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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Планът за интегрирано развитие на община Летница 2021-2027 г. (ПИРО) определя 

средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките и с други 

общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за 

планиране от ниво 2 и Общия устройствен план на общината. 

Планът за интегрирано развитие е основен инструмент за планиране, програмиране, 

управление и ресурсно обезпечаване развитието на община Летница.   

Планът за интегрирано развитие на община Летница за периода 2021-2027г. е разработен в 

съответствие и хармонизация с принципите на регионалната и кохезионната политика на ЕС, 

като отчита препоръките на основните стратегически и планови документи на национално и 

регионално ниво и е приет е с Решение №191 от Протокол   №20 от 29.04.2021 г. на Общински 

съвет – Летница. На основание чл.21, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие, Областния съвет за развитие на област Ловеч прие Планът за 

интегрирано развитие на Община Летница на свое заседание през месец юни. 

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината. За резултатите от наблюдението на изпълнението на плана за 

интегрирано развитие на общината се разработва годишен доклад. 

Съгласно чл.72, ал (8) от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие 

доклада съдържа информация за: 

1. общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за интегрирано 

развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината, в т. ч.: 

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на 

данни; 

б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за интегрирано 

развитие на общината през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези 

проблеми; 

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на плана 

за интегрирано развитие на общината; 

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано развитие на 

общината със секторните политики, планове и програми на територията на общината, 

включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече 

настъпилите промени; 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на плана за 

интегрирано развитие на общината с размера на усвоените средства за отчетния период и 

източниците на тяхното финансиране; 

5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на плана за 

интегрирано развитие на общината. 
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Въпреки трудностите, пред които ни изправи пандемията COVID-19, можем да 

отбележим, че 2021 г. бе успешна за община Летница година в контекста на 

инвестициите или по-конкретно към успешната реализация на проекти. 

 

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНАТА И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА. 

2.1. Население на община Летница. 

2.1.1. Брой на населението. 

По данни на ГРАО към 31.12.2021 г. общият брой на населението в община Летница по 

постоянен адрес е 5 079 жители, което е с 25 души  по-малко в сравнение с 2020 г. За периода 

2016-2021 г. броят на населението на общината плавно намалява.   
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Брой на населението на Община Летница по постоянен адрес за периода 2016-2021 г. 

Забележка: Източник на информация ГРАО. 

 

Основните фактори, влияещи на демографските процеси в община Летница, са отрицателният 

естествен прираст, вътрешната и външна миграция.   

 

Таблица: Естествен и механичен прираст на населението на територията на община 

Летница 2020г. Източник: НСИ 

Община 

Летница 

Естествен прираст Механичен прираст 

Всичко Жени Мъже Всичко Жени Мъже 

2020 г. -55  -34  -21 42 35 7 

 

2020 г. Общо Момчета Момичета 

Раждаемост бр. 40 21 19 

 Общо Мъже  жени 

Смъртност бр. 95 55 40 

 

Запазват се отрицателните стойности на естествения прираст, който зависи от равнищата на 

раждаемостта и смъртността на населението. 
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2.1.2. Структура на населението на община Летница. 

Влияние върху възрастовата структура на населението оказват промените в раждаемостта и 

смъртността, продължителността на живота и жизненият стандарт на населението. От друга 

страна, състоянието на възрастовата структура на населението оказва влияние върху 

възпроизводството на населението, както и върху формирането на трудовия потенциал. 

 

Население под, във и надтрудоспособна възраст към 31.12.2020 г. 

 всичко мъже жени 

Община Летница 3315 1634 1681 

Под трудоспособна възраст 543 278 265 

В трудоспособна възраст 1699 958 741 

Над трудоспособна възраст 1073 398 675 

 

                                                                                                               Източник: НСИ 

 

Анализираните данни за населението и демографската ситуация през отчетния период 

потвърждават изводите, направени при изготвяне на ПИРО, а именно: 

 Населението на община Летница през 2021 г. бележи леко намаление спрямо 2020 г.; 

 Естественият прираст на населението запазва своите отрицателни стойности; 

 Жените в Община Летница са с по-висок относителен дял в общата численост на 

населението спрямо мъжете. 

 Благоприятното географско положение, природните дадености, изградената 

инфраструктура, равнището на заетост и икономическият и човешки потенциал, 

създават реални възможности за устойчиво развитие на общината. 

 

2.2. Състояние на местната икономика. 

Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025г. класифицира община 

Летница като община от 5-то йерархично ниво с тенденция към преминаване в 4-то. Според 

Регионалната статистика на ниво LAU1 община Летница е определена като община от 4-та 

категория, с площ по Евростат от 177 719 кв. км. и надморска височина между 50 и 99 метра. 

Равнището на икономическото развитие се измерва с показателя Брутен вътрешен продукт 

/БВП/. Липсата на актуални данни за БВП на общинско ниво, ограничава възможностите за 

проследяване на развитието. 

Водещо място в икономиката на община Летница има промишлеността, която по някои от 

основните икономически показатели е с по-добри стойности от тези на останалите два 

икономически сектора. С добри икономически показатели е и аграрният сектор, чието 

развитие е обусловено от наличните качествени поземлени ресурси и производствения опит в 

селскостопанското производство. Общината е с промишлено-аграрна структура на местната 

икономика и с по-слабо развити обслужващи функции. 

