Приложение № 1А
Индикативен списък на важни за общината проекти,
включени в ПИРО Летница за периода 2021-2027 г.

Приоритет

Мярка

Проекти

Индикативен
срок на
изпълнение
(месеци)

Общ индикативен
бюджет на
проектната идея (в
хил. лв.)

Допълнителна информация
Ще бъде разработен технически проект за
рехабилитация на общинския път и съоръженията и
принадлежностите към него, съобразно
изискванията на мярка 7 "Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони" на
ПРСР/Стратегически план за развитие на
земеделието и селските райони за
програмния период 2021 – 2027 г.

Мярка 1

Проект 1:Ремонт и текуща поддръжка на мостово
съоръжение над река Осъм, Общински път LOV3031 (III301, Асеновци-Летница/рекултивирано депо ТБОглинена кариера/III-3011).

Идеен проект

2027 г.

1 500

Мярка 2

Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на
водоснабдителни системи и съоръжения: гр. Летница,
село Горско Сливово - II етап, село Крушуна - II етап и
село Кърпачево.

Технически
проекти

2027 г.

6 000

Мярка 3

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на
нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията
и принадлежностите към тях в гр. Летница, село Горско
Сливово, село Крушуна, село Кърпачево.

Технически
проекти

2027

3 000

Мярка 5

Облагородяване и благоустрояване на централна част в
гр. Летница, село Горско Сливово, село Крушуна и село
Кърпачево.
Възстановяване на обществени зелени площи - паркове и
градини.

Технически
проекти

2027 г.

2 000

Мярка 6

Проектиране и изграждане на ПСОВ. Доизграждане на
съпътстващата инфраструктура за гр. Летница.

Идеен проект

2027 г.

10 000

Мярка 7

Подобряване функционалността на "Център за
настаняване от семеен тип" - с. Крушуна.

Технически
проекти

2027 г.

200

Приоритет 1

Приоритет 5

Проектна
готовност

Мярка 10

Проектиране, изграждане и ремонт на спортни и детски
Технически и
площадки в гр.Летница, с.Крушуна, с.Горско Сливово,
идейни проекти
с.Кърпачево.

2027 г.

500

Мярка 2

Внедряване и поддържане на ГИС базирана динамична
информационна система за територията на Община
Летница.

2027 г.

100

Идеен проект

Общ индикативен бюджет на всички проекти:

23 300 лв.

