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
2017 година – 31 декември 2017 година.

ГОДИШЕН
ОТЧЕТ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
ПРОГРАМАТА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА КМЕТА НА
ОБЩИНА
ЛЕТНИЦА
Д-Р КРАСИМИР
ДЖОНЕВ
ЗА 2017 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.
През 2017 година беше извършено следното:
Приоритет І:
Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за
растеж и повишаване на привлекателността на общината за живот и
инвестиции
 Възникналата, разрушителна по своята същност градушка през лятото на 2017 г.
доведе до значителни материални повреди и щети по жилищни и обществени
сгради и наложи спешното извършване на основен ремонт на покрива на 6-етажната
сграда на Община Летница;
 Изпълнен е проект: „Преустройство на помещение от младежки клуб в помещение
за социални услуги в Кметство село Горско Сливово“. В резултат на изпълнението на
проекта е реконструирано, обзаведено и оборудвано помещение за обществена
трапезария и домашен социален патронаж в село Горско Сливово. Разкрит е филиал
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на Домашен социален патронаж и обществена трапезария с капацитет 40
потребителя.
 С Решение №257/21.12.2017 г. на Общински съвет – Летница окончателно е
одобрен Общ устройствен план на Община Летница, във фаза окончателен проект.
Общият устройствен план е изработен за територията в границите на община
Летница с обхват на всички землища от общината (землищата на селата Крушуна,
Кърпачево и Горско Сливово и на град Летница).
Общият устройствен план е документ с дългосрочно действие от 15-20 години.
Общият устройствен план на община Летница ще създаде благоприятни условия за
инвестиционно проектиране и строителство в Община Летница, ще допринесе за поефективното планиране на общинската територия, прилагащо интегриран подход за
постигане на устойчиво развитие в перспектива.
Наличието на актуален действащ Общ устройствен план на Община Летница е също
така предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по линия на
оперативните програми на европейските структурни фондове.
 Завърши изпълнението на Проект: „Закриване и рекултивация на депото за
отпадъци на Община Летница“, финансиран от МОСВ, ПУДООС, ОП „Околна среда“.
В резултат на изпълнението на проекта е извършена техническа и биологична
рекултивация на депото. Общо усвоените средства по проекта са в размер на 394
193,53 лв. без ДДС, 473 032,24 лв. с ДДС. Извършено е окончателно плащане.
 На 23.01.2017 г. е сключен договор с „Екопак България“АД за въвеждане на
система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали
(хартия, картон и пластмаса) на територията на Община Летница. Доставени са 11
комплекта трицветни контейнери, 9 от които са разположени в гр. Летница и 2 в
село Крушуна.
 С Решение №4, т.2 от Протокол №12/14.03.2017 г. от оперативно заседание на
„Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Ловеч“ е взето
решение да се изгради регионална система за управление на отпадъците, включваща
сепарираща и компостираща инсталации, както и инсталация за рециклиране на
строителни материали. Очаква се през 2018 г. да е готов работния проект и да
стартира реализацията му.
 В края на 2017 г. Община Летница придоби правото на собственост върху имот
(Зала „Форум“), представляващ частна държавна собственост- самостоятелен обект с
идентификатор 43476.315.651.1.2. и площ 81 кв.м., находящ се на партерен етаж в
сграда – публична общинска собственост
с идентификатор 43476.315.651.1.,
разположена в поземлен имот с идентификатор 43476.315.651 (УПИ І – 651, кв. 33 по
РП на гр. Летница), акт за частна държавна собственост № 2413/09.02.2009 г., чрез
закупуване на имота, след участие в търг.
Приоритет ІІ:
Демографска и социална политика
 На 30.11.2017 г. завърши изпълнението на Проект „Звено за услуги в
дома – грижи за независим живот“. Проекта е осъществен 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, комунално2