Водещо място по редица основни икономически показатели заема вторичния сектор 

(„Индустрия“). Част от производствата в този сектор са нови и нетрадиционни за общината 

промишлени производства: Производство на изкуствени катерачни стени, изграждане на 
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метални конструкции и отливане на панели и хватки, Производство на изделия от композитни 

материали, изследвания и развитие на технологиите в областта на композитните и 

полимерните материали. 

В този сектор е включена и добивната промишленост, представена от производство на 

електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) – основно соларен парк. 

С добри икономически показатели, чийто стойности отстъпват на тези от вторичния сектор са 

икономически дейности, включени в обхвата на първичния сектор (селско, горско и рибно 

стопанство). В този сектор по-добре представени са селското стопанство с неговите два 

подотрасъла – растениевъдство и животновъдство. 

Третичния сектор („Услуги“) е по- слабо развит и заема съпътстващо място в социално-

икономическия комплекс на община Летница. Причините за това са демографските параметри 

(много малък брой население) и свързаните с тях по- слабо представени обслужващи функции 

на община Летница. 

Икономиката на общината е с аграрно-промишлен профил. Селското стопанство съставлява 

най-важният и дял. Районът е един от големите производители на селскостопанска продукция 

в страната. Характерна особеност на земеделието в общината е тенденцията за намаляване 

дела на животновъдството спрямо растениевъдството. Животновъдството е все по-слабо 

представено и заема по-малък дял от общата селскостопанска продукция, развива се 

предимно на териториите на село Горско Сливово и село Кърпачево. 

Актуална информация за селскостопанските дейности на територията на Община 

Летница. 

Община Летница обхваща 4 землища с обща площ 176 564 дка. 

Растениевъдство.  

1. Площ на земеделските земи – 128 446 дка, в т.ч. обработваеми – 99 795 дка. 

2. Баланс на земеделските земи  в Община Летница към 31.12.2021г. по землища /дка/. 

  БАЛАНС НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ  КЪМ  31.12.2021 г. В ОБЩИНА  ЛЕТНИЦА             

Община Селскостопански фонд /дка/ към 31.12.2021 г .   

Землище  

ОБЩО 

/по 

баланс/ 

Сума 

4+5+6+7 
Ниви  

Ливади  

и пасища 

Трайни  

насаждения 

/овощни / 

Лозя 

  /дка/ /дка/ /дка/ /дка/ /дка/ /дка/ 

1 2 3 4 5 6 7 

 Крушуна 17746,007 12942,143 9372,682 2213,755 239,411 1116,295 

 Кърпачево 17249,957 13053,192 9428,745 3383,698 215,485 25,264 

 Летница 58984,469 51650,715 46656,303 3991,538 774,526 228,348 

 Горско Сливово 64977,675 50799,408 34336,773 12890,747 3171,626 400,262 

ОБЩО : 158958,108 128445,458 99794,503 22479,738 4401,048 1770,169 

 

3. Основни видове отглеждани култури-площи, процентно съотношение: 

- пшеница         –             20250 дка                 20% 

- ечемик            –               1720 дка                   2% 

- слънчоглед     –              24970 дка                 25 % 

- царевица       –              15850 дка                  16 % 
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- люцерна         -              22743 дка                  23 % 

- лавандула      –                  348 дка  

- дини               –                   80 дка  

- пипер             --                 226 дка 

- лозя                –                 110 дка  

- сливи             –                  504 дка  

- вишни            –                 376 дка 

Увеличени са  площите с житни култури за сметка на маслодайните, основно рапица, като 

това се дължи  на промени в пазарните условия. През последните три години се наблюдава 

устойчиво увеличение на площите с люцерна, които вече са над 22 х. дка и са основен 

източник на суровина за фуражния цех на фирма  „АЖД- Агро“. 

4. Получени добиви през 2021 г, в т.ч. сравнителни данни спрямо 2019 и 2020 години. 

         година 

култура 

2019г. 

ср.добив кг/дка 

2020 г. 

ср.добив кг/дка 

2021 г. 

ср.добив кг/дка 

Пшеница 450 510 553 

Ечемик 460 515 503 

Царевица 519 538 500 

Слънчоглед 277 231 212 

Овес 250 - - 

Рапица 150 - - 

Лозя 90 453 451 

 

В общината традиционно е развито ягодо и малинопроизводството, като за 2021 площите са 

съответно 309 дка ягоди със среден добив  502 кг /дка и 94 дка малини, от които реколтирани 

106 дка с добив от 403 кг/дка.  

Животновъдство. 

1. Броят на животните към м.12.2021 г. за Община Летница е както следва: 

- говеда                  –            470 бр. 

- овце                     –          1200 бр. 

- кози                     –              90 бр. 

- птици                  –          1200 бр. 

- пчелни семейства   –     1760 бр. 

- зайци                   –            230 бр. 

- коне                     –              24 бр. 

- магарета              --               8 бр. 

- кучета                  –           470 бр. 

