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1. ВЪВЕДЕНИЕ  
Документът е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът на Общината представя пред 

Общинския съвет Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление за срока на 

мандата. Настоящият отчет представя работата на кмета на Община Летница и 

ръководената от него Общинска администрация, като обхваща периода 01.01.2018 г.-

31.12.2018 г. от управлението през мандат 2015-2019 г.  

Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите 

последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените 

приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Летница. 

 

2. ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 

ГОДИНА 

И през 2018 г., дейността ни беше насочена към изпълнение на приоритетните области на 

Програмата за управление на Община Летница през мандат 2015-2019 г. за постигане на 

основните цели, а именно: 

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. 

Настоящият отчет е структуриран така, че отразява в съдържателен аспект работата   на 

база основните приоритетни области, залегнали в Програмата за управление на кмета за 

мандат 2015–2019 г.  

За постигане на приоритетите, визирани в Програмата за управление, основните принципи 

на работа на кмета и ръководената от него Общинска администрация се основаваха на:  

 Открито управление и прозрачност на процесите;  

 Законосъобразност и целесъобразност;  

 Диалогичност и партньорство;  

 Финансова стабилност и дисциплина;  

 Ефективност на инвестициите с фокус върху конкретни резултати и добавена стойност 

за постигане на високо качество на стандарта на живот – съвременна инфраструктура; 

привлекателна, чиста и безопасна жизнена среда; атрактивни условия за образование, 

бизнес и инвестиции; богат културен календар; туристически атракции и не на последно 

място - висока степен на социална чувствителност и толерантност.  

 

3. РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 

 

Приоритет І:  

Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и 

повишаване на привлекателността на общината за живот и инвестиции; 

 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.  
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През 2018 година Зала „Форум“ напълно обновена зала с всички удобства за ефективна 

работа. В резултат на изпълнението на Проект на Община Летница: „Основен ремонт на 

зала „Форум“, в който са вложени средства в размер на 46 699,00 лв., залата вече е 

подходяща за провеждане на семинари, работни форуми, срещи, както и за представителни 

мероприятия. 

 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 извършване на основен ремонт на част от втори етаж и покрива на сградата на 

Поликлиника в гр. Летница. За изпълнението на обекта са вложени 57 882,00 лв. 

 На 07.03.2018 г., Кметът на Община Летница - д-р Красимир Джонев, подписа с 

Държавен фонд "Земеделие" договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по 

подмярка 7.2. от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., за 

изпълнението на одобрен Проект "Обновяване и модернизация на читалище в гр. Летница, 

община Летница". Одобрената финансова помощ е в размер на 464 996,53 лв. Срока за 

изпълнение на проекта е 36 месеца, в рамките на които ще бъде извършено обновяване и 

модернизация на читалищната сграда и закупено ново обзавеждане и оборудване. През 

2018 са проведени и съгласувани от ДФ „Земеделие“ процедурите по възлагане на 

дейностите по проекта. Проекта ще бъде изпълнен през 2019 г. 

 Извършена е газификация и отопление на канцеларии и зали в Читалища и 

Младежки център в гр. Летница. Инвестицията е в размер на 21 556,00 лв. 

 Изпълнен е Проект за частично изменение на ПУП /подробен устройствен  план/- ПР 

/план за регулация/ на град Летница, община Летница, обл. Ловеч на улица „Стефан 

Стамболов“,   от осова точка 245 до осова точка 264 – публична общинска собственост, 

като: 

1. В частта от осова точка 245 до осова точка 278 по регулационния план на гр.Летница, 

обл. Ловеч е обособена самостоятелна улица от северната страна на канала /Смърдешка 

бара/; 

2. Предаваемите места по регулационния план на гр.Летница към квартали 85 и 88 са 

отредени за улица от осова точка 273 до осова точка 264 от южната страна на канала 

/Смърдешка бара/. 

 Внесено е мотивирано предложение в Министерството на икономиката за 

прехвърляне безвъзмездно на държавата правото на собственост върху Язовир 

„Кълбочерец“: недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ ПИ с 

идентификатор 17244.253.38, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Горско 

Сливово, общ. Летница, обл. Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-75/30.11.2007 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, местност „Кълбочерец“, с площ 38509 кв.м., трайно 

предназначение на територията – територия заета от води и водни обекти, начин на трайно 

ползване: водоем, при съседи: ПИ с идентификатор: 17244.264.12, 17244.260.17, 

17244.259.24, 17244.253.35, 17244.253.37, 17244.253.1, 17244.248.172, 17244.264.13, АПОС 

№1780/10.05.2011 г. 

До настоящия момент не сме получили обратна информация за започване на процедура по 

прехвърляне на правото на собственост. 