битови услуги, здравни услуги, транспортни услуги, мотивационна и психологическа
подкрепа.
Дейностите продължават и след приключване изпълнението на проекта. За месец
декември са предоставени средства от държавния бюджет по Постановление
№137/05.07.2017 г. Социалната услуга ще се предоставя и през цялата 2018 г. със
средства осигурени с приемането на Закон за държавния бюджет 2018 г., ПМС
332/22.12.2017 г.
 Със средства осигурени от общинския бюджет е изградена многофункционална
площадка за игра на открито за деца от 3-12 години в центъра на гр. Летница.
Детската площадка усигурява условия важни за правилното когнитивно,
емоционално, физическо и социално развитие на децата. Деца на възраст от 3-12 г.
могат да прекарат часове в люлеене, катерене, тичане и какви ли не други
разнообразни игри в това незаменимо пространства от заобикалящата ни среда.
Освен безопасността при игра, детската площадка предлага на децата интересни и
забавни съоръжения за игра.
 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.
През 2017 г. е подписан анекс към договора, като срока на договора е удължен от
01.10.2017-31.12.2019 г.
 Проект „Обучения и заетост за младите хора“, финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост е изпълнен в
периода 19.04.2017 -30.11.2017 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 7 лица.
 По Регионална програма за заетост през 2017г. са наети 9 лица за срок от 5
месеца, от 01.11.2016 г. – 31.03.2017 г. и 5 лица от 15.05.2017 г.-14.11.2017 г.
 По Национална програма „Помощ за пенсиониране“ през 2017 г. е наето
едно лице за срок от 2 год.
 В партньорство със Сдружение „Знание“ – Ловеч и ДГ „Ирина Бачо Кирова“
продължава 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. Дейностите по
проекта се изпълняват през цялата 2017 г., продължават и през 2018 г..
Приоритет ІІІ:
Привличане на инвестиции и разкриване на нови работни места.
Развитие на туризма като основен отрасъл на местната икономика.
 В началото на 2017 г. е изпълнен Проект: "Улица от ОТ 173 до ОТ 178 в кв.52 и
кв.53" село Крушуна, Община Летница - І-ви етап“ - новопроектирана и изградена
част от улица "Водопада". Проекта е реализиран с цел създаване на възможност за
движение на моторни превозни средства извън пешеходната зона в Парк „Маарата“.
 Изготвен е технически проект:„Реконструкция и рехабилитация на техническа
инфраструктура в кметство Крушуна, Община Летница – улица от ОТ 173 до ОТ 170
в кв.52 и кв.53 – с. Крушуна, Община Летница„. Проекта е за реконструкция и
3

рехабилитация на централната алея в Парк „Маарата“ и ще бъде реализиран след
осигуряване на необходимите финансови средства.
 С финансовата подкрепа на МОСВ, ПУДООС, по Националната кампания "За
чиста околна среда - 2017", "Обичам природата и аз участвам", Община Летница
реализира Проект: "Почистване, озеленяване и изграждане на зона за отдих, спорт и
забавление в град Летница". Основната цел на проекта е създаване на зона за отдих и
развлечения, повишаване качеството на градската среда и комфорта на обитаване,
съобразено с нуждите на жителите и гостите на града. С реализирането на проекта
беше извършено почистване, подравняване, затревяване и оформяне на площадки,
монтаж на беседка, детски и спортни съоръжения, пейки и кошчета.
 Община Летница предприе действия за превръщане на парк „Калето“ в приятно
място за почивка, разходка, риболов. Парка е основно почистен, окосени са тревните
площи, въженият мост е укрепен и боядисан.
В изпълнение на договор за извършване на дейности по проект: „Възстановяване на
парк за отдих „Калето“ е монтирана площадка за почивка, наблюдение към реката и
риболов и са закупени лодки за разходка по реката от фирма „Уолтопия“ АД.
Приоритет ІV:
Инвестиции за развитие на културата, спорта и младежките дейности,
като мощен фактор за устойчивост и конкурентноспособност;
 В изпълнение на културната програма на Община Летница за 2017 г. са
реализирани множество мероприятия и събития, свързани с национални, общински
и традиционни празници. 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.
 Активна е и читалищната дейност в 5-те читалища на територията на община
Летница, прилагащи творчество и инициатива в самодейността. Активно е участието
на читалищата в обогатяване и утвърждаване на културно-историческото наследство
и възпитанието на подрастващите.
 В етап на оценка е проектно предложение: “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.
 Със средства от общинския бюджет е създадена площадка с фитнес уреди на
открито с цел превенция на противообществени прояви.
Приоритет V:
Нов управленски подход в работата на администрацията на община
Летница
Общинското ръководство прилага съвременни тенденции в управлението, а именно
възприемане на мениджърския подход в управлението, разглеждащ общината не
само като център на местна власт, но и като структура, предоставяща определени
услуги на населението, които изискват финансово, кадрово и материално
осигуряване, а трябва да отговарят и на определено качество и на изисквания за
икономическа и социална ефективност. Управлението се придържа към принципа за
приоритетно финансиране на основните социални отговорности, на строга
финансова дисциплина, на адекватно планиране и изпълнение на бюджета, за
достигане на стабилно финансово състояние на общината, на осъществяване на
инвестиционната програма, като по този начин се създават условия за подобряване
качеството на живот в общината.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На 31.01.2017 г., бях удостоен с приза: „Кмет на десетилетието“ от предаването
„Кметовете на България“, за постигнати изключителни резултати в местното
самоуправление и проявена мъдрост и държавническо чувство при упражняване на
кметските правомощия.
Качествата, предопределили този избор са четири: достолепност, почтеност,
социален опит и отговорност.
Следвайки с изключително постоянство, упоритост и достойнство девиза си "Това,
което казвам, се случва", и през останалите години от мандата ще продължавам да
работя със строг контрол, с ясна програма и видими резултати ще променям нашия
град и села към по добро. Ще има нови предизвикателства и нови изисквания. Към
тяхната реализация ще подходя с чувство за отговорност, преди всичко пред
гражданите на общината, в името на тяхното добруване, за да отговоря на техните
очаквания и изпълня поетите ангажименти. Зад всичко това ще стои екипната
работа, позитивна енергия и отдаденост към нашата община.
Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ
Кмет на Община Летница
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