Заверени анкетни карти и формуляри на земеделски производители: 

- 2021 г.  -     78 бр. 

- 2020 г.  -     82 бр. 

- 2019 г. -      92 бр. 

Наблюдава се тенденция на намаляване на броя на регистрираните земеделски стопани, което 

се дължи на промените в осигурителната политика, а също на изтичането на сроковете по 

различни програми. 
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Преработваща промишленост.  

През последните две десетилетия се наблюдават съществени изменения в структурата на 

преработващата промишленост.   

Обликът на преработващата промишленост сега се формира от  българската фирма 

"УОЛТОПИЯ" ООД, чийто предмет на дейност включва производство на изкуствени 

катерачни стени, изграждане на метални конструкции и отливане на панели и хватки.  

Друга значима за икономиката на общината фирма е „Композит Х“ АД – Летница с предмет 

на дейност: производство на изделия от композитни материали, изследвания и развитие на 

технологиите в областта на композитните и полимерните материали. 

Предприятие със съвременно оборудване, с водещи функции в местната икономика е 

"България Фуудс" ЕООД (собственост на капитала е австрийска компания). "България Фуудс" 

ЕООД осъществява дейност по изкупуване, преработка и замразяването на различни плодове 

(ягоди, малини, кайсии, сливи, къпини, шипки) и на зеленчуци, чушки, див чесън и други). 

Продукцията е основно за износ. 

„ФРИГО” ЕООД е предприятие за преработка, дълбоко замразяване и съхранение на плодове 

и зеленчуци. Отрасъла, в който компанията развива своята дейност е „Хранително-вкусова 

промишленост”, а подотрасъла „Преработка на плодове и зеленчуци”. Отгледаните плодове и 

зеленчуци се преработват, замразяват и предлагат  на пазара в страната и чужбина. 

2.2.2. Услуги 

В профила на третичния сектор са включени икономическите дейности(отраслите) от 

нефинансовия сектор. 

С относително по-добро развитие от икономическите дейности от сектора на услугите е 

отрасъл „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Хотелиерство и 

ресторантьорство“(Туризъм). 

В икономическият профил на община Летница туризмът е един от основните и приоритетни   

отрасли на икономиката. 

Туристическият сектор се развива на основата на разполагаемите туристически ресурси, 

които са основно с природен характер и се допълват от такива с антропогенно естество 

(културно-историческо наследство). За развитието на сектора основен дял има село Крушуна, 

където е разположена ПЗ „Марата“.  

Инфраструктурата на туризма в общината включва места за настаняване и заведения за 

развлечение и отдих.   

Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване през 22019-2021 г. 

 2019 2020 2021 

Средства за 

подслон и 

места за 

настаняване 

39 38 41 

Легла 369 391 383 

Реализирани 

нощувки 

6031 6528 6447 
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Заведенията за отдих и развлечения са другия вид обекти, пряко свързани с туристическата 

функция. Техния брой (по вид) и капацитет е представен в таблица. 

 

Вид на обектите брой Капацитет/места 

за сядане 

Класически ресторант 2 130 

Снек бар 4 270 

Кафе-аперитив 10 507 

Кафе-сладкарница 1 50 

Сладкарница 1 50 

Лоби-бар 1 20 

Ресторант-пицария 1 50 

Бързо хранене 1 50 

 

Средства за посещение на Парк „Маарата“ 

 2019 2020 2021 

Вход 221 604 278 970 277 407 

Паркинг 23 050 24 200 24 646 

 

Събраните средства от туристически данък през 2021 г. бележат ръст и са в размер на 2 160,70 

лв, за сравнение през 2020 г. техният размер е 1 812,00 лв..  

 

2.2.3. Изводи. 

 И през 2021 г. водещо място в икономиката на община Летница има промишлеността; 

 В икономическият профил на община Летница туризмът продължава да се развива като 

един от приоритетните отрасли на икономиката; 

 През 2021 г. приходите от Парк „Марата“ бележат лек спад спрямо предходната 

година. 

 

2.3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси. 

 

2.3.1. Пазар на труда. 

 

2.3.1.1. Заетост. 

 Проект BGO5M90PO01-1.010-0001 „Обучения и заетост“, финансиран по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. Проект „Обучения и заетост” предоставя възможности за 

интеграция на безработни лица на възраст над 29 г., регистрирани в дирекции „Бюро по 

труда“ към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции 

на местното самоуправление, чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на 

работното място и субсидия за заетост. Основните целеви групи попадащи в обхвата на 

проекта са лица: 

- с основно или по-ниско образование; 
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- продължително безработни с регистрация в Бюро по труда от 12 и повече месеца; 

- безработни на възраст над 54 г.  

- неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г.  

- приоритетно се включват лица с установена степен на намалена работоспособност/вид и 

степен на увреждане 75 и над 75 на сто.  

По проекта в Община Летница са сключени два договора за заетост с Агенция по заетостта 

чрез Дирекция „Бюро по труда“ гр. Ловеч: 

- Договор № ОЗ-ХУ-04-06-675#19 от 11.12.2018г. и срок до 31.12.2020г., с който е осигурена 

заетост на 17 безработни лица.  

