Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл.
44 (5) от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), съгласно който
кметът на Общината представя Годишен отчет за
изпълнението на разработената от него Програма за
управление.
Отчетът обхваща периода 01 януари 2016 година – 31
декември 2016 година.

ГОДИШЕН
ОТЧЕТ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
ПРОГРАМАТА
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ
НА КМЕТА НА
ОБЩИНА
ЛЕТНИЦА
Д-Р
КРАСИМИР
ДЖОНЕВ
ЗА 2016 година

Представям на вашето внимание годишен отчет за
изпълнението на Програмата ми за управление, като
поставям акцент на основни направления от
дейността на общината, конкретно предприетите
последователни
и
ситематични
действия
и
инициативи в съответствие със заявените цели,
продиктувани от стремежа за повишаване на
стандарта на живот на жителите на общината.
Основна цел на Програмата: Прилагане на
ефективен модел за управление на община Летница,
като инструмент за правилно дефиниране на нуждите,
генериране на реалистични проектни идеи и
усвояване
на
всички
налични
ресурси
за
реализирането им.
Обединяване на наличните и привличане на
нови
ресурси за превръщане на община
Летница в модерна община, привлекателна
за младите хора; успяващ икономически
район - предпочитано място за развитие на
бизнеса и туризма; по-добро място за
живеене със съответстваща образователна,
здравна и социална среда.
Приоритет І:
Развитие и модернизация на
инфраструктурата, създаваща условия за
растеж и повишаване на привлекателността на
общината за живот и инвестиции

Община
Летница
депозира
проект
“Рехабилитация на улици в Община Летница“ на обща
стойност: 1 901 519,55 лв. по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за
периода 2014-2020 г. “Рехабилитация на улици в
Община Летница“ на обща стойност: 1 901 519,55 лв.
Проекта е в процес на оценка.

През 2016 г. е извършена реконструкция на
улична мрежа в Община Летница на обща стойност
41 918 лв., от средства за финансиране на капиталови
разходи.
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В процес на одобрение е изготвения Проект на общ устройствен план на
Община Летница.

По Проект: „Закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в гр.
Летница“, са извършени работи по Биологична рекултивация, отгледни грижи за
втората година.




Приоритет ІІ:
Демографска и социална политика

Проект „Звено за услуги в дома – грижи за независим живот“,
Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд.
Проекта допълва и надгражда създаденото Звено за услуги в дома по операция
„Помощ в дома“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ 2007-2013 г. , както и процедура „Нови алтернативи“, финансирана по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., чрез
прилагане на широкоспектърен подход за предоставяне на почасови услуги за
хора с увреждания и възрастни хора със затруднения в самообслужването.
Почасовите услуги в домашна среда имат за цел да осигурят независимост,
социална интеграция и по-високо качество на живот на потребителите на услугите
и включват: лична помощ в самообслужването, подкрепа за социално включване,
комунално-битови услуги, здравни услуги, транспортни услуги, мотивационна и
психологическа подкрепа.
Общата стойност на допустимите разходи за изпълнение на Договора е 464
410,24 лв.
Срока за изпълнение на договора е 24 месеца. Проекта е стартирал на 01.12.2015 г.
Краен срок за изпълнение: 30.11.2017 г.
Назначен персонал по проекта Социален работник – 1 бр., Технически сътрудник
– 1 бр. Социален асистент – 1 бр., Здравен асистент – 1 бр., Лични асистенти – 15
бр., Домашни помощници – 7 бр. Общ брой Обслужвани лица за 2016 г.– 78 бр.
Видове предоставяни услуги – Почасови услуги за хора с увреждания и възрастни
хора със затруднения в самообслужването включващи:
лична помощ в
самообслужването, подкрепа за социално включване, комунално-битови услуги,
мотивационна и психологическа подкрепа, здравни услуги, транспортни услуги от
здравен характер. Закупен специализиран автомобил за хора с увреждания.
Обществена трапезария за 100 лица от Фонд Социална закрила:
През 2016 г. от м. януари до м. април е предоставян обяд на 100 бр. лица от
целевите групи на обща стойност 33 800,00 лв.
Осигуряване на топъл обяд в община Летница:
На 19.07.2016 г. е подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ с Агенция
за социално подпомагане, финансиран от Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане от Фонд за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица, за предоставяне на помощ под форма на топъл обяд и
предоставяне на съпътстващи мерки на 50 бр. лица от целевите групи.
Предоставянето на топлия обяд започва на 01.08.2016 г. и е със срок до 30.04.2017
г., като за 2016 г. са изразходвани общо 13 497,56 лв.

