бр. трансформаторни постове с
обща инсталирана мощност 16 490 кW. Годишната консумация на ел.
енергия е 8 722 хил. квтч. Не се наблюдава намаляване на енергийното
потребление в резултат на икономическата стагнация.
Уличното осветление на града е с луминисцентни, халогенни и
живачни лампи. Същите са монтирани в улични и паркови осветители.
Електроенергийната мрежа в общината е
добре развита и
оразмерена за товари, по-големи от настоящите като има възможност за
допълнително натоварване при необходимост. Състоянието в общи линии е
добро.
Газопреносна система
В град Летница няма централно топлоснабдяване. Общинските
обекти /административни сгради, училища и детски градини/ се
отопляват с местни отоплителните инсталации. Това прави актуален
въпросът за газоснабдяването на града и в общината са правени
предварителни проучвания в тази посока. Разработен е идеен проект за
газоснабдяване на гр. Летница.
В землището на гр. Летница, на около 1,5 км преминава магистрален
газопровод.
Варненска черноморска технологична компания е спечелила
конкурса за газификация на зона “ Мизия “, в която е включена и община
Летница.
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4.1.4.
Телекомуникации
Съобщителна система
Състоянието на телефоннта система в общината е добро. Данните на
телефонните постове, са както следва:
Населено място
1.
2.
3.
4.

Летница
Горско Сливово
Крушуна
Кърпачево
Общо:

Общ брой

На граждани

На фирми

901
398
204
113

842
383
194
110

59
15
10
3

1616

1529

87

Всички населени места са включени в национална система за
автоматично телефонно избиране.
Капацитетът на телефонните постове е намалял спрямо 2000 година с
около 60 % поради навлизането на мобилни телефони.
На територията на общината има изградени три броя цифрови
базови станции-една на М-тел и две на Глобул и автомат на Мобиком.
В гр. Летница има изградена около 7 км кабелна мрежа за интернет
на “Строймат” - гр. Летница, към която са свързани 8 бр. фирми и
учреждения, и 12 бр частни лица.
4.2. Околна среда
Община Летница има красива природа, която за щастие е запазена
в отлично екологично състояние. Отдалечеността на общината от големи
производствени предприятия, които основно замърсяват въздуха, водите и
почвите, е положителен фактор, който определя високата степен на
екологичност на средата. Няма шумови замърсявания.
4.2.1.
Атмосферен въздух
Основни източници на замърсяване на атмосферния въздух на
територията на Община Летница са транспортните средства и битовите
отоплителни инсталации. Допълнително негативно влияние има улична и
пътна настилка и качеството на хигиенизиране на населените места.
са
Основен източник на емисии от неподвижни източници
отоплителните инсталации. Те имат сезонен характер – отоплителни
инсталации на обществени сгради, а също и битови отоплителни
инсталации. Използваните въглища са ниско калорични, което води до
отделяне на по-големи количества частици/сажди/, азотни окиси,
въглероден окис, серни окиси и др. вредни вещества във въздуха. Това
обаче благоприятства и околната среда, тъй като въздухът се замърсява в
по-малка степен.
Основен източник на емисии от подвижни източници са отработили
газове от моторни превозни средства. Показателите, които се контролират
са: димност, въглероден окис, азотни окиси и въглероди Община Летница
се характеризира с нисък потенциал на замърсяване – климатичните
условия не благоприятстват задържане и събиране на атмосферни
замърсители в приземния въздушен слой.
На територията на Общината няма предприятия, от чиято
производствена дейност да се емитират целогодишно вредности в
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атмосферата.
Отоплителните инсталации са основен източник на замърсяване на
въздуха през зимния сезон.

Серни
окиси
1,42

Азотни
окиси
2,00

Неметанови
летливи
органични
съединения
0,52

Етан

Въглероден Въглероден
окис
двуокис

0,00

3,36

880,84

Двуазотен
окис
0,04

Амоняк

0,00

Глобалното решаване на проблема с чистотата на атмосферния
въздух ще се разреши с газификацията.
4.2.2.
Води
Проблемите, свързани с качеството на водите на територията на
общината произтичат от прякото заустване на в р.Осъм, в местността
“Бабичина”, служеща като естествено “стъпало” за пречистването им.
4.2.3.
Земи, почви и земни недра
Почвеният състав е преобладаващо от сиви горски почви в северните
райони и чернозем в землището на гр. Летница.
С. Горско Сливово и с. Кърпачево са в района на Предбалкана и тук
има предимно сиви горски почви, разпространени на терени, заемани в
близкото минало от гори. Хумусният хоризонт е плитък /до 30 см./. Слабо
съдържание на хранителни вещества /фосфор, азот/. Високо съдържание
на калций. Подходящи са за лозя и овощни градини.
Около с. Крушуна са тъмносивите горски почви, близки по качество
до черноземите. Отлични за лозя, а също така и за овощни градини и
зърнени култури. Тук се срещат също и много бедни и плитки почви върху
оголени карстови терени.
Черноземите в района на гр. Летница са с дълбок хумусен хоризонт, с
богато съдържание на хранителни вещества. Почвата е най-благоприятна
за отглеждане на всички видове зърнени култури.
По поречието на р. Осъм и другите по-малки рекички се срещат
алувиални
и
делувиални
ливадни
почви.
Подходящи
са
за
зеленчукопроизводство и овощни градини.
В Община Летница няма производства, които да замърсяват почвите
с тежки метали /олово, мед, цинк, арсен, кадмий, никел, хром/ и
нефтопродукти.
Като единствен значим източник на замърсяване с оловни аерозоли
могат да бъдат идентифицирани моторните превозни средства с бензинови
двигатели. Потенциално замърсени с олово са земи в крайпътните зони с
ширина 15-25 м. През района не преминават главни и първокласни
пътища,
което
обуславя
по-малка
интензивност
на
трафика.
Съществуващата пътна мрежа обслужва главно нуждите на местното
население. Независимо, че няма конкретни изследвания, въз основа на
горепосочените обстоятелства може да се направи извода, че няма
наднормено ниво на замърсяване с тежки метали на почвите в района.
Естествената ерозия се ускорява под влияние на човешката дейност.
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Широколистните насаждения в горския фонд, със своите водозадържащи
функции имат изключителна роля за предотватяване на ерозионните
процеси. В Общината няма данни за силно ерозирали почви в района.
Реакцията на почвата оказва съществено влияние върху
почвообразувателния процес и върху почвеното плодородие. От нея
зависят до голяма степен жизнената дейност на микроорганизмите,
посоката на биохимичните процеси и достъпността на хранителните
вещества за растенията. Прието е, че най-благоприятна за растенията е
слабо киселата и неутрална реакция на почвата.
Не са регистрирани замърсявания на почвите с нитрати от
предозирано торене. Почвите в района не са замърсени с пестициди, не са
вкисилени или засолени, а така също не са силно повлияни от ерозионни
процеси.
4.2.4.
Управление на отпадъците
Сметосъбирането се извършва организирано ежемесечно по райони,
определени със заповед на кмета. Дейностите сметосъбиране и
сметоизвозване се изпълняват от община Летница.
В Община Летница обезвреждането на отпадъците се извършва чрез
депониране на сметища, като в повечето случаи тази дейност се извършва
чрез пробутване, без необходимото запръстяване и последващи
рекултивации. Всички населени места имат собствени сметища,
неконтролирани, неотговарящи на изискванията за законосъобразна
експлоатация. Депонирането на отпадъци на такива сметища крие
опасност за здравето на хората и околната среда. Намеренията на община
Летница са акцентирани върху поетапното закриване на селските сметища
през 2006 г. и закриване на общинското - през 2007 г. от момента на
стартиране на регионалното депо край Ловеч.
Създаването на площадка за компостиране на селскостопански и
битови отпадъци, в близост до градското сметище на гр. Летница, ще реши
част от проблемите с твърдите битови отпадъци. По същество процесът
компостиране представлява метод на биологично стабилизиране на
отпадъците в аеробни условия и полученият компост ще осигури ценна
естествена тор за зеленчукопроизводителите.
Важна предпоставка за устойчиво реализиране на комплекса от
мерки за почистване на нерегламентираните сметища е въвеждане на
система за организирано събиране и транспортиране на отпадъците до
регламентираните депа.
4.2.5.
Защитени територии
Община Летница е в изключително благоприятна ситуация по
отношение чистотата на околната среда. На територията на общината
няма екологични замърсители и екологично замърсени зони, с изключение
на местата, където нерегламентирано се изхвърлят битови отпадъци.
Не можем да не отбележим чудесните природни забележителности,
които са на територията на Общината. Те са впечатляващи със своята
красота и въздействие върху човека – пещери и водопади, уникални
скални образувания, като че ли излезли от филмова лента.
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Местността “Мараата” се намира в южната част на село Крушуна. На
основание чл. 18 и 20 от Закона за природата, парк “Марата” с площ 57
дка, е обявен за природна забележителност. Паркът включва:
•
карстов водопад с височина около 15 м. и най-голямата в
страната водна травертинова каскада;
•
втората в страната водна пещера, една от най-красивите в
България, с оригинални галерии, лабиринт, синтрови прегради. Пещерата е
достъпна за спелеолози на около 150 м. от входа;
•
бигорови пещери.
Непосредствено до парк “Мараата”, в североизточна
част, има
открита минерална вода, с дебит 16,5 л/сек, температура 58 С и
минерализация 11,5 %. Нейният състав е анализиран и е уникален за
лечение на различни видове заболявания. Направен е опит за изграждане
на балнеолечебен комплекс, но днес съществува само сградата на банята,
която е неизползваема. Не е изградена съпътстващата инфраструктура на
комплекса.
Паркът е в много добро естествено състояние и може да бъде
използван като атрактивен обект за туризъм.
Изработва се Подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване за целия парк, съгласно който се предвижда застрояване на
рекреационни и туристически обекти.
Анализът на състоянието на околната среда налага следните
изводи:
•
Община Летница няма нанесени щети върху околната среда.
•
Основните компоненти на околната среда не носят опасност за
човешкото здраве.
•
Основните области за кандидатстване за бъдещо финансиране
са в сферата на управление на твърдите битови отпадъци, изграждане на
канализации, пречистване на отпадъчните води и развитие на туризма
•
Следва усилията да се насочат към предлагане на качествени
екологични проекти и привличането на повече инвестиции.
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5.

ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА

5.1
Населени места и селищни образувания
Днешната структура на селищната мрежа в община Летница е
формирана след продължително историческо развитие, което води
началото си от средните векове. Населените места в община Летница са
представени от един град - Летница и 3 села – с.Горско Сливово, с.Крушуна
и с.Кърпачево.
Точното време на основаването на гр.Летница е не е установено, но
се приема, че градът се е зародил през IV в. пр. н.е. Етимологията на името
на града – Летовище - Летница, показва, че от най-древни времена
прекрасната природа на местността е използвана от скотовъдите, за да
“летуват” тук със своите стада. Според най-разпространената легенда
селището е създадено от сливането на три малки селища:
• Върбица – намирало се е до шаваренската бара, на дъното на
днешния язовир “Каменец”;
• Златица – в местността “Табаните”;
• Брегалница – до “Парашкеви брод” на р.Осъм.
Жителите на трите села изкарвали добитъка си лятно време на
летовище, на мястото, където е днешното селище.
В исторически аспект за село Горско Сливово се знае, че в местността
“ Свети Константин”, южно от селото, местното население се е събирало на
оброк – черковище. Недалеч от самото село в пустията са развалините на
черкезкото село – “Азис Кьой”, което е било заселено от турското
правителство с черкези – абседи през 1857 г. В местността “Пустията”
същата година Филип Тотю гръмва първата пушка за българската свобода.
Село Крушуна е основано в римско време на мястото на една римска
крепост. Според една легенда името си носи от един манастир, който е бил
окован в олово.
В стари времена преди години село Кърпачево е било турско. Когато
бягали турците, чорбаджията "преписал" всички земи на своя ратай Футьо.
В последствие са се заселили още хора най-вече от Габровските села.
Тогава селото се е казвало Уруците, след това Надежда, а след 9-ти
септември 1944 г. става Кърпачево.
Може да се твърди, че селищната мрежа на община Летница е
сравнително добре балансирана. Към 2003 г. 70.40 % от населението на
общината е концентрирано в града. За сравнение градското население
(степента на урбанизация) в страната е 69 %. Това показва, че в общината
има добре развита мрежа от селски населени места.
Според броя на населението в общината - 5 432 жители през 2003 г.,
град Летница с 3 824 жители попада в категорията 'много малък град' (под
10 000 жители). Две от селата - с.Горско Сливово с 902 жители и с.Крушуна
с 551 жители попадат в категорията 'малки села' (200 - 1 000 жители). Село
Кърпачево (135 жители) попада в категорията 'много малки', т.е. с
население под 200 жители.
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НАСЕЛЕНИЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА КЪМ 31.12.
Населено място
Ловешка област
Община Летница
с. Горско Сливово
с. Крушуна
с. Кърпачево
гр. Летница