- Договор № ОЗ-ХУ-04-06-2660#6 от 08.02.2019г. до 28.02.2021г., с който е осигурена заетост 

на 1 лице с намалена работоспособност.  

След приключване на субсидираната заетост по договорите, съгласно Допълнително 

споразумение № ОЗ-ХУ-04-06-675#264 от 21.01.2021г. към Договор № ОЗ-ХУ-04-06-675#19 

от 11.12.2018г. и Допълнително споразумение № ОЗ-ХУ-04-06-2660#71 от 17.03.2021г. към 

Договор № ОЗ-ХУ-04-06-2660#6 от 08.02.2019г. с Агенция по заетостта, Община Летница 

осигури 6 месечна несубсидирана заетост на 13 от наетите лица. 

След приключване на 6 месечния несубсидиран период, Агенцията по заетостта възстанови на 

Община Летница средствата за трудови възнаграждения на служителите в размер на 50 626,15 

лв. 

 Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания. Програмата 

се финансира със средства от Държавния бюджет.  

Лица, обект на Програмата са: безработни с трайни увреждания в трудоспособна възраст, 

регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”, като приоритетно се включват лицата от следните 

групи:  

- с и над 71% намалена работоспособност; 

- военноинвалиди (тази група включва безработни военноинвалиди и пострадали при или по 

повод отбраната на страната с и над 50% намалена работоспособност); 

- хора със сензорни увреждания; 

- хора с ментални увреждания. 

Община Летница има сключени с Дирекция „Бюро по труда“ гр. Ловеч 2 договора за заетост 

за срок от 24 месеца: 

- Договор № 406-0234-19-11009 от 29.08.2019г. със срок до 31.08.2021г., с който е осигурена 

заетост на 1 безработно лице. 

- Договор № 406-0256-19-11009 от 14.10.2019г. със срок до 20.10.2021г., с който е осигурена 

заетост на 2 безработни лица. 

По НП „ЗОХТУ“ на 21.10.2021г., Община Летница сключи с Дирекция „Бюро по труда“ гр. 

Ловеч нов Договор за заетост № 406-0357-21-11009, чрез който се осигурява работно място на 

1 безработно лице за срок от 2 години (от 27. 10. 2021г. до 26. 10. 2023г.) - назначено на 

длъжност „Общ работник“. 

 Регионална програма за заетост на област Ловеч – 2021г. 

Програмата се финансира със средства от Държавния бюджет. Основна цел на програмата е 

създаване на възможности за трудова и социална интеграция и повишаване качеството на 
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работната сила на безработни лица от уязвими групи на пазара на труда от област Ловеч. 

Програмата включва следните целеви групи: 

- безработни младежи до 29 г.; 

- безработни лица над 50-годишна възраст; 

- безработни лица с намалена трудоспособност; 

- продължително безработни лица с продължителност на регистрация в Бюро по труда над 1 

година. 

В Община Летница е осигурена заетост по програмата на 10 безработни лица по сключен с 

Дирекция „Бюро по труда“ гр. Ловеч Договор №406-0088-21-31002 от 28. 05. 2021г. за срок от 

6 месеца (01. 06. 2021г. до 30. 11. 2021г.). Служителите са разпределени, както следва: 6 лица 

в град Летница, 3 лица в село Крушуна и 1 лице в село Горско Сливово. 

Служителите са назначени на длъжност „Общ работник“ и изпълняват следните дейности: 

- Текуща поддръжка и почистване на улици, пътна мрежа, обществени терени и 

обществени сгради на територията на община Летница; 

- Поддържане и почистване на гробищни паркове, спортни площадки и съоръжения; 

- Поддържане и опазване на културно-исторически паметници, туристически обекти и 

съоръжения, опазване на околната среда. 

 Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – Компонент II – 

аварийни дейности, насочена към превенция разпространението на заболеваемостта на 

населението от COVID-19 и подготовка за зимния сезон на територията на община Летница. 

Община Летница сключи с Дирекция „Бюро по труда“ гр. Ловеч - Договор за заетост №406-

0369-21-21037 от 29. 11. 2021г., с който се осигури заетост на 10 продължително безработни 

лица, разпределени както следва: 7 лица са назначени в град Летница, 2 лица са назначени в 

село Горско Сливово и 1 лице е назначено в село Крушуна. Служителите са назначени на 

длъжност „Общ работник“. Програмата се финансира със средства от Държавния бюджет. 

Програмата е за период от 01. 12. 2021г. до 31. 12. 2021г., а дейностите, които са извършени 

от наетите лица са: 

- Дезинфекция и поддържане на хигиената на обществени места; 

- Помощ при разтоварване на материали и препарати необходими за дезинфекция на 

обществени места; 

- Ръчно метене на улици, тротоари, пешеходни зони, пътища, събиране на отпадъци; 

- Почистване на снежната покривка от улици и тротоарни площи. 

- Почистване и поддържане на хигиената в обществените сгради, изхвърляне на 

отпадъци от вътрешни помещения. 

 

2.3.1.2. Безработица. 

Към 31.12.2020 г. общият брой на регистрираните безработни в Община Летница е 118.   