 Определеният обем на годишното ползване на дървесина в горски територии 

собственост на Община Летница през 2018 година е 2 078 пл.м3 стояща дървесина на 

корен, оформени в 2 обекта. Ползването на дървесина през 2018 г. от горски територии, 

собственост на Община Летница, се осъществи посредством продажба на стояща дървесина 

на корен, чрез търг с явно наддаване и след сключено споразумение със СЗДП ТП –

Държавно горско стопанство гр. Ловеч. 

През 2018 год. са добити общо 2 466,16 пл.куб.м дървесина от общинските горски 

територии.   



 4 

Годишен отчет за изпълнение на Програмата за  управление   

на Кмета на Община Летница  

д-р Красимир Джонев  

за 2018 г. 

 

 

 Извършени са следните ремонтни дейности:  

- Текущ ремонт на уличната мрежа на стойност 19 596,84 лв. в това число: ремонт на 

улица „Стефан Стамболов“ ,“Цанко Бакалов“, „Хан Аспарух“, „Захари Стоянов“, „Любен 

Каравелов“, „Отец Паисий“, „Васил Левски“, „Генерал Скобелев“, „Александър Димитров“ 

„ Г.М. Димитров“, бул. „България“, площад „Гео Милев“, площад „Васил Левски“;  

- Косене, сечене, кастрене, ремонтиране на язовирни стени, преливници и 

изпускателни кранове; 

- Ремонти на Клубове на пенсионера в село Крушуна и село Горско Сливово. 

 За целите на общината и с цел осигуряване на възможност за правилно и ефективно 

изпълнение на дейностите през 2018 г. са закупени: 

- Трактор за зимно поддържане на уличната мрежа на стойност 48 960,00 лв. 

- Гребло за трактор на стойност 6 604 лв. 

- Лекотоварен автомобил с висока проходимост на стойност 7 900,00 лв. 

- Лек автомобил на стойност 35 805,00 лв. 

 

Приоритет ІІ:  

Демографска и социална политика; 

 Община Летница, с цел осигуряване на устойчивост на дейностите по Проект „Звено 

за услуги в дома – грижи за независим живот“  предоставя почасови услуги в домашна 

среда, които 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. През цялата 2018 г. 

средствата са осигурени с приемането на  Закон за държавния бюджет 2018 г., ПМС 

332/22.12.2017 г. За изпълнението на дейностите са наети на работа: 1 социален асистент, 6 

домашни помощници и 17 лични асистенти. 

 В процес на изпълнение е 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 най-нуждаещите 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  ще продължи до 

31.12.2019 г. 

 Проект „Работа“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд   се 

изпълнява в периода 01.07.2018 -30.06.2019 г, като по проекта са наети 6 лица на длъжност 

общ работник. 

 Регионална програма за заетост е изпълнена в периода 01.06. – 31.12.2018 г., като на 

длъжността „Работник поддръжка са наети 6 лица. 

 По Национална програма „Помощ за пенсиониране“ през 2017 г. е наето едно лице – 

шофьор, за срок от 2 години, до 30.04.2019 г.. 

 По Регионална програма за заетост, на Община Летница през 2018 г. са отпуснати 

26000 лв. (двадесет и шест хиляди) за 6 работни места. Средствата от Държавния бюджет се 

предоставени за всяко насочено безработно лице, наето по трудов договор /за не по-малко 

от 4 часа на ден/ в съответствие с утвърдената  Регионална програма за заетост на област 

Ловеч – 2018г. за срок от 7 месеца – до 31.12.2018 г.. 

 С Постановление за възлагане на недвижим имот от 03.05.2018 г. Община Летница 

закупи, чрез публична продан, недвижим имот, част от партерен етаж от шест етажната  

административна сграда на Община Летница. Помещението е закупено за предоставяне на 

социални услуги за целите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания. Има 

изготвен технически проект за промяна на предназначението на помещението, като 
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помещение за предоставяне на социални услуги, който ще бъде изпълнен през 2019 г. 

 По случай 7 април - Професионалния празник на здравния работник и Световния ден 

на здравето, на специална церемония, проведена на 05.04.2018 г., Кметът на Община 

Летница – д-р Красимир Джонев, удостои с почетен плакет лекари, медицински фелдшери, 

медицински сестри, акушерки, зa дoĸaзaн пpoфecиoнaлизъм и принос за развитието на 

Община Летница. 

Наградите за медицина са знак на признание за постиженията, професионализма и 

отдадеността в работата на заслужилите лекари и здравни работници. 