1999

2000

2001

2002

2003

176 389

174 458

167 931

165 456

163 342

6 320
995
571
190
4 564

6 350
965
573
192
4 620

5 512
941
550
164
3 857

5 450
920
544
157
3 829

5 432
902
551
155
3 824

Според ЕКНМ (единен класификатор на населените места) град
Летница е от IV функционален тип. Село Горско Сливово е от VI
функционален тип, а с.Крушуна е от VII функционален тип. Село
Кърпачево е от VIII функционален тип.
Отрицателният демографски прираст и обезлюдяването застрашават
сегашните кметства Горско Сливово и Крушуна. Поминък, социални услуги
и инфраструктура са ключовите фактори за задържане на процесите на
обезлюдяване. Те са необходимите инструменти за въздействие върху
урбанизационните процеси в общината.
Селищната мрежа в областта е балансирана териториално.
Подходящо е да се насърчава разкриването на малки и средни
предприятия, свързани със селскостопанското производство.
През епохата на индустриализацията (в национален аспект),
населението в градовете е нараствало силно за сметка на намаляване на
населението в селата, като след 1980 година този процес постепенно
затихва и от 1990 г. започва процес на намаляване на населението в
градовете. На настоящия етап населението в селата намалява със
значително по – високи темпове от това в градовете.
Негативните демографски процеси са засегнали и община Летница и
са сериозен индикатор за общата икономическа криза.
Урбанизационните процеси в община Летница са следвали в общи
линии тези в страната, но от анализа на урбанистичното развитие се
налагат следните изводи:

Населението в общината намалява;

Необходимо е да се отдели внимание на развитието на всички
селища в общината;

Производствените територии и жилищните райони са
неблагоустроени;

Техническата инфраструктура не удовлетворява нуждите на
населението;

Не са достатъчно грижите за културно – историческото
наследство;

Урбанизационните процеси в края на 80-те и началото на 90-те
години са силно повлияни от политически фактори;

Социално-икономическите сътресения в периода на прехода се
отразяват много по-силно в селата на общината.
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5.2 Осигуреност с устройствени планове
Вследствие промените в обществено-икономическите условия,
законовата и нормативна уредба, са налице обективни потребности за
привеждане на съществуващата устройствена и градоустройствена основа
в съответствие с новите изисквания, свързани с нарастваща потребност от
ново строителство предимно за целите на нови производства, туризъм и
отдих.
Всички населени места имат регулационни планове, но вече са
остарели и не осигуряват устройствени възможности за съвременно
развитие. Град Летница и село Кърпачево имат застроителни планове.
В момента се изработва Подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на лесопарк “Маарата” - с.Крушуна, съгласно
който се предвижда застрояване на рекреационни и туристически обекти.
Като основа за изработването на подробни устройствени планове, е
необходимо на първо място изготвянето на подробна кадастрална карта.
Приоритетно следва да се разработят подробни устройствени планове.
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6.

АНАЛИЗ
НА
СИЛНИТЕ
И
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ
6.1
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИТЕ

СТРАНИ,

ВЪТРЕШНА СРЕДА
СЛАБИ СТРАНИ

Природна среда и местоположение:
• Значителното слънцегреене и брой дни
без мъгли е предпоставка за отглеждане
на топлолюбиви растения и летен отдих;
• Наличието на туристическите ресурси природни и антропогенни дадености,
които
позволяват
развитието
на
рекреацията и туризма; Наличие на
залежи от нерудни полезни изкопаеми;
• Близост до основни пътни артерии;
• Наличие
на
значителни
количества
частни земеделски земи.
Екологични условия:
• Районът на общината е със специфична
флора и фауна, с представители на
няколко фитогеографски и зоогеографски
зони, с редки и изчезващи видове,
включени в Червената книга на България
и голямо разнообразие от ценни лечебни
растения.

•

•

•

•
•
•

Културно историческо наследство:
• Уникално съчетание на обектите
културно-историческо
наследство
природните дадености в региона;
• Съхранени традиции (фолклор).

на
с

•

•

•
•

Човешки ресурси:
• Евтина работна ръка, готова да откликне
на предстоящо навлизане на чужди
капитали;
• Социална търпимост сред разнообразния
етнически състав;
• Стабилни обществени взаимоотношения.

•
•
•
•
•
•
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Отдалечеността
на
общината
от
Столицата, периферно разположение в
областта,
отдалечеността
от
ГКПП,
пристанищата и летищата в страната
затрудняват вноса на суровини и
материали и износа на готова продукция;
Земеделските земи са раздробени на
многобройни
маломерни
участъци,
непригодни за механизирана обработка.

Не е изградена градска пречиствателна
станция за отпадни води (ГПСОВ) в гр.
Летница, която да осигурява качество на
пречистените води;
Отсъствие на автоматизирани пунктове
за
мониторинг
на
качеството
на
атмосферния въздух;
Съществуват нерегламентирани сметища
и стари замърсявания;
В общината се наблюдава намаляване на
биологичното разнообразие в резултат на
антропогенно въздействие.
Малкото
обекти
на
културноисторическото наследство в община
Летница не са достатъчно проучени и
популяризирани
и
не
са
добре
поддържани и стопанисвани;
Няма
ясно
виждане
на
местно,
регионално и национално ниво за
социализация
на
паметниците
на
културното наследство и включването им
в реален туристически продукт;
Слаба
обществена
загриженост
по
отношение на културното наследство на
територията;
Липса на неправителствени организации
с предмет на дейност в тази сфера и
отсъствие
на
публично
частни
партньорства за опазване и използване
на културния потенциал на общината.
Демографски срив;
Миграция на населението;
Ниско
образователно
равнище
на
населението;
Висок дял на безработните жени;
Лица с ниско образование и ниска
квалификация;
Висок ръст на безработицата в резултат
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•

Икономика:
• Стабилизиране
на
икономическите
сектори в общината, които са с
потенциал за развитие;
• Производство и търговията със стоки,
които са от малкото в страната и са
предназначени за износ;
• Равномерно
разпределение
на
стопанските дейности - индустрия и
услуги във всички населени места;
Тенденция към увеличаване размера на
произвежданата
продукция
на
преработващата
промишленост
в
икономиката на общината, съответно на
приходите и наетите в промишлеността;
Преструктурирането на националната
икономика дава и ще дава отражение и
върху
местната;
Водеща
е
преработвателната
промишленост
основен структуроопределящ отрасъл на
икономиката.

Селско стопанство:
• Благоприятни условия за развитие на
растениевъдството - за отглеждане на
ягодоплодни, трайни насаждения и
зеленчуци;
• Наличие на млади хора, които могат да
бъдат обучени да правят модерно
земеделие;
• Наличие на напоителна система;
• Осигуряване на допълнителни доходи на
населението от страничните ползвания на
територията на горския фонд - паша на
добитък, добив на сено и листников
фураж, добив на билки, горски плодове,
гъби, орехи.
• Моноструктурна
специализация
в
областта на отглеждането на ягодоплодни
от земеделските производители, при
законоформулиран статут и перспективи
на развитие.
Туризъм:
• Наличие на защитена територия – дивно
красива съхранена природа, културноисторическо наследство и минерален
извор подходящи за развитие на туризъм;
• Наличие на минерален извор с уникална
по състав вода.

•

•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

•
•
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на преструктурирането на икономиката;
Ниската степен на образованост в
общината, особено в селата, не позволява
да
се
отговори
на
съвременните
изисквания на пазара на труда.
Липсата на наукоемки отрасли ще забави
навлизането на иновациите и развойната
дейност,
нарушавайки
общата
конкурентноспособност на общината;
Липса на крупни инвестиции-чужди и
български, които променят облика на
общинската икономика;
Плахо навлизане на информационните и
комуникационните технологии;
Производствените зони по населените
места
се
нуждаят
от
съществена
рехабилитация
и
инфраструктурно
обновление,
за
да
посрещнат
предизвикателствата на съвременните
производства;
Липсата на възможности за трудова
заетост на мъжката работна ръка, което я
принуждава да търси реализация “извън
общината” или в чужбина;
Липса на достатъчен капацитет за
усвояване на средствата от фондовете на
ЕС.
Разпокъсаност на обработваемата земя и
неразвит пазар на земята;
Недостатъчното
използване
на
поземлените ресурси за производство на
земеделска продукция, в т.ч. алтернативи
за отглеждането на тютюн;
Недостатъчна степен на механизация и
използване на торове и пестициди;
Ниска степен на концентрация на
селскостопанското производство;
Липса
на
собствен
инвестиционен
капитал
на
селскостопанските
производители;
Раздробеност
на
животновъдните
стопанства.

Туристическите места се нуждаят от
съществена
рехабилитация
и
инфраструктурно обновление, за да
посрещнат
предизвикателствата
на
европейските туристически дестинации;
Липса
на
подходяща
маршрутна
туристическа
инфраструктура
в
общината;
Неразвити
транспортни
връзки
за
нуждите на туризма;
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Техническа инфраструктура:
• Пространствено добре развита пътна
мрежа;
• Подаваната от 4 бр. сондажни кладенци
и 1 бр. гравитачен, питейна вода е с
много добри качества;
• Модернизирана съобщителна мрежа в
града с достъп до съвременни услуги;
Добре развита електроенергийна мрежа с
възможности
за
допълнително
натоварване.
• 60.67 % от републиканската пътна мрежа
в общината е третокласна;
• Всички селища са снабдени с питейна
вода и в общината няма режим на
водата;
• За град Летница има изградени 4
колектора и на 70% канализационна
мрежа;
• Напоителните
системи
са
частично
запазени;Състоянието на телефонната
система в общината е добро. Всички
населени
места
са
включени
в
национална система за автоматично
телефонно избиране;
• Електроенергийната мрежа в общината е
добре развита и оразмерена за товари,
по-големи от настоящите като има
възможност за допълнително натоварване
при необходимост. Състоянието в общи
линии е добро.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Липса на инфраструктура за развитие на
балнеолечебен туризъм;
Липса на материална база за рекреативен
туризъм, съответстващ на потенциала на
общината;
Неразвити спрямо потенциала културноисторически
и
природни
забележителности;
Необходимост
от
разширяване
на
защитената територия;
Липса
на
собствен
инвестиционен
капитал на местните предприемачи в
туризма.
Недостатъчно
добре
организирано
обслужване с автобусен транспорт по
линии в страната - вътрешнообластни и
вътрешнообщински
връзки
между
населените места;
Липса на организирано обслужване с
автобусен транспорт по международни
линии;
В общината се обслужва с жп транспорт
само общинския център;
Липса на обходен път на гр. Летница,
който да извежда транзитния поток;
Жп.
линията
е
единична,
неелектрифицирана;
Амортизирана водопроводна мрежа и
високи загуби на питейна вода;
За селата няма изградени колектори и
канализационна мрежа;
Липса на ГПСОВ;
Ниска
енергийна
ефективност
при
задоволяване
на
енергийното
потребление в общината.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

6.2
ВЪЗМОЖНОСТИ

ВЪНШНА СРЕДА

Макроикономическа стабилизация;
Членство в ЕС;
Продължаващ приток на преки чужди
инвестиции;
Внедряване на нови технологии при
добив и използване на нерудни полезни
изкопаеми;
Създаване на пазар на земята;
Прилагане на новото законодателство за
опазване на околната среда;
Кандидатстване
по
национални
и
международни програми, финансиращи
дейности за подобряване състоянието на
околната среда;
Прилагане на разработените общински
програмни документи;
Нарастващ интерес към алтернативните
форми на туризъм в национален и
международен мащаб;
Включване
на
най-забележителните
обекти
на
територията
в
общ
туристически продукт с други съседни
общини;
Прилагане на национални и регионални
програми за заетост;
Разрастване на експортния дял на
промишленото производство следствие
нарастващия единен пазар на ЕС;
Създаване на привлекателни условия за
бизнес - предпоставка за инвестиции;
Повишения интерес към България като
бъдещ член на ЕС при добра реклама и
създаване
на
"Имидж"
са
добра
възможност
за
привличане
на
инвестиции и развитие на туризма;
Перспективата ЕС може да примами
напусналите в близкото минало местни
жители - т.е инвестиции и човешки
ресурси;
Подобряване
на
структурата
на
земеползване чрез земеустройствени и
ко-масационни проекти в землищата,
което заедно с пазара на земята ще
създаде
възможност
за
по-уедрено
земеделие;
Създаване на трайни насаждения с
качествен посадъчен материал, основно в
лозарството и овощарството;
Възстановяване и активно ползване на
напоителните системи;
Изграждане на пазарна инфраструктура
за
пласмент
на
селскостопанската
продукция;
Създаване на система за научно и
информационно
обслужване
на
селскостопанските производители;
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•