Равнището на безработица е 10,6%. В сравнение с края на 2020 г. броят на регистрираните 

безработни лица е със 106 по-малко. Отчетената средномесечна безработица е в рамките на 

15,1% или 168 броя лица месечно. 

Новорегистрираните безработни през годината са общо 195 лица, а на шест безработни лица е 

възстановена регистрацията по уважителни причини. 
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Образователната структура на безработните лица с активна регистрация към 31.12.2021 г. е 

следната: пет лица са с висше образование, 40 лица са със средно образование и 73 лица са с 

основно и по-ниско образование. Ретгистрираните продължително безработни лица са 38. 

Всичко постъпили на работа безработни лица през 2021 г. в Община Летница са 179 души, в 

т.ч. 45 продължително безработни и 10 с намалена работоспособност. 

Отчетените количества данни на включените в субсидирана и несубсидирана заетост са както 

следва: 

-На първичен пазар – 147 безработни лица; 

-По програми за заетост – 21 безработни лица; 

-По мерки за заетост – 8 безработни лица; 

-По схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси“ - 3 безработни лица. 

В заетост са включени четири лица с висше образование, 75 безработни лица със средно 

образование и 100 безработни лица с основно и по-ниско образование. 

Брой отпаднали от регистрация безработни лица в следствие на неизпълнение на препоръките 

на трудовия посредник или действията и сроковете в плана за действие – 97. 

Обявени работни места на първичен пазар: През 2021 г. шест работодатели са обявили 

свободни работни места на първичен пазар, като най-много са заявените от фирма „Уолтопия“ 

АД – 63 броя. От Агенция по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Ловеч прогнозират, 

че през 2022 г. броят на обявените свободни работни места ще бъде приблизително 60 % от 

тези през предходната година. 

   

Равнище на 

безработица към 

31 декември в % 

2020 г. 2021 г. 

20,20% 10,60% 

Информация от Агенция по заетостта, Дирекция Бюро по труда гр. Ловеч. 

  

Пазарът на труда в община Летница се характеризира със сезонност в търсенето и 

предлагането на работни места, заетостта е на-висока през лятото. С най-голям дял в 

предлагането на заетост са секторите: туризъм, селско стопанство, строителство. Заетост на 

населението се осигурява и от частни фирми, развиващи дейност в сферата на търговията, 

ресторантьорството и преработваща промишленост. 

 

2.3.1.3.Здравеопазване 

На територията на общината няма лечебни заведения за болнична помощ, лечебните 

заведения за извънболнична медицинска помощ са пет, а спешната помощ се осъществява от 

Филиал за спешна медицинска помощ град Летница, който е в структурата на Център за 

спешна медицинска помощ град Ловеч и стационарен диспечерски и лекарски екип, състоящ 

се  от лекар и шофьор, управляващ оборудван реанимационен санитарен автомобил. Във 

ФСМП град Летница се приемат и обработват пациенти в Спешен приемен сектор, 

транспортирани или дошли сами.  

Към 2021г. на територията на община Летница осъществяват дейността си 1 аптека, 1 

дрогерия и 1 оптика, където се извършват и очни прегледи от специалист. 
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Към 2021г. на територията на община Летница са регистрирани четири индивидуални 

практики за първична медицинска помощ: 

- ЕТ „Д-р Людмил Митов, Лечебно заведение за извънболнична помощ, Амбулатория за 

първична медицинска помощ, индивидуална практика за първична медицинска помощ“, 

представлявано от Д-р Людмил Христофоров Митов;   

- ЕТ „Д-р Поликсения Христова – Амбулатория за индивидуална практика за първична 

медицинска помощ“, представлявано от Д-р Поликсения Николова Христова;   

- ЕТ „Д-р Басарков – Теодосий Басарков – Индивидуална практика за първична дентална 

помощ“, представлявано от Д-р Теодосий Иванов Басарков;   

- „Д-р Ангел Владимиров Венков – Амбулатория за индивидуална практика за първична 

извънболнична медицинска помощ по дентална медицина“, представлявано от Д-р Ангел 

Владимиров Венков;   

ЕТ „Хигия – Д-р Рита Асенова, Лечебно заведение за извънболнична помощ, Амбулатория – 

лечебно заведение за извънболнична помощ, за първична медицинска помощ, индивидуална 

практика за първична медицинска помощ“, представлявано от Д-р Рита Асенова Анева 

преустанови дейността си през месец декември 2021 г. 

Към община Летница за периода e работил здравен медиатор с основен акцент в работата 

посредничество в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на представители на 

уязвими малцинствени групи от населението и извършване на здравно–образователна дейност 

за профилактика на заболяванията. Конкретната работа е била насочена към оказване на 

съдействие на ромското население в общината.  

 

2.3.4. Социални дейности. 

 Проект „Патронажна грижа + в община Летница“. 

На 14. 05. 2021г. Община Летница и Министерство на труда и социалната политика сключиха 

договор за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ № BG05М9OP001-6.002-0109-C01 

по Проект BG05М9OP001-6.002-0109 „Патронажна грижа + в община Летница“, Процедура 

BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансирана от Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на Европейския социален фонд. 