Изготвен е Инвестиционен проект: „Преустройство на помещение
от младежки клуб в помещение за социални услуги в Кметство село
Горско Сливово“. Осигурени са средства в бюджета на общината и проекта ще
бъде изпълнен през 2017 г.

Проект „Обучения и заетост за младите хора“, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от
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Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка
заетост е изпълнен в периода 23.02.2016-23.08.2016 г.
На Община Летница са предоставени средства от Агенцията по заетостта, средства
от бюджета на проекта за всяко насочено и одобрено безработно лице по
условията на Проект „Обучения и заетост за младите хора”, наето по трудово
правоотношение по Кодекса на труда за срок до 6 (шест) месеца. Общо за периода
са наети 34 лица.

По Регионална програма за заетост през 2016 г. са наети 9 лица за
срок от 5 месеца, от 01.11.2016 г. – 31.03.2017 г.

На 01.08.2016 г. Община Летница, в партньорство с Сдружение „Знание“ –
Ловеч и ДГ „Ирина Бачо Кирова“ започна изпълнението на Проект:"Стъпка
към училище". Целта на проекта е да бъдат създадени условия за подпомагане
на децата от етническите малцинства и маргинализирани обществени групи да се
изградят като пълноценни граждани и за успешната им социална, професионална
и личностна реализация. Срока за изпълнение на проекта е две години.
Приоритет ІІІ:
Привличане на инвестиции и разкриване на нови работни места.
Развитие на туризма като основен отрасъл на местната икономика.

В началото на 2016 г. е изпълнен Проект: “Изграждане на екопътека в парк
„Маарата“. Водната каскада на Крушунските водопади се наблюдава от специално
изградена платформа, до която се стига по екопътека. Изграден е и нов еко
маршрут, който отвежда до скътания в зеленина „Тайнствен водопад“ и водните
пещери „Маарата“ и „Водопада“, от където водят началото си Крушунските
водопади.

С цел рационалното използване на минералния извор в село Крушуна е
изграден технологичен водопровод от сондаж №Р-1-ХГ с нова водомерна шахта до
нова разпределителна шахта.

Община Летница в партньорство с община Левски и община Пордим
изпълни проект: МИГ - „Помощ за подготвителни дейности“. В рамките на
проекта са проведени информационни дейности, разпространени са
информационни материали, създадена е и се поддържа електронна страница,
обучен е екипа на МИГ, извършено е проучване и анализ на пазара, средата,
настроенията, участниците, изготвена е стратегия. Престои кандидатстване за
финансиране на стратегията на МИГ – Левски, Летница, Пордим.

С цел правилното управление и използване на горските територии на
територията на Община Летница през 2016 г. е изготвен и одобрен
Горскостопански план за горските територии, собственост на Община Летница.

През 2016 г., след проведена среща с Министъра на труда и социалната
политика, стана възможно разкриването на филиал в гр. Летница на Дирекция
„Бюро по труда“ – Ловеч.
Липсата на филиал на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Ловеч, на територията на
Община Летница ощетяваше жителите на Община Летница, на които се налагаше
да пътуват до областния център за различни административни услуги.
В резултат на разкриването му се оптимизира процеса на обслужване на
гражданите, съкращаване на финансови разходи и време, необходими за набавяне
на различните документи и посещаване на различни институции, което доведе до
защитаване правата на гражданите, правото им на достойно съществуване и
пълноценно участие в обществото.
Приоритет ІV:
Инвестиции за развитие на културата, спорта и младежките дейности,
като мощен фактор за устойчивост и конкурентноспособност;
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През изминалата 2016 година в община Летница се проведоха множество
културно - масови мероприятия, свързани с национални, общински и
традиционни празници и събития. Дейностите по организацията им бе
осъществена със съвместните усилия на община Летница, читалищата в общината
и със съдействието на училището, детската градина и социалните центрове.