•
•

•
•
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ЗАПЛАХИ
Да
продължи
влошаването
на
структурата
на
земеползване,
раздробяването
и
изоставянето
на
обработваемата земя поради липса на
реален пазар на земеделската продукция
и предстоящи делби на земеделските
земи;
Продължаване на практиката за ниски
санкции
при
замърсяване
на
атмосферния въздух, което не мотивира
фирмите да влагат инвестиции в нови
пречиствателни съоръжения;
Неосигуряване на финансови средства за
внедряване на нови технологии в
пречистването и опазването на околната
среда;
Да продължи локалното замърсяване от
незаконни сметища около населените
места;
Продължаваща незаинтересованост на
местното население по отношение на
културното наследство;
Динамично променящи се изисквания
към продуктите на различните форми на
туризъм, към който дестинацията не би
могла да се адаптира бързо;
Постепенно
разрушаване
на
ценни
обекти на културното наследство и реална
заплаха за унищожение на някои от тях
или части от тях;
Населението в активна възраст да
намалява по-бързо от общото;
Задълбочаване
процеса
на
ниска
грамотност
и
несъответствие
с
повишените изисквания на пазара на
труда;
Задълбочаване
на
миграционните
процеси;
Липса на средства за доизграждане и
поддържане на общинските пътища;
Забавяне на ремонта на амортизираната
водопроводна мрежа и увеличаване на
загубите;
Забавен процес и лошо качество на
строителство
на
канализационните
мрежи;
Пълно разграбване и разрушаване на
напоителните системи;
Продължаваща съобщителна изолация на
отделни
райони
поради
липса
на
икономическа мотивация;
Забавяне процеса на модернизация на
съобщителната мрежа; Компрометиране
на усилията за ефективно енергийно
потребление.
Ниското
образование,
липсата
на
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Създаване
на
конкурентноспособни
ферми в животновъдството; Стимулиране
създаването
на
малки
и
средни
предприятия
за
преработка
на
земеделска и животновъдна продукция;
Използване на Предприсъединителните
фондове и Структурните фондове и
Кохезионния фонд и за развитие на
регионалната инфраструктура;
Прилагане и развитие на концесиите като
форма
за привличане
на външен
капитал;
Инвестиции в регионална и местна
инфраструктура, осигуряващи достъп до
европейските инфраструктурни мрежи.

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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наукоемки отрасли и инвестиции ще
наруши
още
повече
конкурентноспособността на общината;
Инвазията на китайски и европейски
текстил
ще
застраши
местните
производители;
Намаляващото промишлено производство
под натиска на еврпейската конкуренция
ще задълбочи още повече проблема с
мъжката
работна
ръка;
Ниска
предприемаческа
култура
поради
недостатъчни
умения
и
обща
предприемаческа среда в районите;
Бавно навлизане на икономиката на
знания;
Недостатъчно развити публичночастни
партньорства;
Задълбочаващи
се
икономически
и
социални различия между общинския
център и останалата- селска част;
Задълбочаване
на
тенденцията
на
обособяване
на
малки
затворени
натурални земеделски стопанства поради
ограничени физически, технически и
финансови възможности на частните
стопани и липса на мотивация и
икономически интерес за сдружаване;
Непознаване на производителите на
стандартните за производство и търговия
с ЕС;
Липса на инвестиционен интерес от
стратегически инвеститори;
Забавяне изграждането на водещите
обекти
от
туристическата
инфраструктура;
Липса на маркетингова стратегия и
практика на местните туристически
фирми;
Несполука
в
привличането
на
стратегически инвеститор;
Недостатъчно кредитиране на Малките и
Средни Предприятия в туризма;
Хроничен
недостиг
на
финансови
средства.
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7.
ВИЗИЯ
Визията е обобщена представа/желание на една общност за
стандарта на живот и качествата на средата, която тази общност
изгражда, поддържа и обитава. Записаната в предишната стратегия за
развитие на община Летница през периода 2000-2006 г. визия:
“Община Летница е място с красива и чиста природа, където
основната идея на балансирано и устойчиво икономическо развитие
е благополучието на отделната личност, която живее богат и
природо-съобразен живот, в разбирателство и хармония с общността
и природата” не само адресира проблемите, но и във всеки един момент
съответства на целенасочената работа на местната власт за целия период
на действие на плана. Местните хора искат сигурен поминък, услуги,
комуникации; да има какво да предложат на децата си, да ги задържат до
себе си. Макар и скромен, този хоризонт на желанията би бил трудно
реализуем от гледна точка на пазарната среда и конкуренция в утрешна
обединена Европа. Необходимо е да се пречупи инерцията на старото
мислене и прекомерно облягане на държавата. Това го могат младите и
образованите, хората носещи в себе си високите критерии, като бъдещи
европейци и с готовност да се конкурират. Те са стратегическия ресурс за
развитие на общината.
От друга страна, скокът в посока на мечтаното развитие изисква
определено време и много усилия на общинската администрация,
социално-икономическите
партньори
и
цялата
местна
общност.
Навременната подмяна на икономическите основи е другият елемент във
визията за развитие на общината. Възможните нови опори (екологично
чисти храни, туризъм, рекреация, чисти производства) изискват чиста
среда и съвременна инфраструктура (в т.ч. комуникации). Те също трябва
да станат елемент на визията на общината.
Времето на свръх-концентрация (на инвестиции, услуги и хора) в
града отмина. Основната цел на европейската, националната и регионална
политика е “икономическо и социално сближаване”, т.е. премахване на
резките различия между стандартите на средата и на живота. Независимо
от ограничените ресурси и огромни потребности на населението от
община Летница, целевите публични инвестиции трябва да се насочат и
към подбрани селски райони. Те съдържат потенциал за желаното
преструктуриране, за намиране на алтернативни икономически опори на
общината.
Залог за конкурентноспособност е активното сътрудничество и
коопериране на община Летница с други общини. Това с особена сила
важи за реализирането на аспирациите за развитие на туризъм, служещ
като алтернативен икономически сектор.
Община Летница следва да запази и своя етнически толерантен
модел, с дух на разбирателство, взаимно уважение и зачитане между
етническите и религиозните общности.
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На тази основа е формулирана и визията за развитие на общината:

“Община Летница - административен център с
развита конкурентна лека промишленост, намиращ се в
жизнен
селскостопански
район,
целящ
висок
икономически растеж и заетост, осигуряващ сигурност
на
своите
граждани,
привличащ
младите
хора,
инвеститори и туристи, защото е място с красива и чиста
природа, където основната идея на балансирано и
устойчиво икономическо развитие е благополучието на
отделната личност, която живее богат и природосъобразен
живот в разбирателство и хармония с общността и
природата”
8. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА
Визията очертава крайния желан резултат от усилията на всички в
развитието на общината.
Обективните фактори и стимули за такова развитие са:
• Обективното съществуване на природни условия и ресурси
за изграждане на алтернативна икономическа база на общината;
• Наличие на силно-атрактивни природни и антропогенни ресурси,
формиращи конкурентноспособни и продаваеми туристически продукти;
• Добра степен на изграденост на енергийната и водостопанската
системи в общината;
• Неизползван потенциал на уникалната минерална вода и
прилежащите и терени;
Факторите, задържащи развитието са:
• Икономически
спад,
обхванал
структуроопределящите
производства в града и общината и ликвидиране на една значителна част
от тези производства;
• Недостатъчни връзки с европейските и световни лидери в
областта на различните икономически дейности и предприемачеството;
• Амортизирани производствени зони, нуждаещи се от скъпа
рехабилитация, за да посрещнат предизвикателствата на съвременни
производства;
Чрез визията си, общината очертава ясна картина на очакваното
бъдеще. Това предполага огромни усилия за мобилизиране на всички свои
ресурси и привличане на свежи външни такива. Това предполага още
подреденост в действията и следване на подходяща стратегия.
Основният извод от проведените анализи е, че общината може и
трябва да приложи "укрепваща" стратегия на развитие.
След по-малко от 2 години България ще стане част от общоевропейския
50

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013 год.

пазар. С това за голяма част от бизнеса ще започнат истинските проблеми. За
да оцелеят в тежката битка за пазар, местните мениджъри следва ускорено да
инвестират в материални активи и оборудване, в човешки ресурси, в нови
технологии, а оттам и в качество, бързина и коректност, за да реагират побързо на конкуренцията в Обединена Европа.
"УКРЕПВАЩАТА" стратегия за развитие на общината предполага:
• Предприемане на изпреварващи стъпки в подготовката за
вливане с европейските пазари - привлекателни обекти за нови
инвестиции, маркетингова реклама, информиран и настроен местен
бизнес, въвеждане на стандарти и технологии, предполагащи
конкурентноспособност;
• Общината залага на секторите на растеж и ги подкрепя с
всички възможни средства (позволени от закона, приемливи за
гражданите на общината и подкрепени от тях);
• Отчитайки
настоящия
профил (трудов и образователен) на
човешките ресурси, общината стимулира инвестициите в производства
от леката промишленост, за да стабилизира заетостта, включително и в
селата;
• Друга алтернатива на развитие на общинската икономика
и укрепване на нейната конкурентноспособност е развитие на нови
технологични
производства
за
привличане
и
задържане
на
високообразовано и висококвалифицирано население;
• Общината не подпомага и не стимулира гурбетчийството “изнесената си икономика”. Затова се намесва в повишаването на
качеството на учебния процес сред децата, защитата на труда и
репутацията на местните хора;
• Общината се подготвя отрано за максимално усвояване на
средства от структурните фондове на ЕС, създавайки "БАНКА
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРОЕКТИ
ЗА
МЕСТНО
ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ" – БСПМИР (по приложимите за общината приоритети на
тези фондове);
Прилагането на такава стратегия предполага изграждането на
жизнен икономически сектор и достатъчно приходи за инвестиране в
хората и жизнената им среда.
Основната стратегическа цел за развитието на общината в
периода до 2013 г. е:
ДА СЕ ПОСТИГНАТ СТАБИЛНИ (УСТОЙЧИВИ) И БАЛАНСИРАНИ
ТЕМПОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, КОИТО ДА ДОВЕДАТ ДО НОВИ,
ПО-ВИСОКИ СТАНДАРТИ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА
Основната
цел
съдържа
два
неотделими
компонента:
"ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ" и "ЖИЗНЕНА СРЕДА". Първият е двигател на
развитието, а вторият осмисля усилията на хората, реализирали това
развитие. Задължително условие е целта да се преследва успоредно и
едновременно в двете сфери.
Първият компонент е "СТАБИЛНИ И БАЛАНСИРАНИ ТЕМПОВЕ НА
ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ", но не "на всяка цена", а постигнат от
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обновена, конкурентноспособна, природощадяща икономика. Икономика,
оползотворяваща наличните човешки и природни ресурси на общината.
Икономика, приоритетно ориентирана не само към жизнени традиционни
производства, но и към високи технологии. Икономика, разчитаща на
нови инвестиции чрез активно привличане и насърчаване.
Другият компонент на целта е "НОВИ, ПО-ВИСОКИ СТАНДАРТИ НА
ЖИЗНЕНА СРЕДА". Отчитайки констатациите от анализа, това
всеобхватно понятие може да се сведе до стандартите в три основни
аспекта - екология, инфраструктура, жилища. Тук се включват и усилията
на местната власт за подобряване на стандартите в социалния сектор
(образование, култура, спорт, здравеопазване, жилища, социални грижи).
Конкретните измерители за постигане на основната цел са:
Икономика:
Ръст на БВП на общинско ниво (за 2003г. БВП на община
Летница е 1 496.96лв./ч.; за 2002г. БВП на област Ловеч е 3 412лв./ч.);
Ръст на местните и чуждестранни инвестиции "на зелено" и в
обновяване (разширяване) на съществуващи производства;
Ръст на реализирания износ (в стойностно изражение).
Жизнена среда:
Трайно премахнати нерегламентирани сметища;
Ремонтирани километри общински междуселищни пътища в
лошо състояние;
Ремонтирани километри улична мрежа в лошо състояние;
Брой обитавани жилища на 1000 човека;
Брой жилища с енергиен сертификат;
Трайни стандартни параметри на питейната вода (във всички
селища).
Допълнителни измерители за постигнатото по основната цел, са:
* oтносителният дял на заетите (в общото трудоспособно
население);
* индексът на човешкото развитие;
* брой студенти и учащи се (дял от общото население);
* интензитет на културния живот в общината.
С изпълнението на основната стратегическа цел се очаква и
осезателно увеличаване на доходите и подобряване покупателната
способност на населението.
Реализацията на основната цел е невъзможна без конкретна работа в
няколко аспекта - приоритетни сектори, цели за развитието на тези
сектори, мерки/програми към всяка от целите и накрая, конкретни
проекти или проектни идеи за прилагане на всяка от мерките.
Освен секторите, съдържащи се в основната цел ("икономика" и
"жизнена среда"), стратегията обхваща още два - "териториален
баланс" и "капацитет".
Териториалният баланс е стратегически важен по две причини —
доказана необходимост от по-равномерно развитие на общинската
територия и шанс да се привлекат средства от структурните фондове на
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ЕС за тази цел.
Сектор “капацитет” е от изключителна важност за приложимостта на
стратегията. Той се третира в широк аспект и обхваща: инструменти за
управление, специализирана общинска администрация по стратегическо
планиране, партньорства с бизнеса и нестопанския сектор, информация и
мониторинг.
На основание на направения анализ, основните приоритета на
общинския план за развитие на община Летница са:
¾
Развитие на конкурентноспособна и динамична местна
икономика, реализираща местните потенциали и предимства и
повишаване на нейната инвестиционна привлекателност;
¾
Изграждане на качествена жизнена среда и повишаване на
привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене;
¾
Постигане на териториален баланс в развитието на общината;
¾
Отваряне на общината към страната и света:
отваряне към съседни и други общини;
техническо побратимяване – “technikal twining” с органи
на местната власт от други страни.
¾
Укрепване на институционалния капацитет на местно ниво за
подобряване процеса на управление и усвояване на средства от
структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС.
П 1.: Приоритет 1.: Развитие на конкурентноспособна и
динамична местна икономика, реализираща местните потенциали
и предимства, и повишаване на нейната инвестиционна
привлекателност
Специфична цел 1.: Привличане
на
конкурентни производства в общината