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 117 451,25 лв. 

Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепа, чрез предоставяне на патронажни грижи 

за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за 

адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с 

разпространението на COVID-19. 

Проект BG05М9OP001-6.002-0109 „Патронажна грижа + в община Летница“ се реализира в 

две направления:  

1. Направление 1 „Патронажна грижа“, по което интегрирани здравно-социални услуги в 

домашна среда ще се предоставят на минимум 14 потребители, попадащи в следните целеви 

групи: възрастни лица над 54 години в невъзможност от самообслужване, лица с увреждания 

и лица, поставени под карантина във връзка с COVID-19. Всеки потребител може да ползва до 

максимум 2 часа на ден следните услуги: 

- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за 

нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора; 
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- Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; 

- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. 

лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по 

настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни 

административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, 

различни от тези по настоящата операция). 

При стартиране на проектните дейности интегрирана здравно-социална услуга „Патронажна 

грижа“ е предоставена на общо 18 лица от 3 служители назначени на длъжност „Домашен 

помощник“, 1 служител назначен на длъжност „Медицинска сестра“ и 1 служител назначен на 

длъжност „Психолог“. 

2. Направление 2 „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани държавни 

дейности“, свързано с осъществяване на дейности по превенция на COVID-19 в центровете за 

социални услуги на територията на община Летница, делегирани държавни дейности, които 

са: 

- Дневен център за пълнолетни лица с увреждания град Летница; 

- Център за настаняване от семеен тип за стари хора село Крушуна; 

- Център за рехабилитация и интеграция село Крушуна. 

Дейностите по това направление са свързани с: осигуряване на лични предпазни средства, 

въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд, тестване на персонала и на 

потребителите на трите центъра за COVID-19, физическо разделяне/преграждане на 

помещения, осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др., с цел 

адаптиране и приспособяване на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в 

контекста на епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното 

предоставяне дистанционно. 

Дейностите по Направление 1 и 2 на Проект „Патронажна грижа + в община Летница“ се 

реализират за срок от 1 година (от 14. 06. 2021г. до 14. 06. 2022г.) 

 Делегирани държавни дейности: 

А. Социална услуга „Асистентска подкрепа“. 

Считано от 01. 01. 2021г., Община Летница, след получено одобрение от Агенция за социално 

подпомагане, е създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, която е делегирана 

от държавата дейност и се финансира от държавния бюджет. 

С Решение №790 от 30. 10. 2020г. на Министерски съвет е определен стандарт за финансиране 

през 2021г., като държавно делегирана дейност, на социалната услуга „Асистентска подкрепа” 

в размер на 3 985 лв., при натурален показател 19 993. 

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна 

почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване. 

В Община Летница социална услуга „Асистентска подкрепа“ стартира на 15. 02. 2021г. с общ 

капацитет на потребителите 13 лица, разпределени както следва: 11 потребители в град 

Летница и 2 потребители в село Горско Сливово. Социалната услуга се предоставя на 

потребителите в рамките на техните домове. Всички потребители са жени в надтрудоспособна 

възраст. Към 31. 12. 2021г. в списъка с чакащи има общо 4 лица, сред тях няма деца. 
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Дейностите, по предоставяне на социалната услуга се изпълняват от 5 служители назначени 

на длъжност „Социален асистент“ и включват подкрепа на ползвателите при: 

 самообслужване; 

 движение и придвижване; 

 промяна и поддържане на позицията на тялото; 

 изпълнение на ежедневни и домакински дейности; 

 комуникация. 

Максималната продължителност за ползване на социална услуга „Асистентска подкрепа” от 

един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна 

оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, 

индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата. 

За ползване на услугата „Асистентска подкрепа“ през 2021 г. потребителите не заплащат 

такса. 

Б.Дневен център за пълнолетни лица с увреждания град Летница. 

От 2011 г. по проект в град Летница е разкрит „Дневен център за възрастни хора с 

увреждания” с капацитет 20 места, в него се предоставят комплекс от социални услуги, които 

създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с 

предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и 

рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното 

време и личните контакти на лица навършили 18 години, които имат трайно увреждане. 

За потребителите в Дневния център полагат грижи: директор, социален работник, 

трудотерапевт, рехабилитатор, медицинска сестра, готвач, касиер-домакин, чистач-хигиенист. 

В края на 2021г. центърът работи с пълен капацитет – 20 потребители. Годишната заетост 

на потребителите е представена в следващата таблица: 

Таблица №1: Заетост потребители ДЦПЛУ град Летница 2021г. 

 

Месеци 
Заетост 

Общо Жени Мъже 

Януари 18 7 11 

Февруари 18 7 11 

Март 18 7 11 

Април 18 7 11 

Май 18 7 11 

Юни 19 7 12 

Юли 19 7 12 

Август 20 8 12 

Септември 20 8 12 

Октомври 20 8 12 

Ноември 20 8 12 

Декември 20 8 12 

 

В. Център за настаняване от семеен тип за стари хора - село Крушуна. 
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От 01 септември 2013 г. в село Крушуна е открит „Център за настаняване от семеен тип на 

стари хора“ със Заповед № РД 01-904 от 22. 08. 2013 г. на Изпълнителния директор на 

Агенция „Социално подпомагане” към Министерството на труда и социалната политика като 

държавно-делегирана дейност с капацитет – 15 места. ЦНСТ е форма на социална услуга, 

насочена към лица, които имат потребност от 24-часова грижа. Социалната услуга създава 

среда за живот близка до семейната, при която лицата получават необходимата им 

индивидуализирана подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. 