 

Приоритет ІІІ:  

Привличане на инвестиции и разкриване на нови работни места.  Развитие на 

туризма като основен отрасъл на местната икономика; 

 С финансовата подкрепа на МОСВ, ПУДООС, по Националната кампания "За чиста 

околна среда - 2018", "Обичам природата и аз участвам", Кметство село Горско Сливово 

реализира Проект: „Да бъдем близо до природата – озеленяване и възстановяване на зона за 

отдих, спорт и развлечение в село Горско Сливово“. Основната цел на проекта е създаване 

на зона за отдих, спорт и забавление, повишаване качеството на  средата и комфорта на 

обитаване, съобразено с нуждите на жителите и гостите на селото. С реализирането на 

проекта беше извършено почистване, подравняване, затревяване и оформяне на мини-

футболно игрище, монтаж на беседка,  спортни съоръжения, пейки и кошчета.  

 С Договор от 03.12.2018 г. Община Летница дари на българската държава следния 

свой собствен недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с идентификатор 40261.106.12 /четиридесет хиляди двеста шестдесет и едно, точка, 

сто и шест, точка, дванадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село 

Крушуна, община Летница, област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-69/02.06.2008 г. 

на изпълнителния директор на АГКК, незастроен, с площ 164 кв.м (със стар идентификатор 

40261.106.3), при граници на имота: поземлен имот с идентификатор 40261.106.11., за 

целите на пояс първи около сондаж №Р-1хг, с цел опазване на сондажа и минералната вода 

и правилното и използване, уреждане на вещните отношения между община Летница и 

държавата, както и за изпълнение на инвестиционната политика на общината. 

 С Договор от 31.08.2018 г. Община Летница закупи, чрез  Министъра на земеделието 

и храните недвижим имот – земя-частна държавна собственост с площ от 0,550 дка, 

находящ се в стопански двор на с. Кърпачево, Община Летница, върху който е построена 

„Мелницата“ промишлена сграда, актувана с акт за общинска собственост АЧОС 

№2147/25.01.2013 г.  Чрез закупуване на гореописания имот, се създаде реална възможност 

за привличане на инвестиции и реализиране на проекти, с цел  развитие на туризма като 

основен отрасъл на местната икономика. 

 С финансови средства, осигурени от Сдружение „Деветашко плато“, в селата 

Крушуна и Кърпачево са изградени чешми, които да утоляват жаждата и на местните и на 

туристите и гостите на селата, а село Горско Сливово може да се похвали с една 

изключителна автобусна спирка от камък и дърво – съчетание от естетика и практичност. 

 

Приоритет ІV:  

Инвестиции за развитие на културата, спорта и младежките дейности, като мощен 

фактор за устойчивост и конкурентноспособност; 

 СУ „Бачо Киро“, БФАМС и Община Летница организираха на 19 май 2018 г., 

състезание по автомоделизъм – турнир ON ROAD. 

 Закупени и монтирани са нови уреди на площадка на открито и във „Фитнес зала“ за 

превенция на противообществени прояви.  

 Традиционно, на 01.06.2018 г. беше отбелязан Празника на град Летница. 
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 През лятото на 2018 г. приключи изпълнението на дейностите по проект „Стъпка 

към училище“ реализиран от Сдружение „Знание“ в партньорство с Община Летница и ДГ 

„Ирина Бачо Кирова“. 

Проектът имаше за цел да подпомогне деца от етническите малцинства от Община Летница 

в бъдещото им професионално, социално и личностно израстване като им предоставя равен 

шанс и достъп до качествено ранно образование. Дейностите бяха реализирани с 

финансовата подкрепа на ЕСФ чрез ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

2014-2020 по процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в 

неравностойно положение“. 

Освен пряка работа с деца от детската градина, експертите от Сдружение „Знание“ успяха 

да реализират и много дейности с родители, целящи тяхното мотивиране и ангажиране при 

възпитанието и обучението на децата, като ги насърчава и подпомага в процеса на 

постъпване в първи клас.  

В серия от дейности, насочени към откриване, развитие и изява на таланти, бяха постигнати 

основните цели, като приобщаване и насърчаване на децата от етнически малцинства да 

посещават детската градина, като стъпка към продължаване на обучението в училище. Ден 

на талантите, Приказен бал, Спортни делници и празници, кулинарни демонстрации дадоха 

възможност на децата да се изявят, не без помощта и на своите родители. В заниманията по 

толерантност, децата по достъпен начин успяха да разберат що е то толерантност, 

добронамереност и ценността на различието. Една от най-харесваните от децата дейност - 

Клуб „Защо?” даде отговор на множеството въпроси и промотира знанието и ученето като 

средство за успех. 

Чрез една не по- малко интересна дейност - „Креативните работилници“ се създаде 

усещането за общност и общо създаване на красиви предмети като начин да се възпитава 

толерантност и недискриминация. За деца със затруднения в изразяването на български 

език бяха организирани допълнителни занимания за подготовка. 