нови

динамични

и

Мярка 1.1.: Повишаване на конкурентноспособността чрез
маркетингова реклама на града и общината, премахване на
пречките за инвестиции, координиране на инициативите за
икономическо развитие
Дейностите по тази мярка включват:
• Разработване на система от маркетингови мероприятия по
привличане на чужди инвестиции, основани на преимуществата на
общината за развитие на конкретен бизнес;
• Изготвяне на рекламни представителни материали за община
Летница;
• Изграждане на “име-имидж” на община Летница и представяне на
национални и международни форуми за търсене на инвеститори;
• Разширяване на връзките на общината с други общини,
области и градове в страната и чужбина. Привличане на инвестиции от
тях;
• Въвеждане
на
интегрирана
система
за
качеството
(сертифициране по ISO-9001:2015);
• Промоциране
на свободни обекти, индустриални сгради и
терени;
• Поддръжка на официален сайт на община Летница.
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Мярка 1.2.: Повишаване на достъпа и изграждане на бизнес
и технологична инфраструктура, подкрепяща бизнеса
Предоставянето на бизнес и технологични услуги, допринасящи за
развитието на предприемачеството, местния бизнес и създаването на
нови работни места е все още дефицит в общината. Това определя
необходимостта от дейности по създаване и повишаване ефективността
на съществуващите бизнес услуги, включително специализирани услуги.
Регионът като цяло се нуждае от изграждане на производствени и
предприемачески зони, изложбени зали ( бизнес центрове, индустриални
паркове).
Въвеждането
на
съвременни
организационни
форми
за
насърчаване на пазарното преструктуриране в промишлеността следва
да осигурят необходимото съдействие в научното и технологично
обслужване на промишлените предприятия, осигуряване на задгранични партньори, координиране усилията на заинтересованите
местни партньори за изпълнение на съвместни проекти.
Основна цел на мерките и проектите в това направление е да се
постигне технологическо обновление на производствените предприятия
в общината, което ще доведе до увеличаване на качеството на
продукцията и конкурентноспособността на самите предприятия.
Необходимо е да се реши основният проблем за фирмите в бранша, а
именно завоюване и отстояване на позиции на нашите и международни
пазари.
Основните дейностите по тази мярка включват:
• Създаване на трайни връзки с висши учебни заведения и
научно-изследователски институти с цел установяване на делови
контакти и ефективен трансфер на технологии и ноу-хау;
• Създаване на Агробизнесцентър, който да обслужва цeлия
регион на общините, разположени в съседство с община Летница.
Мярка 1.З.:
Привличане на инвестиции за максимално
оползотворяване на местните ресурси и пазарната им реализация
Общината разполага с природни ресурси, които не са намерили
своята стопанска реализация поради липса на технологични мощности и
пазари за реализация.
При разработването им ще се създадат предпоставки за
алтернативна заетост.
Дейностите по тази мярка включват:
• Развитие на рекреационни зони за отдих край природната
забележителност “Маарата” и коритото на река Осъм;
• Възможност за използване като ВЕИ на термалната енергия от
сондажа на минералния извор край село Крушуна. Оптимално използване
химичния състав на минералната вода
• Изграждане на завод за биогаз.
Специфична цел 2: Създаване на условия и стимулиране
развитието на средния и малък бизнес във всички отрасли
Първата необходима стъпка е към провеждане на по-ползотворен
диалог и повишаване на взаимното доверие както между общината и
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бизнеса. Втората стъпка е в координирането на бизнес-намеренията:
тяхното информиране и насочване. Сътрудничеството с частния капитал
за постигането на тази цел следва да се основава на базата на коректното
партньорство, опростяването на административните процедури –
спазвайки законовата уредба и поемането от страна на общинската
администрация на някои от функциите на инициатор и координатор на
по-важни стопански начинания.
Мярка 2.1.:
Развитие на общинско-частно партньорство за
развитие на бизнеса
Дейностите по тази мярка включват:
• Разработване на Етичен кодекс за работа с бизнеса;
• Провеждане на регулярни срещи с бизнеса за информиране относно
състоянието на общинските проекти;
• Създаване на Консултативен съвет по икономическо развитие
към Община Летница;
• Развитие и укрепване на традиционни отрасли с потенциал
за керамичната, преработващата и хранително-вкусова промишленост;
• Развитие на алтернативни сектори - селско стопанство, нови
технологични и наукоемки производства.
Мярка 2.2.: Изграждане на бизнес мрежи
Регионалните бизнес мрежи са групи свързани производства на
основата на териториална близост, бизнес и технологично подкрепяща
ги инфраструктура, финанасови и образователни услуги. Организирани
в мрежи, активно подържани от местните институции, тези
предприятия развиват култура на сътрудничество, комбинирана с
големи възможности за иновации и адаптиране и развиват високо ниво
на конкурентноспособност. Успехът на бизнес мрежите се дължи на
съвместния мениджмънт и маркетинг, събирането и предоставянето на
стратегическа и технологична информация в рамките на създадените от
тях мрежи, възможностите за създаване на подходящи обучителни
програми за човешките ресурси и др.
В рамките на общината е подходящо изграждането на бизнес
мрежа или клъстер, обединяващ земеделските производители малинопроизводителите.
Дейности по изграждането на местните бизнес мрежи/клъстери
включват:
• Стартиране на пилотни проекти за създаване на клъстери;
• Развитие на мрежата от научно-развойни звена, предоставящи
услуги на клъстери.
Местната администрация, макар и с твърде скромни правомощия
да осигури съществени преференции за развитие на бизнеса. Това ще
изиграе много важно значение за възникване и развитие на
регионалните клъстери. В нейната власт е да инициира програма за
развитие на клъстери и да бъде активен участник в изпълнението на
тази програма. Неизменни партньори трябва да бъдат:
• Търговско-промишлената палата - Ловеч
• Стопанската камара - Ловеч,
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• Професионални сдружения на предприятия от региона и
областта;
• Сдружение за насърчаване на икономическо развитие на
регион Ловеч.
Мярка 2.3.:Повишаване на качеството на човешкия капитал и
съответствието на квалификацията му с пазара на труда
Качеството на човешките ресурси все още е едно от основните
предизвикателства на общинската икономика. За него са нужни добро
образование, наличие на гъвкавост на пазара на труда и сравнително
доброто съотношение между цената на труда и квалификацията. По тази
причина община Летница постепенно губи от състава на “армията” на
работната сила, тъй като тя все повече се оказва нискоквалифицирана и
подходяща за работа с остарели технологии.
Липсата на средства за научно-изследователска и развойна дейност,
сравнително ниската степен на използване на съвременни информационни
и комуникационни технологии, "изтичането на интелигенцията", липсата
на осъзната фирмена политика за квалификация и обучение на работната
сила, са сериозни негативни тенденции, които категорично потвърждават
необходимостта от адекватни действия, реализиращи се чрез посочените
по-долу дейности:
• Разработване на програма за привеждане на работната сила в
съответствие с новите потребности на икономиката и инвеститорите;
• Създаване на условия за непрекъснато професионално
обучение с цел повишаване адаптивността на работната сила към
потребностите на икономиката и инвестиционния процес.
Пазарът на труда не гарантира в достатъчна степен възвръщаемост
на инвестициите - ефектът от обучението не се реализира веднага, а в подългосрочна перспектива. Освен това, работодателите са настроени
предпазливо и по-скоро негативно към инвестиции в подготовка и
повишаване на квалификацията на работната сила. Мярката предлага
действия за насърчаване и подкрепа на професионалното обучение и
отговаря на предизвикателствата на средата. В тази връзка е необходимо
да се доразвият и приложат идеите за съвременни образователноквалификационни групи (центрове) в областта на хранително-вкусовата
промишленост, селското стопанство – земеделието и животновъдството и
алтернативния туризъм.
Специфична цел 3: Развитие на селското стопанство
Създаването на условия за преодоляване на монокултурната
зависимост от ягодо- и малино-производството и развитие на устойчиво
селско стопанство чрез развитие отглеждането на трайни насaждения и
животновъдство е основно предизвикателство в развитието на общината.
Целесъобразно е да се използват средствата на Структурните
фондове на Европейския съюз за реализиране на проекти за обучение и
преквалификация, за пасищно отглеждане /угояване/ на телета и говеда,
за производство на зелени фуражи за животновъдството, за подобряване
на породите в животновъдството в общината, за създаване на масиви от
трайни насaждения нетрадиционни за земеделието в Летнишка община с
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прилагане на нови технологии в тази област.
Мярка 3.1: Развитие на животновъдството
• Създаване
на
животновъдни
ферми,
Европейските изисквания и стандарти.

отговарящи

на

Мярка 3.2: Развитие на екологично земеделие
• Създаване на масиви трайни насъждения.
Специфична
цел
4.:
Развитие
на
техническата
инфраструктура, създаваща условия за привличане на инвестиции,
растеж и заетост
Инвестициите, свързани с местната инфраструктура са основен
фактор за регионална конкурентноспособност, за повишаване мобилността
на населението, намаляват цената и увеличават трафика на товарни и
пътнически превозни средства в района на преноса на хора и товари, за
навлизане на информационните и комуникационни технологии.
По-добрите условия за транспорт безспорно водят до повече
инвестиции и създаване на благоприятни условия за растеж. В тази връзка
община Летница проявява загриженост и има изготвени проекти за ремонт
или рехабилитация на пътища. Но тъй като стойността на тези проекти е
значителна,
е
необходим
занапред
предварителен
анализ
на
приоритетността на всеки участък. Финансовите ресурси и експертното
участие за подобни проекти са силно централизирани, което налага
обосноваване на исканията за финансиране на пътните проекти и лобиране.
От съществено значение за икономическото развитие на общината е
подобряването на пътищата от националната и местните пътни мрежи.
Ефектът от подобрената пътна свързаност може да се търси в
следните направления:
• Стимулиране на местната икономика чрез подобряване на
транспортните връзки в общината и със съседните общини;
• Засилване на конкурентната среда на общинската икономика
чрез улесняване на транспортните връзки и по този начин стимулиране на
нейната ефективност;
• Увеличаване на заетостта в региона чрез пряка заетост в
ремонтните дейности и косвена заетост в съпътстващите дейности.
Мярка 4.1.:
Доизграждане и поддържане на техническата
инфраструктура с общинско значение.
Тук се включват:
• Реконструкция и разширение на водопреносната мрежа за
всички населени места;
• Изграждане на градски подземен колектор за съобщителната и
енергийната мрежа;
• Монтиране на табели, както на уличната мрежа във всички
населени места, така и входно-изходни, отговарящи на изискванията на
ЕС ( едновременно на латиница и на български език) и на предписанията
на КАТ;
• Текуща поддръжка на хоризонтална пътна маркировка;
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• Предоставяне на достъп за инвалидите до обществени сгради и
институции, чрез изграждане на подходи, рампи и тротоарни настилки;
• Проектиране и изграждане на ПСПВ и съпътстващата
инфраструктура;
• Проектиране и изграждане на ГПСОВ и довеждащата
инфраструктура;
• Проектиране и изграждане на канализационни мрежи в селата;
• Довършване изграждането на канализацията в общинския
център;
• Паспортизация и разработване на план за ремонтите,
поддръжката и обновяването на общинския сграден фонд;
• Възстановяване на парк “Калето”;
• Проектиране, трасиране и маркиране на тематични екопътеки
към защитената територия и периодичната им поддръжка;
• Изграждане на оборотни жилища за децата, напускащи ДОВДЛРГ
с. Крушуна – лица в риск при прехода им към социална интеграция;
• Обособяване на гробищни паркове във всички населени места –
издигане сграда тъжни ритуали, параклис, тоалетна, изграждане алейна
мрежа, направа ограда и осигуряване на транспостна техника за тази
дейност ;
• Изграждане (реконструкция на наличната общинска собственост)
на общинска леглова база – хотел;
• Рехабилитация и поддържане на улична мрежа;
• Рехабилитация и поддържане на общинската пътна мрежа и
съоръжения.
Мярка 4.2.: Подобряване на достъпа и развитие на
информационните и комуникационни технологии в областта на
публичните услуги и услугите за МСП
Едно от важните условия за формиране на конкурентен профил на
общините е достъпът до информационни и комуникационни
технологии. Липсата на достъп до подходящи телекомуникационни
услуги представлява сериозна пречка в развитието на всички общини,
особено на малките бедни общини от изостанал селски район, каквато е
община Летница.
Регионалната политика следва да подкрепи развитието на
мрежата на информационното общество в районите и достигането на
значително равнище на изграденост на комуникации и прилагането на
информационните и комуникационни технологии чрез:
• изграждане на е-община (техническо и софтуерно обезпечаване и
квалификация на персонала).
Мярка 6.3.: Енергийна ефективност
Енергийната ефективност не е самоцел, а средство за намаляване на
разходите, подобряване на конкурентноспособността, сигурността на
енергоснабдяването и опазване на околната среда. За това ще се разчита
както на пазарните сили, така също и на целенасочени предварителни
действия на регионалната политика:
• Саниране на жилищни и обществени сгради;
• Енергоикономично улично осветление;
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• Изграждане
топлофикация.