Услугата се предоставя в комбинация и координация с базовите услуги в общността и с други 

социални услуги. Дейността на служителите в Центърът за настаняване от семеен тип се 

изпълнява на основание Правилника за вътрешния ред и Методиката за организиране на 

работата по предоставяне на социална услуга в общността. Екипът, предоставящ социалните 

услуги, включва: директор, медицинска сестра, трудотерапевт, готвач, санитари, социален 

работник, касиер-домакин. 

В края на 2021г. в центъра са настанени общо 11 потребители. Годишната заетост на 

потребителите е представена в следващата таблица: 

 

Таблица №2: Заетост потребители ЦНСТ село Крушуна 2021г. 

 

Месеци 
Заетост 

Общо Жени Мъже 

Януари 10 8 2 

Февруари 10 8 2 

Март 10 8 2 

Април 10 8 2 

Май 9 7 2 

Юни 9 7 2 

Юли 10 7 3 

Август 11 7 4 

Септември 11 7 4 

Октомври 11 7 4 

Ноември 11 7 4 

Декември 11 7 4 

 

Г. Център за социална рехабилитация и интеграция - село Крушуна. 

От 01 септември 2013 г. в село Крушуна е открит „Център за социална рехабилитация и 

интеграция“ със Заповед № РД 01-905 от 22. 08. 2013 г. на Изпълнителния директор на 

Агенция „Социално подпомагане” към Министерството на труда и социалната политика като 

държавно-делегирана дейност. Предоставянето на услугата ЦСРИ цели подкрепа на 

индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и 

самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от 

различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социално 

изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и 
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рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на 

социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен живот. 

За потребителите полагат грижи: главен експерт, социален работник, рехабилитатор, 

медицинска сестра и трудотерапевт. 

Годишната заетост на потребителите е представена в следващата таблица: 

 

Таблица №3: Заетост потребители ЦСРИ село Крушуна 2021г. 

 

Месеци 
Заетост 

Общо Жени Мъже 

Януари 30 24 6 

Февруари 40 30 10 

Март 42 32 10 

Април 40 30 10 

Май 40 31 9 

Юни 40 31 9 

Юли 49 36 13 

Август 49 36 13 

Септември 48 35 13 

Октомври 48 35 13 

Ноември 48 35 13 

Декември 56 38 18 

 

Договор № BG05FMOP001-5.001-0040-C01 „Топъл обяд в условията на пандемия от 

COVID-19  в Община Летница“, Финансиран от Фонд за европейско подпомагане на 

нуждаещите се лица 2014-2020г. сключен между Агенция за социално подпомагане, чрез 

дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция и Община 

Летница, в качеството и на партньорска организация. 

Партньорската организация предоставя топъл обяд на 50 брой потребители, считано от 

01.01.2021 г. за  период от 4 брой месеци в рамките на общо 81 работни дни. 

Срокът за изпълнение на Договора е до 27.04.2021 г.“ 

Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора възлиза на 12 028,50 лева 

(дванадесет хиляди двадесет и осем лева и петдесет стотинки). От тях: 

- разходи за единица продукт - топъл обяд/ на 50 представители на целевата група, ползващи 

услугата,  по 2.70 лв. за единица продукт  - общо 10 935,00 лв. 

- административни разходи и разходи за транспорт и съхранение, определени като единна 

ставка в размер на 5 на сто от стойността на разхода за единица продукт - топъл обяд, но не 

повече от 546,75 лв. 

- разходите за съпътстващи мерки, предприети и декларирани от партньорската организация, 

в размер на 5 на сто от стойността на разхода за единица продукт - топъл обяд, но не повече 

от 546,75 лв. 

След анекс от 21.04.2021 г.  
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Договор № BG05FMOP001-5.001-0040-C02 „Топъл обяд в условията на пандемия от 

COVID-19  в Община Летница“, сключен между Агенция за социално подпомагане, чрез 

дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция и Община 

Летница, в качеството и на партньорска организация. 

Партньорската организация предоставя топъл обяд на 50 брой потребители, считано от 

01.01.2021 г. за  период от 9 брой месеци в рамките на общо 186 работни дни. Срокът за 

изпълнение на Договора е до 30.09.2021 г. 

Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора възлиза на 27 615,06 лева 

(двадесет и седем хиляди шестстотин  и петнадесет лева и шест стотинки). От тях: 

- разходи за единица продукт - топъл обяд/  на 50 представители на целевата група, ползващи 

услугата,  по 2.70 лв. за единица продукт  - общо 25 110,00 лв. като от тях да се приспадне 

икономия в размер на 5,40  лв. реализирана при незает капаците на 04.01.2021 г. и 05.01.2021 

г. съгласно Приложение 11 за месец януари, или общата сума на допустимите разходи за 

изпълнение на Договора 25 104,60 лв. 