Проектът „Стъпка към училище“ бе реализиран в периода 02.08.2016 – 02.08.2018 година, 

като в рамките на изброените дейности бяха обхванати над 120 деца. 

 Център за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев” – 

Ловеч, Български червен кръст – Ловеч с подкрепата на Община Летница, организираха  

„Забавно лято” на 31 юли 2018 г.  Малки, големи и още по-големи деца, заедно с 

организаторите се потопиха в морето на емоциите с игри и щури забавления, песни, танци, 

смехории и много награди. 

 В изпълнение на културната програма на Община Летница за 2018 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. 

  

Приоритет V: 

Нов управленски подход в работата на администрацията на община Летница. 

 През 2018 година общинските служители се включиха в обучения по различни 

обучителни модули по проект „Подобряване капацитета на общинските служители за 

предоставяне на качествени услуги“ на Националното сдружение на общините, по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Повишаване на 

експертния капацитет на служителите в администрацията“, Приоритетна ос № 2 
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„Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и 

бизнеса“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 

фонд. В резултат на участието в обученията се повиши квалификацията и капацитета на 

общинските служители в сферите на тяхната компетентност за предоставяне на качествени 

публични услуги. 

 Проектът на Община Летница „Заедно, за бъдещето на Европейския съюз“ е   

одобрен след участие в конкурс за проекти по грантова схема на Националното сдружение 

на общините в Република България: „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с 

регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”. Проекта 

получи финансиране в размер на 3 000 лв., на основание Постановление на Министерски 

съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. от 31.01.2018 г. 

Партньори на Община Летница при изпълнението на проекта са: Народно читалище "Искра 

- Летница 1997" и Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров-1873 г.". 

Проекта е насочен към повишаване равнището на информираност на  обществеността – 

граждани и гости на общината, администрация, бизнес, деца и ученици, за Европейския 

съюз, същността и ролята на ротационното председателство; за възможностите, които 

Председателството предоставя за изграждането на позитивен образ на страната ни и 

общината ни. Той е насочен към изпълнение на поредица от дейности, които да окажат 

положително влияние върху отношението към  ЕС и върху образа на България като 

равноправен и надежден партньор в ЕС. 

С изпълнение на дейностите по проекта се представи таланта и творческия потенциал на 

гражданите на община Летница, затвърди се положителния образ на България, чрез 

постижения на националният ни бит, култура и изкуство  в дългосрочен план, създаден е 

положителен ефект върху други сектори, търсейки добавена стойност и възможности да се 

подсили и туристическия потенциал на страната. 

 В изпълнение на своите задължения и с цел подобряване на ефективността на 

работата общинската администрация  е:  

 Актуализирала, изменила и допълнила  вътрешни документи, правила и наредби; 

 Извършено е балансирано разпределение на функциите на отделните служители; 

 Осъществено е партньорство и взаимодействие във вътрешен план между всички 

звена в общинската администрация, както и във външен план – с всички заинтересовани 

организации и лица за постигане целите, заложени в Общинския план за развитие и другите 

стратегически документи на общината;  

 Осигурена е публичност и прозрачност в дейността на общинската администрация, 

чрез пълноценно използване на съвременните комуникационни канали, за да се улесни 

разбирането за това как се решават обществено значими проблеми, като се извършват 

консултации с гражданското общество и бизнеса при формулиране на политики и вземане 

на управленски решения;  

 Насърчено е  творческото прилагане на нови подходи при решаване на проблемите в 

общината, чрез осъществяване на проекти, обмяна на опит и въвеждане/адаптиране на 

успешни практики;  

 Осигурена е защита на човешките права, културното разнообразие и социалното 

единство както в рамките на общинската администрация, така и при предоставяне на услуги 

на гражданите;  

 Извършва се анализ на нуждите на служителите и се оптимизират работните 

процеси. 

 

Дори и със скромните средства от общинския бюджет, заедно с екипа на общинска 

администрация си поставихме ясна визия и цели и постигнахме не малко добри резултати.  
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Поставили сме си ясни цели и за следващата, последна година на управление от мандат 

2015-2019 г., които ще утвърдят Община Летница, като една подредена, стабилна и 

просперираща европейска община.  

Уверен съм, че с високото темпо на работа и мотивация, както и благодарение на добрата 

комуникация и сътрудничество с Общински съвет, бизнеса, образователните, културните и 

социалните институции, взаимодействието с гражданите на общината и тяхното доверие, 

ще утвърждаваме Община Летница като все по-добро място за живеене.  

Третата година от мандата приключи успешно под знака на ефективност, прозрачност и 

добро управление, което е доказателство за усилена работа в интерес на гражданите. 

  

 

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ 

Кмет на Община Летница 

 

 