на

ефективни

системи

за

газификация

и

П 2: Приоритет 2: Изграждане на качествена жизнена среда и
повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и
местоживеене
Специфична цел 1: Повишаване на образователното равнище
на населението
Мярка 1.1.:
Подготовка на младото поколение за пълноценен
живот и дейност в демократично общество, в което свободната изява
на личността включва отговорностите й пред самата нея, пред нацията
и човечеството
• Създаване на профилирана земеделска и други паралелки,
съобразяване с пазарното търсене на профили, специалности и професии;
• Да осигури необходимото равнище на общообразователна и
професионална подготовка на личността, позволяващо й непрекъснато да
се образова и самообразова;
• Създаване и поддържане на ефективна система за контрол на
качеството на образованието.
Специфична цел 2: Повишаване на грижите за жителите на
общината
Мярка 2.1: Подобряване на здравните услуги
• Провеждане
на
информационни,
образователни
и
профилактични кампании на здравето;
• Осигуряване на условия за непрекъснато повишаване на
квалификацията и специализацията на медицинските специалисти,
работещи в системата на училищното здравеопазване.
Мярка 2.2: Развитие на спорт и младежки дейности
• Проектиране и изграждане на спортни площадки, плувни
басейни и други спортни обекти.
Мярка
2.3:
Равноправно
интегриране
в
българското
общество на жителите на общината от малцинствен произход
• Включване в програми за ограмотяване, квалификация,
преквалификация и заетост на населението от общината;
• Осигуряване на оптимални условия за достъпно и качествено
образование;
• Реализация на общинската програма за образователна
интеграция на децата и учениците от малцинствен произход.
Мярка 2.4: Подпомагане на социално-икономическото и
културното развитие на Летница.
• Съхраняване и реклама на историческото и културното
наследство на територията на общината;
• Създаване на условия за стимулиране на културния и
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интелектуален живот в община Летница;
• Обогатяване на формите на аматьорското и професионалното
изкуство.
Специфична цел 3: Подобряване качествата на околната среда
Подобряване състоянието на водата, въздуха и почвите в районите с
натрупване на екологични проблеми включва прилагането на мерки, които
ще подобрят екологичната обстановка в зависимост от териториалния
обхват на увреждането, обхвата на засегнатото население, концентрацията
на замърсяването и степента на вредност за човешкото здраве и
природата. Предлаганите мерки ще въздействат в няколко направления:
намаляване или елиминиране източниците на замърсяване, изчистване на
замърсяването, възпрепятстване преноса на замърсяване от един на друг
компонент и предпазване от замърсяване.
Мярка 3.1.: Разработване и изпълнение на план и програма за
опазване на околната среда
• Създаване на Консултативен съвет по опазване на околната среда;
• Закриване на общинското депо в град Летница;
• Залесяване на закритите сметища и депа.
П 3: Приоритет 3: "Отваряне" на общината към страната и
света
Специфична цел 1: Развитие на различни видове туризъм
Наличието на силно атрактивни природни и антропогенни
ресурси, сглобяеми в конкурентно-продаваеми туристически продукти е
реална възможност както за икономическото стабилизиране на
общината чрез създаване на допълнителна заетост и приходи за населението, така и за приобщаване към други общности и туристически
обмен.
Мярка 1.1.:
Социализиране на богатото природно и
историческо наследство /ПИН/.
Необходими са както определени действия от страна на общинската
администрация, така и конкретни проекти за "социализирането " на ПИН;
• Изготвяне на общинска стратегия за развитие на туризма;
• Разширяване на защитената територия;
• Изграждане на туристически център към ПЗ “Маарата”;
• Предлагане на елементите на ПИН в завършени туристически
продукти, със "собствена марка" в рекламна страница на общината (т. е.
не описание какво има, а как може да бъде видяно с предложения за
организация, транспорт, храна, нощувка и пр.).
Специфична
цел
2:
Развитие
на
трансгранично
и
междурегионално сътрудничество
Трансграничното сътрудничество е от важно значение за
преодоляване на структурните проблеми на общината в резултат на
нейното местоположение – изостанал селски райони в индустриален
упадък. Основните дейности се концентрират върху развитието на
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инфраструктурата, съвместни икономически, социални и културни
дейности, които повишават привлекателността на общината за
инвестиции и подобряват качеството на живот в нея.
Предложените нови приоритети за периода 2007-2013 г., по които
процесите на трансгранично сътрудничество ще получат финансова помощ
от Европейската Общност, ще бъдат насочени по-специално към:
• Насърчаване на предприемачеството и по-конкретно развитие
на МСП, туризъм и трансгранична търговия;
• Насърчаване опазването и съвместното управление на околната
среда;
• Намаляване на изолацията на общината чрез подобрен достъп до
транспортни, информационни и комуникационни мрежи и услуги;
• Развитие на сътрудничеството и капацитета, особено в сектори
като здравеопазване, култура и образование;
• Насърчаване интеграцията на трансграничните пазари
на
труда, местните инициативи в областта на заетостта, равните
възможности, обучение и социална интеграция и споделяне на човешките
ресурси и услуги за изследвания и технологично развитие.
В областта на икономическото сътрудничество дейностите ще обхванат:
• Техническо побратимяване – “technikal twining” с органи на
местната власт от други страни, целящо решаване на стратегически важни
проблеми в развитието на община Летница и особено в областта на
местното икономическо развитие;
• Създаване на смесени информационни (бизнес) центрове за обмен
на информация за пазари и услуги.
Специфична цел 3: Междуобщинско сътрудничество с общини
от областта и от съседни области
Мярка 3.1.:
Интегриране на усилията със съседни общини за
обекти от общ интерес
Подходящи дейности и проекти по тази мярка включват:
• Изграждане на "пазар на производителите" и улесняване
реализацията на селскостопанската продукция на производителите от
общините на областта и съседни области;
• Съвместно предложение с община Ловеч за създаване на
защитена територия – Природен парк.
Доброто управление, съчетано с ефективното кадруване на
институционална структура са основните фактори за успешна
регионална
конкурентноспособност,
защото
те
повишават
ефективността
на
предприеманите
действия
от
публичната
администрация на местно ниво.
Опитът показва, че доброто управление изисква преминаване от
традиционния подход "отгоре надолу" към по-отворена форма,
включваща съответните страни в региона. Тези партньорства трябва да
обединят всички области на политиката, имащи отношение към
икономическото, научното и социалното развитие (интегриран подход) в
дългосрочен хоризонт (стратегически подход).
Друг аспект на проблема за комуникациите в общината е
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различната информационна осигуреност и свързаност на населените
места. Необходими са повече координирани усилия на местните
администрации, информационното общество и бизнеса за реализация
на информационни проекти. Удачна форма е създаването на webориентирани връзки на администрацията с потребителите на публични
услуги, създаването на културни, образователни и комерсиални сайтове.
Състоянието и тенденциите на навлизането на информационните
технологии силно контрастира с икономическото и социалното развитие
на общината и е повод за регионални интервенции за смекчаване на
неравенството. Като възможна цел може да се формулира целенасочено
въздействие върху информационното развитие на общината и
регионалната икономика, коригиране на неравенството във въвеждането
на върховите технологии.
Успехът на обсъдените по-горе инициативи изисква и активно
ръководство от страна на един предприемчив орган на местната власт,
който
работи
в
тясно
сътрудничество
с
бизнес-общността,
неправителствения сектор, научно-изследователските институти и
неправителствените организации. В следващите години общината ще
трябва да поеме по-голяма отговорност и действия за маркетинга на
местната икономика и нейните конкурентни предимства. В този
контекст Кметът, Общинският съвет и цялото ръководство на
общината ще се нуждаят непрекъснато от консултации и подкрепа за
последиците от предстоящите промени в национален и глобален мащаб
върху развитието на местната икономика, за да може обществената и
частна помощ, свързани с развитието на инфраструктурата, обучението,
пропагандиране, лобиране и т.н да бъдат по-добре насочвани.
За реализация на принципа на партньорство общината следва да
изгради
консултативна
група
за
партньорство
между
обществения/частния сектор по проблемите на развитието на
бизнеса, която ще оказва помощ при осъществяването на местната икономическа политика и ще упражнява надзор на системата за
мониторинг на Общинския план.
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9.
ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
В периода на действие на Плана за развитие на община Летница,
основните източници за финансиране на планираните дейности са
разделени в следните групи:
¾ Национални източници, включващи средства на държавното
финансиране – републикански бюджет, общински бюджет, от търговски
дружества с държавно и общинско участие и финансиране от частни
търговски дружества;
¾ Инвестиционната програма за развитие на районите за
целенасочено развитие, която ще включва средства за развитие на
тези райони, разпореждани от Министерство на регионалното развитие
и благоустройството. Съобразно критериите в чл.7а от Закона за
регионалното развитие и данните на НСИ, община Летница попада в
област за целенасочено въздействие и по-точно в изостанал селски
район. По тази причина общината ще бъда избираема по тази програма;
¾ Европейския съюз – Структурни фондове и Кохезионен фонд, както и
останалите инициативи на Общността - след приемането на страната
ни за пълноправен член на ЕС;
¾ Безвъзмездни средства от други източници и донорски програми;
¾ Привлечени
средства
чрез
кредитни
инструменти
и
инвестиционни фондове – средства от физически и юридически лица.
Приоритети на структурните фондове на ЕС за периода 2007-2013 г.
Европейски фонд за регионално развитие
Финансирани основни приоритети и мерки за периода 2007-2013
Регионална
Европейско
Конвергенция/
конкурентоспособност и
териториално
Сближаване
заетост
сътрудничество
• Изследвания, технологии и
развитие, иновации и
предприемачество
• Информационно общество
• Околна среда
• Предпазване от рискове
• Туризъм
• Транспорт: трансевропейски
мрежи и чист градски
транспорт
• Енергия, вкл.
трансевропейски мрежи
• Образование
• Здравеопазване
• Директни помощи за
инвестиции в МСП
Заб.: Регионите с БВП под 75%
от средното за Общността
имат право на достъп до
тази цел

• Иновации и икономика на
• Трансгранични
знанията
социалноикономически
– капацитет за изследвания,
дейности
технологии и развитие, и
иновации
• Транснационално
сътрудничество
– иновации в МСП
• Работа в мрежа и
– предприемачество
обмен на опит между
– финансови инструменти и
регионалните
и
инкубаторни възможности
местните власти
• Околна среда и предпазване от
рискове
• Достъп извън основните
градски центрове до
транспортни и
телекомуникационни услуги от
общ икономически интерес
Заб.: Всички региони от ЕС,
които нямат право на достъп
до
цел
“Конвергенция”,
отговарят на условията по
тази цел
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Европейски фонд за регионално развитие
Финансирани основни приоритети и мерки за периода 2007-2013 по
специфични райони
Райони с природни
Градско
Селски райони
препятствия
измерение
• Инфраструктура
• Телекомуникационни мрежи
и услуги
• Развитие на нови дейности,
извън аграрни и рибния
сектор
• Засилване на връзките
между градските и селските
райони
• Развитие на туризма и
услугите в селата