Община Летница депозира проект “Обновяване и модернизация на
читалище в гр. Летница, Община Летница“на обща стойност: 387 497,11 лв. по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. “Рехабилитация на улици в
Община Летница“ на обща стойност: 1 901 519,55 лв. Проекта е в процес на оценка.

Изготвен е Инвестиционен проект „Детска площадка в град Летница“.
Проекта ще бъде изпълнен през 2017 г.

С цел публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на
свободното време на младите хора през 2016 г. в Младежки център – Летница е
монтиран мултимедиен проектор и екран. Провеждат се филмови дни с
прожекции на филми за малки и големи. В Младежки център, на разположение
на младите хора са две маси за тенис. С направените нововъведения, Младежкия
център се превърна в любимо място за малки и големи, за спорт, забавления и
приятни минути с приятели през свободното време.

През 2016 г. Летнишкото съкровище бе удостоено с трето място в категория
„Съкровища“ в класацията „Чудесата на България“ в рамките Националната
кампания за опазване на културно- историческото наследство на България на
вестник „Стандарт“.
Приоритет V:
Нов управленски подход в работата на администрацията на община
Летница
 Въведена е нова структура в общинската администрация с активен и ефективен
екип от експерти;
 Общински служители са участвали в обучения по различни теми на общинската
дейност;
 Подобрено е качеството на административно обслужване;
 Осигурен е равен достъп, бързина, коректност на административното обслужване,
толерантно отношение и отговорност към гражданите и техните проблеми;
 Своевременно се актуализира съдържанието на
интернет страницата на
Общината;
 Разширяват се и се реализират нови форми на партньорство между местната
власт, бизнеса, структурите на гражданското общество и местната общност;
 Проведени са публични дискусии, срещи с гражданството, обществени форуми;
осведомителни кампании, публикации, анкети за стимулиране гражданската
подкрепа и отговорност за предложените инвестиции.
 Общинската администрация предприе редица мерки за подобряване на диалога
граждани - местна власт, както и за по-висока прозрачност в работата на местната
власт, като:
- прилагане на принципа на открито управление;
- публични обсъждания на важни за развитието на общината документи,
като бюджета на общината, предвидени нови инвестиции, наредби и други;
- насърчаване на гражданското участие в местното самоуправление;
- осигуряване на прозрачност в действията на администрацията;
- осигуряване на публичност и прозрачност, чрез информираност на
обществото;
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Управленската програма на мандата, всички наредби, приети от Общинския
съвет, годишните отчети на местната власт, отчета за изпълнение на бюджета на
Община Летница, решенията на Общинския съвет и неговите заседания и всички
други документи, касаещи развитието на общината, се публикуват на официалния
сайт на Община Летница.
На сайта е налична информация и за всички проекти, които общината изпълнява
или вече е изпълнила.
Прозрачността и отчетността на местната власт и капацитета за граждански
контрол върху общината са основна част от принципите на доброто управление.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През 2016 година трудностите и проблемите бяха част от ежедневието както на
местната власт, така и на гражданите на общината.
През годината, обаче, показахме, че общината се развива, че растат работните
места, че имаме ясни перспективи за развитие, умееем навреме и с амбищция да
работим за развитието на общината.
Благодаря на гражданите на Община Летница за това, че бяха търпеливи и
толерантни, взискателни и критични, активни и съпричастни при управлението
на публичните процеси в нашата община.
Благодаря на Общински съвет - Летница и на администрацията за подкрепата и
ангажираността.
Уверен съм, че 2017 г. ще бъде белязана с още много добри и видими резултати.
Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ
Кмет на Община Летница
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