• Достъпност
• Икономически дейности,
свързани с културното
наследство
• Устойчиво използване на
природните ресурси
• Туризъм

• Възстановяване на
физическата среда
• Преустройство на
нарушени терени
• Развитие
на
историческото
и
културното
наследство с мерки
за насърчаване на
предприемачество на
местно ниво

Финансирани приоритети и мерки по европейски фондове –
избираеми за периода 2007-2013
Европейски социален
Фонд “Сближаване”
Селско развитие
Фонд (ESF)
• Адаптабилност на
работниците
• Достъп на търсещите работа
до заетост и предпазване от
безработица
В
районите
по
цел
“Конвергенция”, Европейския
социален фонд се намесва с
цел:
• Разширяване на
инвестициите в човешкия
капитал
• Засилване на
институционалния
капацитет на публичните
администрации в следните
области:
- икономика
- заетост
- социална сфера
- околна среда
- законова рамка

• Подобряване на конкурентоспособността
в селското и горското
стопанство
• Мениджмънт на земите:
- Устойчиво използване на земеделските земи
Заб.: Това засяга държавите
- Устойчиво използчленки с БВП под 90% от
ване на горските
средното за Общността
земи
• Диверсификация на
селската икономика
и качеството на живот в селските райони
• Подходът Лидер

• Трансевропейски транспортни
мрежи
•Опазване на околната среда
• Устойчиво развитие
-Енергийна ефективност
-Възобновяема енергия
-Транспорт

Приоритетната ос, свързана с
транснационалното
сътрудничество,
трябва
да
бъде включена в оперативна
програма.
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Инвестиционни фондове, опериращи в България
Baring Private Equity Partners (www.bpep.com/bpep/index.asp)
Региони: ЕС(15+10), България, Румъния,Нови независими държави, Азия
Проекти, които се финансират от Инвестиционния фонд:
капиталово финансиране за средния предприятия, които планират
разширяване;
Фондът ще държи мажоритарен или миноритарен дял
Годишен бюджет - 15 мнл. Евро;
финансиране на проекта: между 5 и 10 млн.евро
DBG Eastern European Fund LTD 2 (www.dbgee.com)
Период на действие: 2003-2013
Региони - България, Румъния, Балкани
Проекти, които се финансират от Инвестиционния фонд:
Услуги, Политика на МСП, Индустрия, Заетост, Икономика, Финанси,
Местно развитие;
Капиталово финансиране за периферни компании; насърчаване на
инвестициите, насърчаване на производството.
Бенефициенти - корпорации, малки и средни фирми
Годишен бюджет - 80 мнл. Евро;
Финансиране на проекта: между 3 и 12 млн.евро
Black Sea Fund L.P (www.globalfinace.gr)
Региони - България, Румъния, Нови независими държави, Балкани
Проекти, които се финансират от Инвестиционния фонд:
Услуги, Политика на МСП, Индустрия, Иконимика, Финанси;
Капиталово финансиране за компании с потенциал за растеж;
Малки и средни предприятия.
Фондът участва с инвестиция, не по-поляма от 15 % от поверения капитал
на всяка една компания
Годишен бюджет - 100 мнл. Евро;
Финансиране на проекта: между 2.2 и 10.1 млн.евро
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Цели на Структурните фондове 2007 - 2013 г.
Цел "Конвергенция" (сближаване): Целта ще бъде насочена към
ускоряване на конвергенцията на най-слабо развитите държави членки и
региони, чрез подобряване условията за растеж и заетост; увеличаване и
подобряване качеството на инвестиции във физическия и човешкия
капитал; развитие на иновациите и на "обществото на знанието";
приспособимост към икономическите и социалните промени; опазване и
подобряване на околната среда, както и на административната
ефективност.
Тази цел ще бъде приоритет на Общността.
Цел "Регионална конкурентоспособност и заетост": Целта ще
изключва най-слабо развитите региони и ще е насочена към засилване на
регионите, конкурентоспособността и привлекателността, както и
заетостта чрез иновации и насърчаване на "обществото на знанието",
предприемачество, опазване на околната среда, подобряване на достъпа
до транспорт и телекомуникационни услуги, адаптивността на
работниците и бизнеса.
Цел "Европейско териториално сътрудничество": Ще осигурява
подкрепа за хармонично и балансирано развитие на територията на ЕС,
трансгранични дейности, транснационално сътрудничество, работа в
мрежа и обмен на опит между регионалните и местните власти.
Както всички общини, така и община Летница трябва да
разчита на собствения си капацитет и ресурси за финансиране
подготовката на проекти и тяхното съфинансиране. От една страна,
това означава при съставянето на годишните бюджетите да се определят
приоритети и да се отпускат средства за разработване и съфинансиране
на приоритетни проекти. От друга страна това налага възприемане на
активна позиция от общината за мобилизиране на ресурси чрез създаване
на партньорства както с НПО, така и с частни фирми и/или други
общини, т.е. чрез обединяване на средства.
10.

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Индикативната финансова таблица е структурен елемент на
общинския план за развитие. Тя дава числен финансов и времеви израз на
предвидените в плана мерки.
Финансовите разчети за повечето мерки, дейности и проектни идеи
са базирани само на експертно предположение, доколкото таблицата има
индикативно значение
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11. ИЗПЪЛНЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013 ГОД.
Местната власт в лицето на община Летница има ключова роля при
изпълнението на амбициозните стратегически цели. От формулираните
цели произлиза сложен комплекс от мерки-задачи, излизащи отвъд
рутинните задължения и капацитет на общинската администрация.
Публичността на общинския план за развитие не трябва да е
формална. Активното привличане на бизнеса и неправителствения сектор
е необходимо условие за реализация на предвидените мерки и проекти.
Липсващият ресурс от идеи, компетенции, мотивация и пари се съдържа в
местната общност. По повод изпълнението на плана, този ресурс трябва да
бъде мобилизиран. Освен това е необходимо да се предприемат мерки за
повишаване на общия капацитет на общинската администрация, както и
на партньорите на общинското развитие.
Изпълнението на общинския план за развитие ще се реализира както
чрез включване на мерки и проекти от общинския план в Областната
стратегия за развитие, така и в плана на съответния район за
планиране, в плана на Районите за целенасочено въздействие.
Мотивирани действия на местната власт в партньорство с частния
бизнес и неправителствения сектор е мотора за реализация на значителна
част от мерките и проектите със собствени средства.
Прилагането на принципа на публично-частно партньорство е
основата за постигането на резултати по реализацията на плана.
Кметът на общината (съгласно чл. 27 от Закона за регионално
развитие, 2004 г.) организира изработването на Общинския план за
развитие и на програмата за реализацията му и ги внася за обсъждане и
приемане от Общинския съвет. Той ръководи, организира и контролира
дейността по изпълнението на Програмата за реализация на Общинския
план за развитие, представя годишен и заключителен доклад за
изпълнението на Програмата за реализация на Общинския план за
развитие за одобряване от Общинския съвет, осигурява публичност и
прозрачност на Общинския план за развитие, както и на действията по
реализацията му (съгласно Закона за регионално развитие, 2004 г.). Освен
това като член на Областния съвет за развитие кметът на общината има
възможност да влияе върху определянето на мерките и проектите, които
ще бъдат включени и финансирани от Националната оперативна програма
за регионално развитие, а така също и в новата Инвестиционна програма
за развитие на районите за целенасочено въздействие, тъй като община
Летница попада в един от тези райони – изостанал селски район (съобразно
критериите в чл.7а от Закона за регионално развитие). В своята дейност
кметът ще бъде подпомаган от цялата общинска администрация.
Настоящият план е отворена система. Веднъж приет, той би трябвало
да остане относително “твърд” в стратегическата си насоченост и цели, но
отворен и гъвкав – по отношение на мерките и проектите. При
необходимост, актуализация на Общинския план за развитие ще се
извършва в съответствие със Закона за регионално развитие, като се има
предвид измененията на социално-икономическата среда в страната и
общината.
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Рационално осъществяваното наблюдение води до засилване на
потенциалните ползи на Плана, особено при реализацията му. При
изготвянето на годишния и заключителния доклад, за наблюдение се
използват индикатори, които са съобразени с характера на Общинския
план за развитие и съответните стратегически цели, приоритети и
специфични цели.
Основните индикатори, с които ще се измерва (оценява)
постигането на стратегическите цели, включват:
-БВП на човек от населението
-Темп на нарастване на БВП и БВП на човек от населението
-Равнище на заетост: общо, мъже, жени
-Равнище на безработица: общо, мъже, жени, младежи
-Равнище на доходите.
-Вътрешнорегионални различия в равнището на БВП на човек от
населението ( спрямо средното за района за планиране и страната в % );
-Вътрешнорегионални различия в равнището на заетост ( спрямо
средното за района за планиране и страната в % );
-Вътрешнорегионални различия в равнището на безработица (
спрямо средното за района за планиране и страната в % );
-Вътрешнорегионални различия в равнището на доходите ( спрямо
средното за района за планиране и страната в % );
-Достъп до комуникации в %;
-Достъп на населението до непрекъснато водоснабдяване и питейна
вода с необходимите качества в %;

В рамките на този общински план за развитие е заложен плановия
период от 2007 до 2013 г. – това е периодът, в който ще се разчита и на
структурните фондове на ЕС. До края на 2006 г. общината би трябвало да
е подготвила и създала основния набор от стратегически документи –
мерки, програми и проекти, стартиращи през 2007 г. Създадената до
тогава
“БАНКА
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРОЕКТИ
ЗА
МЕСТНО
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ” е решаваща за реализиране на
инвестиционната част от програмата.
Но е наложително, да се приложат неотложни мерки за повишаване
на програмния и проектен капацитет на общината, доколкото достъпът до
тези финансови източници трябва да зависи от нейната действителна
способност да представят ефективни и конкурентни проекти. Местните
участници трябва да осъзнаят, че успешното им участие в Структурните
фондове на ЕС и програмите, подкрепящи регионалното развитие, ще
зависи и от тяхната инициатива, способност за поемане на риск,
новаторство и капацитет за изграждане на партньорство.
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12. ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013 ГОД.
Мониторингът е систематично събиране, анализ и използване на
информация, необходима за управлението и вземането на решения в
процеса на работата по изпълнение на Общинския план. По този начин
може да се сравни реалният напредък по изпълнението на плана с
предварително планираните дейности. Мониторингът е част от регулярното
управление на прилагането на плана и изпълнява основната си функция:
обратна връзка и предотвратяване на рисковете пред изпълнението
на предвидените дейности и в резултат на това, на стратегическата
цел и приоритетите.
Ако трябва да се направи ясно разграничение между мониторинг
и оценка, може да се каже, че “оценката започва там, където свършва
мониторингът”, че оценката се фокусира върху ефектите, постиженията и
изпълнението, докато мониторингът е насочен главно към ресурсите,
дейностите, продуктите и отчасти - резултатите, както и че мониторингът
трябва да се схваща по-скоро като текуща, постоянна дейност, докато
оценяването е предимно, но не постоянна дейност. Мониторингът преди
всичко дава информация, докато оценката “преценява” тази информация.
Групата за наблюдение:
разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение на
изпълнението на плана;
периодично извършва преглед на постигнатия напредък;
разглежда резултатите от изпълнението на мерките и степента
на достигането на целите;
разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е
възложена;
ежегодно подготвя доклад за изпълнението на плана, който
кметът внася в Общинския съвет;
прави предложения за усъвършенстване на плана, както и за
преразпределяне на средствата по мерките, програмите и проектите.
Мониторингът и оценката следва да проследяват не само
използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат
и физическия прогрес върху територията на община Летница (настъпващи
промени в състоянието на средата в резултат от предприети интервенции).
Това изисква набор от специфични индикатори и възможност за
алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана.
Предложените по-долу количествени и качествени индикатори за
мониторинг и оценка на изпълнението на плана отговарят на
изискванията за стремеж към количествено измерими, систематизирани и
стандартизирани индикатори.
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ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Темп на нарастване на приходите от продажби на човек;
Повишаване равнището на заетост, мъже, жени;
Различия в равнището на заетост по населени места;
Повишаване равнището на заетост във високотехнологични сектори;
Намаляване равнището на безработица, мъже, жени;
Различия в равнището на безработица по населени места;
Повишаване равнището на доходите;
Ръст на местните и чуждестранни инвестиции “на зелено” и в
обновяване/разширяване на съществуващи производства;
Ръст на реализирания износ (в стойностно изражение);
Трайни стандартни параметри на питейната вода (във всички
селища);
Степен на изграденост на ПСПВ;
Степен на изграденост на ГПСОВ;
Изградена канализационна мрежа, км;
% на трайно премахнати нерегламентирани сметища;
Подобрени общински пътища в лошо състояние и такива без
настилка в км;
Подобрена улична мрежа в лошо състояние в км;
Брой стандартни обитавани жилища на 1000 човека;
Брой жилища без основни благоустройствени елементи (ток, вода,
канал);
Брой жилища с енергиен сертификат;
% отпадни води, подложени на пречистване;
% на домакинствата/стопанските предприятия, обслужвани от
новите-подобрени системи за водоснабдяване;
Подобряване ефективността на водоснабдяването (в %);
Намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа (в %);
Процент на регионалните предприятия, доволни от мерките,
свързани с подобряване на комуналните услуги;
Дължина (в километри) на построената газопроводна мрежа (% от
мрежата, която е завършена);
Брой на потребителите, които са свързани с новата енергийна
мрежа;
Дължина на инсталирания оптичен кабел (в км);
Брой на абонатите на Интернет на 1000 жители;
Брой на създадените "онлайн" услуги;
Брой на новосъздадените фирми, които предлагат услуги, свързани с
информационните технологии (on-line, електронна търговия и др.);
Брой изградени обекти на местната и регионална бизнес
инфраструктура, които са получили подкрепа, в т.ч. регионални
бизнес офиси, изложбени зали, бизнес инкубатори, бизнес центрове,
индустриални паркове, производствени зони и др.;
Брой на малките и средни предприятия (собственици – мъже / жени),
които получават бизнес услуги;
Площ на изградените нови инфраструктурни обекти, подкрепящи
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бизнеса;
Брой на създадените регионални клъстери и мрежи;
Брой на фирмите, участващи в регионални клъстери;
Създадени нови местни туристически продукти;
Създадени нови фирми в областта на туризма;
Предоставена площ в туристически обекти (м2);
Брой на нови маркетингови инициативи (схеми за промоциране на
туристическия бизнес);
Брой на създадени/подобрени атракции;
Дължина на изградена нова/подобрена техническа инфраструктура
в подкрепа на местни туристически продукти;
Изградени/модернизирани исторически обекти;
Брой туристи;
Брой на продадените нощувки годишно във фирмите (след 1 година);
Среден брой посетители на ден;
Брой на служителите, участващи в програмите за обучение (тип,
продължителност);
Брой на МСП, получаващи финансова помощ за обучение (мащаб,
тип, продължителност);
Брой съвместни проекти между работодатели и студенти;
Брой нови учебни програми, ориентирани към регионални и местни
пазари на труда;
Дял на население, участвало в програмите за обучение;
Повишаване на квалификацията на населението (%);
Брой на компютрите на 100 ученика в училищата;
Брой на Интернет места на 100 ученика в училищата;
Брой на компютрите на 100 студента във висшите училища;
Брой обучителни часове(часове х обучавани);
Брой обучавани ученици съобразно техния профил;
Брой на лицата, преминали през обучение за предприемачество,
усъвършенстване на притежаваната квалификация, обучение за
ключови знания и умения;
Проведени активни мерки на пазара на труда, в т.ч. за групи в
неравностойно положение;
Брой осигурени места за квалификации на групи в неравностойно
положение;
Предприети и организирани квалификационни курсове за групи в
неравностойно положение;
Предоставени консултации и съвети за групи в новоразкрити
работни места;
Относителен дял на безработните лица, устроени на работа, от общия
брой на лицата от групите в неравностойно положение;
Подпомогнати проекти за обновяване на града;
Брой преминали общински служители в програми за повишаване на
квалификацията.
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ИНДИКАТИВНА ТАБЛИЦА

КЪМ ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 ГОД.
ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
Инвестиционна
Безвъзмездни
програма за
средства от
СРОК ЗА
ОТГОВОРНИ
№
ДЕЙНОСТ
Национални
развитие на
Европейски
други
Привлечени
РЕАЛИЗАЦИЯ ИНСТИТУЦИИ
източници
районите за
съюз
източници и
средства
целенасочено
донорски
въздействие
програми
П 1.: Приоритет 1.: Развитие на конкурентноспособна и динамична местна икономика, реализираща местните потенциали и предимства, и повишаване на
нейната инвестиционна привлекателност
Специфична цел 1.1.:Привличане на нови динамични и конкурентни производства в общината
Мярка 1.1.1.: Повишаване на конкурентноспособността чрез маркетингова реклама на града и общината, премахване на пречките за инвестиции,
координиране на инициативите за икономическо развитие
Община Летница
5 000 лв.
5 000 лв.
1. Разработване
на 2007-2013 год
система
от
маркетингови
мероприятия
по
привличане
на
чужди инвестиции,
основани
на
преимуществата на
общината
за
развитие
на
конкретен бизнес
Община Летница
7 000 лв.
3 000 лв.
4 000 лв.
2. Изготвяне
на 2007-2013 год
рекламни
представителни
материали за община
Летница
предприемачи
70 000 лв.
10 000 лв.
10 000 лв.
50 000 лв.
3. Изграждане на “име- 2007-2013 год
имидж” на община
Летница
и
представяне
на
национални
и
международни
форуми за търсене
на инвеститори
4. Разширяване
на 2007-2013 год
Община Летница
70 000 лв.
50 000 лв.
20 000 лв.
връзките
на

ОБЩ
РАЗМЕР НА
ФИНАНСОВ
ИЯ РЕСУРС
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общината с други
общини, области и
градове в страната
и
чужбина.
Привличане
на
инвестиции от тях
Община Летница
120 000 лв.
80 000 лв.
40 000 лв.
5. Въвеждане
на 2007-2013 год
интегрирана
система
за
качеството
(сертифициране по
ISO-9001:2015)
Община Летница
5 000 лв.
2 000 лв.
1 500 лв.
1 500 лв.
6. Промоциране
на 2007-2013 год
свободни
обекти,
индустриални
сгради и терени
Община Летница
10 000 лв.
10 000 лв.
7. Поддръжка
на 2007-2013 год
официален сайт на
община Летница
П 1.: Приоритет 1.: Развитие на конкурентноспособна и динамична местна икономика, реализираща местните потенциали и предимства, и повишаване на
нейната инвестиционна привлекателност
Специфична цел 1.1.:Привличане на нови динамични и конкурентни производства в общината
Мярка 1.1.2.: Повишаване на достъпа и изграждане на бизнес и технологична инфраструктура, подкрепяща бизнеса
2007-2013 год предприемачи
600 000 лв.
600 000 лв.
1. Създаване
на
трайни
връзки
с
висши
учебни
заведения и научноизследователски
институти
с
цел
установяване
на
делови контакти и
ефективен
трансфер
на
технологии и ноухау
400 000 лв.
400 000 лв.
2007-2013 год
Община
2. Създаване на агро
Летница и
и бизнес център,
представители
който да обслужва
на бизнеса в
цeлия
регион
на
общината
общините,
разположени
в
съседство с община
Летница
П 1.: Приоритет 1.: Развитие на конкурентноспособна и динамична местна икономика, реализираща местните потенциали и предимства, и повишаване на
нейната инвестиционна привлекателност
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Специфична цел 1.1.:Привличане на нови динамични и конкурентни производства в общината
Мярка 1.1.З.: Привличане на инвестиции за максимално оползотворяване на местните ресурси и пазарната им реализация
2007-2013 год
Община
15 000 000 лв.
6 000 000 лв. 4 500 000 лв.
4 500 000 лв.
1. Изграждане
и
Летница
развитие
на
рекреационни зони
за
отдих
край
природната
забележителност
“Маарата” и коритото
на река Осъм
2007-2013 год предприемачи
50 000 лв.
50 000 лв.
2. Възможност
за
използване като ВЕИ
(възобновяеми
енергийни
източници)
на
термалната енергия
от
сондажа
на
минералния
извор
край село Крушуна.
Оптимално използване
химичния състав на
минералната вода
2 000 000 лв.
1 000 000 лв.
1 000 000 лв.
3. Изграждане
на
2007-2013 год
Община
завод за биогаз
Летница и
представители
на бизнеса в
общината
П 1.: Приоритет 1.: Развитие на конкурентноспособна и динамична местна икономика, реализираща местните потенциали и предимства, и повишаване на
нейната инвестиционна привлекателност
Специфична цел 1.2.: Създаване на условия и стимулиране развитието на средния и малък бизнес във всички отрасли
Мярка 1.2.1.: Развитие на общинско-частно партньорство за развитие на бизнеса
Община
1 000 лв.
1 000 лв.
1. Разработване
на 2007-2013 год
Летница
Етичен кодекс за
работа с бизнеса
Община
2 000 лв.
2 000 лв.
2. Провеждане
на 2007-2013 год
Летница
регулярни срещи с
бизнеса
за
информиране
относно състоянието
на
общинските
проекти
Община
5 000 лв.
5 000 лв.
3. Създаване
на 2007-2013 год
Летница
Консултативен
съвет
по
икономическо
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развитие
към
Община Летница
предприемачи
40 000 000 лв.
20 000 000 лв.
10 000 000 лв. 10 000 000 лв.
4. Развитие
и 2007-2013 год
укрепване
на
традиционни
отрасли
с
потенциал
за
керамичната,
преработващата и
хранително-вкусова
промишленост
предприемачи
500 000 лв.
500 000 лв.
5. Развитие
на 2007-2013 год
алтернативни
сектори - селско
стопанство,
нови
технологични
и
наукоемки
производства
предприемачи
60 000 000 лв.
30 000 000 лв.
30 000 000 лв.
6. Проектиране
и 2007-2013 год
изграждане
на
депо за съхранение
и
заготовка
на
зърнени и полски
култури
П 1.: Приоритет 1.: Развитие на конкурентноспособна и динамична местна икономика, реализираща местните потенциали и предимства, и повишаване на
нейната инвестиционна привлекателност
Специфична цел 1.2.: Създаване на условия и стимулиране развитието на средния и малък бизнес във всички отрасли
Мярка 1.2.2.: Изграждане на бизнес мрежи
20 000 лв.
20 000 лв.
2007-2013 год
Община
1. Стартиране
на
Летница и
пилотни проекти за
предприемачи
създаване
на
клъстери
40 000 лв.
40 000 лв.
2007-2013 год
Община
2. Развитие на мрежата
Летница и
от научно-развойни
предприемачи
звена, предоставящи
услуги на клъстери
П 1.: Приоритет 1.: Развитие на конкурентноспособна и динамична местна икономика, реализираща местните потенциали и предимства, и повишаване на
нейната инвестиционна привлекателност
Специфична цел 1.2.: Създаване на условия и стимулиране развитието на средния и малък бизнес във всички отрасли
Мярка 1.2.3.: Повишаване на качеството на човешкия капитал и съответствието на квалификацията му с пазара на труда
2007-2013 год
Община
10 000 лв.
10 000 лв.
1. Разработване
на
Летница
програма
за
привеждане
на
работната сила в
съответствие
с
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новите потребности
на икономиката и
инвеститорите
2007-2013 год предприемачи
200 000 лв.
100 000 лв.
100 000 лв.
2. Създаване
на
условия
за
непрекъснато
професионално
обучение
с
цел
повишаване
адаптивността
на
работната сила към
потребностите
на
икономиката
и
инвестиционния
процес
П 1.: Приоритет 1.: Развитие на конкурентноспособна и динамична местна икономика, реализираща местните потенциали и предимства, и повишаване на
нейната инвестиционна привлекателност
Специфична цел 1.3.: Развитие на селското стопанство
Мярка 1.3.1.: Развитие на животновъдство
2007-2013 год предприемачи
9 000 000 лв.
3 000 000 лв.
3 000 000 лв.
3 000 000 лв.
1. Създаване
на
животновъдни
ферми, отговарящи
на
Европейските
изисквания
и
стандарти
П 1.: Приоритет 1.: Развитие на конкурентноспособна и динамична местна икономика, реализираща местните потенциали и предимства, и повишаване на
нейната инвестиционна привлекателност
Специфична цел 1.3.: Развитие на селското стопанство
Мярка 1.3.2.: Развитие на екологично земеделие
предприемачи
2 000 000 лв.
1 000 000 лв.
1 000 000 лв.
1. Създаване
на 2007-2013 год
масиви
трайни
насъждения
П 1.: Приоритет 1.: Развитие на конкурентноспособна и динамична местна икономика, реализираща местните потенциали и предимства, и повишаване на
нейната инвестиционна привлекателност
Специфична цел 1.4.: Стопанисване на наличния горски фонд
Мярка 1.4.1.: Опазване на флората и фауната в общината (гори, билки, горски плодове, гъби и животни)
Собствениците
5 000 лв.
5 000 лв.
1. Създаване
на 2007-2013 год
на гори
сдружения
от
собствениците
на
гори с цел опазване
и възстановяване на
горския фонд
2. Разумно и оптимално 2007-2013 год
Собствениците
5 000 лв.
5 000 лв.
използване
на
на гори
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ресурсите в горското
стопанство.
Възможност
за
предлагането им в
туристически
продукт
П 1.: Приоритет 1.: Развитие на конкурентноспособна и динамична местна икономика, реализираща местните потенциали и предимства, и повишаване на
нейната инвестиционна привлекателност
Специфична цел1.5.: Развитие на техническата инфраструктура, създаваща условия за привличане на инвестиции, растеж и заетост
Мярка 1.5.1.: Доизграждане и поддържане на техническата инфраструктура с общинско значение
Община
50 000 000 лв.
50 000 000 лв.
1. Реконструкция
и 2007-2013 год
Летница
разширение
на
водопреносната
мрежа за всички
населени места
Община
10 000 000 лв.
10 000 000 лв.
2. Изграждане
на 2007-2013 год
Летница
градски
подземен
колектор
за
съобщителната
и
енергийната мрежа
Община
100 000 лв.
100 000 лв.
3. Монтиране
на 2007-2008 год
Летница
табели,
както
на
уличната мрежа във
всички
населени
места,
така
и
входно-изходни,
отговарящи
на
изискванията на ЕС
(едновременно
на
латиница
и
на
български език) и на
предписанията
на
КАТ
4. Текуща поддръжка 2007-2013 год
Община
35 000 лв.
35 000 лв.
на
хоризонтална
Летница
пътна маркировка
2007-2013 год
Община
100 000 лв.
100 000 лв.
5. Предоставяне
Летница
достъп
на
инвалидите
до
обществени сгради
и институции, чрез
изграждане
на
подходи, рампи и
тротоарни настилки
6. Проектиране
и 2007-2013 год
Община
20 000 000 лв.
20 000 000 лв.
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7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

изграждане
на
ПСПВпречиствателна
станция за питейни
води
и
съпътстващата
инфраструктура
Проектиране
и
изграждане
на
ГПСОВ – градска
пречиствателна
станция за отпадни
води и довеждащата
инфраструктура
Проектиране
и
изграждане
на
канализационни
мрежи в селата
Довършване
изграждането
на
канализацията
в
общинския център
Паспортизация
и
разработване
на
план за ремонтите,
поддръжката
и
обновяването
на
общинския сграден
фонд
Възстановяване
на
парк “Калето”
Проектиране,
трасиране
и
маркиране
на
тематични
екопътеки
към
защитената
територия
и
периодичната
им
поддръжка
Изграждане
на
оборотни жилища за
децата, напускащи
ДОВДЛРГ
с.
Крушуна – лица в

Летница

2007-2013 год

Община
Летница

25 000 000 лв.

25 000 000 лв.

2007-2013 год

Община
Летница

24 000 000 лв.

24 000 000 лв.

2007-2013 год

Община
Летница

10 000 000 лв.

10 000 000 лв.

2007-2013 год

Община
Летница

15 000 лв.

2007-2013 год

Община
Летница
Община
Летница

1 000 000 лв.

500 000 лв.

500 000 лв.

100 000 лв.

40 000 лв.

40 000 лв.

Община
Летница

1 000 000 лв.

2007-2013 год

2007-2013 год

15 000 лв.

20 000 лв.

1 000 000 лв.
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риск при прехода им
към
социална
интеграция)
Община
800 000 лв.
800 000 лв.
14. Обособяване
на 2007-2013 год
Летница
гробищни
паркове
във всички населени
места
издигане
сграда
тъжни
ритуали,
параклис,
тоалетна,
изграждане алейна
мрежа,
направа
ограда
и
осигуряване
на
транспортна техника
за тази дейност
2007-2013 год
Община
200 000 лв.
200 000 лв.
15. Изграждане
Летница
(реконструкция
на
наличната общинска
собственост)
на
общинска
леглова
база - хотел
Община
12 000 000 лв.
12 000 000 лв.
16. Рехабилитация
и 2007-2013 год
Летница
поддържане
на
улична мрежа
Община
4 000 000 лв.
4 000 000 лв.
17. Рехабилитация
и 2007-2013 год
Летница
поддържане
на
общинската
пътна
мрежа и съоръжения
П 1.: Приоритет 1.: Развитие на конкурентноспособна и динамична местна икономика, реализираща местните потенциали и предимства, и повишаване на
нейната инвестиционна привлекателност
Специфична цел 1.5.: Развитие на техническата инфраструктура, създаваща условия за привличане на инвестиции, растеж и заетост
Мярка 1.5.2.: Подобряване на достъпа и развитие на информационните и комуникационни технологии в областта на публичните услуги и услугите за МСП
Община
100 000 лв.
100 000 лв.
1. Изграждане
на е- 2007-2013 год
Летница
община (техническо и
софтуерно
обезпечаване
и
квалификация
на
персонала)
П 1.: Приоритет 1.: Развитие на конкурентноспособна и динамична местна икономика, реализираща местните потенциали и предимства, и повишаване на
нейната инвестиционна привлекателност
Специфична цел 1.5.: Развитие на техническата инфраструктура, създаваща условия за привличане на инвестиции, растеж и заетост
Мярка 1.5.3.: Енергийна ефективност
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4 000 000 лв.
1 200 000 лв.
1 200 000 лв.
1 600 000 лв.
Физически лица
Саниране
на 2007-2013 год
и Община
жилищни
и
Летница
обществени сгради
2. Енергоикономично
2007-2013 год
Община
100 000 лв.
10 000 лв.
90 000 лв.
улично осветление)
Летница
Община
2 000 000 лв.
800 000 лв.
800 000 лв.
400 000 лв.
3. Изграждане
на 2007-2013 год
Летница
ефективни системи
за газификация и
топлофикация
П 2: Приоритет 2.: Изграждане на качествена жизнена среда и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене
Специфична цел 2.1.: Повишаване на образователното равнище на населението
Мярка 2.1.1.: Подготовка на младото поколение за пълноценен живот и дейност в демократично общество, в което свободната изява на личността включва отговорностите й
пред самата нея, пред нацията и човечеството
Община
20 000 лв.
20 000 лв.
1. Създаване
на 2007-2013 год
Летница
профилирана
земеделска и други
паралелки
съобразени
с
пазарното търсене на
профили,
специалности
и
професии
Община
100 000 лв.
10 000 лв.
90 000 лв.
2. Да
осигури 2007-2013 год
Летница
необходимото
равнище
на
общообразователна и
професионална
подготовка
на
личността,
позволяващо
й
непрекъснато да се
образова
и
самообразова
Община
10 000 лв.
10 000 лв.
3. Създаване
и 2007-2013 год
Летница
поддържане
на
ефективна
система
за
контрол
на
качеството
на
образованието
П 2: Приоритет 2.: Изграждане на качествена жизнена среда и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене
Специфична цел 2.2.: Повишаване на грижите за жителите на общината
Мярка 2.2.1: Подобряване на здравните услуги
Община
70 000 лв.
70 000 лв.
1. Провеждане
на 2007-2013 год
Летница
информационни,
образователни
и
1.
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профилактични
кампании
на
здравето
Община
10 000 лв.
10 000 лв.
2. Осигуряване
на 2007-2013 год
Летница
условия
за
непрекъснато
повишаване
на
квалификацията и
специализацията на
медицинските
специалисти,
работещи в система
на
училищното
здравеопазване
П 2: Приоритет 2.: Изграждане на качествена жизнена среда и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене
Специфична цел 2.2.: Повишаване на грижите за жителите на общината
Мярка 2.2.2.: Развитие на спорт и младежки дейности
Община
1 000 000 лв.
300 000 лв.
700 000 лв.
1. Проектиране
и 2007-2013 год
Летница
изграждане
на
спортни площадки,
плувни басейни и
други
спортни
обекти
П 2: Приоритет 2.: Изграждане на качествена жизнена среда и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене
Специфична цел 2.2.: Повишаване на грижите за жителите на общината
Мярка 2.2.3.: Равноправно интегриране в българското общество на жителите на общината от малцинствен произход
1. Включване
в 2007-2013 год
Община
100 000 лв.
100 000 лв.
програми
за
Летница
ограмотяване,
квалификация,
преквалификация и
заетост
на
населението
от
общината
2. Осигуряване
на 2007-2013 год
Община
500 000 лв.
500 000 лв.
оптимални условия за
Летница
за
достъпно
и
качествено
образование
3. Реализация
на 2007-2013 год
Община
200 000 лв.
200 000 лв.
общинската
Летница
програма
за
образователна
интеграция
на
децата и учениците
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от
малцинствен
произход
П 2: Приоритет 2.: Изграждане на качествена жизнена среда и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене
Специфична цел 2.2.: Повишаване на грижите за жителите на общината
Мярка 2.2.4.: Подпомагане на социално-икономическото и културното развитие на Летница
1. Съхраняване
и 2007-2013 год
Община
100 000 лв.
100 000 лв.
реклама
на
Летница
историческото
и
културното
наследство
на
територията
на
общината
2. Създаване
на 2007-2013 год
Община
500 000 лв.
500 000 лв.
условия
за
Летница
стимулиране
на
културния
и
интелектуален живот
в община Летница
3. Обогатяване
на 2007-2013 год
Община
200 000 лв.
200 000 лв.
формите
на
Летница
аматьорското
и
професионалното
изкуство
П 2: Приоритет 2.: Изграждане на качествена жизнена среда и повишаване на привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене
Специфична цел 2.3.: Подобряване качествата на околната среда
Мярка 2.3.1.: Разработване и изпълнение на план и програма за опазване на околната среда
1. Създаване
на 2007-2013 год
Община
10 000 лв.
5 000 лв.
Консултативен
Летница
съвет по опазване
на околната среда
2. Закриване
на 2007 год.
Община
500 000 лв.
500 000 лв.
общинското депо в
Летница
град Летница
3. Залесяване
на 2007-2013 год.
Община
100 000 лв.
100 000 лв.
закритите
Летница
сметища и депа
П 3: Приоритет 3.: "Отваряне" на общината към страната и света
Специфична цел 3.1.: Развитие на различни видове туризъм
Мярка 3.1.1.: Социализиране на богатото природно и историческо наследство /ПИН/
1. Изготвяне
на 2007-2013 год
Община
10 000 лв.
10 000 лв.
общинска
Летница
стратегия
за
развитие
на
туризма

5 000 лв.
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Община
30 000 лв.
30 000 лв.
Разширяване
на 2007-2013 год
Летница
защитената
територия
Община
100 000 лв.
100 000 лв.
3. Изграждане
на 2007-2013 год
Летница
. туристически
център към ПЗ
(природната
забележителност)
“Маарата”
Община
50 000 лв.
4. Предлагане
на 2007-2013 год
Летница
елементите
на
ПИН (природно и
историческо
наследство)
в
завършени
туристически
продукти,
със
"собствена марка"
в
рекламна
страница
на
общината
П 4: Приоритет 4.: "Отваряне" на общината към страната и света
Специфична цел 4.1.: Развитие на трансгранично и междурегионално сътрудничество
2007-2013 год
Община
300 000 лв.
1. Техническо
Летница
побратимяване
–
“technikal twining”
с
органи
на
местната власт от
други
страни,
целящо решаване
на стратегически
важни проблеми в
развитието
на
община Летница и
особено в областта
на
местното
икономическо
развитие
П 4: Приоритет 4.: "Отваряне" на общината към страната и света
Специфична цел 4.2.: Междуобщинско сътрудничество с общини от областта и от съседни области
Мярка 4.2.1.: Интегриране на усилията със съседни общини за обекти от общ интерес
Община
18 000 000 лв.
18 000 000 лв.
1. Изграждане
на 2007-2013 год
Летница
"пазар
на
производителите"
и
улесняване
2.

50 000 лв.

300 000 лв.
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2.

реализацията на
селскостопанската
продукция
на
производителите
от общините на
областта и съседни
области
2007-2013 год
Съвместно
предложение
с
община Ловеч за
създаване
на
защитена
територия
–
Природен парк

Община
Летница

5 000 лв.

5 000 лв.

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
ОБЩ
РАЗМЕР НА
ФИНАНСОВИ
Я РЕСУРС

ОБЩО ИНВЕСТИЦИИ:

316 590 000лв

Национални
източници

1 453 000 лв.

Инвестиционна
програма за
развитие на
районите за
целенасочено
въздействие

Европейски
съюз

234 680 000 лв. 44 230 000лв.

Безвъзмездни
средства от
други
източници и
донорски
програми

Привлечени
средства

18 910 500 лв.

17 316 500 лв.
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