- административни разходи и разходи за транспорт и съхранение, определени като единна 

ставка в размер на 5 на сто от стойността на разхода за единица продукт - топъл обяд, но не 

повече от 1255,23  лв. 

- разходите за съпътстващи мерки, предприети и декларирани от партньорската организация, 

в размер на 5 на сто от стойността на разхода за единица продукт - топъл обяд, но не повече 

от 1255,23 лв. 

След Анекс от 12.08.2021 г.  

Договор № BG05FMOP001-5.001-0040-C03 „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID-

19  в Община Летница“, сключен между Агенция за социално подпомагане, чрез дирекция 

„Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция и Община Летница, в 

качеството и на партньорска организация. 

Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора възлиза на 35 188,56 лева 

(тридесет и пет хиляди сто осемдесет и осем лева и 56 стотинки). От тях: 

- разходи за единица продукт - топъл обяд/  на 50 представители на целевата група, ползващи 

услугата,  по 2.70 лв. за единица продукт  - общо 31 989,60 лв.  

- административни разходи и разходи за транспорт и съхранение, определени като единна 

ставка в размер на 5 на сто от стойността на разхода за единица продукт - топъл обяд, но не 

повече от 1 599,48  лв. 

- разходите за съпътстващи мерки, предприети и декларирани от партньорската организация, 

в размер на 5 на сто от стойността на разхода за единица продукт - топъл обяд, но не повече 

от 1 599,48 лв. 

След анекс от 09.12.2021 г. 

Договор № BG05FMOP001-5.001-0040-C04 „Топъл обяд в условията на пандемия от 

COVID-19  в Община Летница“ – срок 30.06.2022 г., сключен между Агенция за социално 

подпомагане, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска 

интеграция и Община Летница, в качеството и на партньорска организация.  

Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора възлиза на 55 093.50 лева 

(петдесет и пет хиляди нула деветдесет и три лева и 50 стотинки). От тях: 
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- разходи за единица продукт - топъл обяд/  на 50 представители на целевата група, ползващи 

услугата,  по 2.70 лв. за единица продукт  - общо 50 085,00 лв.  

- административни разходи и разходи за транспорт и съхранение, определени като единна 

ставка в размер на 5 на сто от стойността на разхода за единица продукт - топъл обяд, но не 

повече от 2 504,25 лв. 

- разходите за съпътстващи мерки, предприети и декларирани от партньорската организация, 

в размер на 5 на сто от стойността на разхода за единица продукт - топъл обяд, но не повече 

от 2 504,25 лв. 

Механизъм лична помощ. 

„Механизъм Лична помощ“ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на 

правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на 

индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване 

на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на 

хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят 

дейностите. 

Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД-07-7/ 

28.06.2019 г. за включване в механизма за лична помощ. 

Ползвател на лична помощ е човек с увреждане, довело до ограничения в способността му за 

самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да 

компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на основните 

му права и пълноценно участие в обществото.  

До 31 декември 2021 г. право за включване в механизма за лична помощ имат: 

1. Човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на 

трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ; 

2. Дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена 

трудоспособно без определена чужда помощ. 

Асистент може да бъде всяко физическо лице, което не е поставено под запрещение и не е 

осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за 

защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ. 

1. Общ брой обслужвани потребители към 31.12. 2021 г. – 36 бр. 

2. Брой сключени договори с лични асистенти към 31.12. 2021 г. – 37 бр. от който 1 

назначен за заместване.   

3. Брой лица с трайни увреждания, подали заявления за включване в механизма лична 

помощ 31.12.2021 г. /не включени в услугата/ –0 бр. 

4. Брой лица, кандидати за лични асистенти към 31.12.2021 г. – не назначени –  бр. 

5. Брой лица с трайни увреждания, подали заявления за включване в механизма лична 

помощ за който няма назначен личен асистент – 0 бр. 

6. Брой лица, кандидати за лични асистенти, вписани в регистър чакащи за назначаване – 

0 бр. 

7. Брой жалби и оплаквания от ползватели по механизма лична помощ  - 0 бр. 

8. Брой жалби и оплаквания от лични асистенти – 0 бр. 

9. Общ брой служители от общинска администрация занимаващи се с изпълнение на 

дейности по Закона за личната помощ към 31.12.2021 г. – 2 броя. 
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 В община Летница се предоставя и социалната услуга Домашен социален патронаж, 

свързана с ежедневно предоставяне в жилището на потребителя на качествена, здравословна и 

питателна храна. Капацитетът на Домашен социален патронаж е от 70 места, като броят на 

заетите места варира. През 2021 г. са обслужвани средно 61 потребителя – общо за общината, 

разпределени както следва: 42 потребителя за гр. Летница и село Крушуна и 19 потребителя в 

село Горско Сливово и село Кърпачево. 

 

2.3.5. Образование. 

На територията на община Летница функционира едно средно училище – СУ „Бачо Киро“ 

град Летница, в което през учебната 2020/2021г. са записани за обучение 358 ученици, от I до 

XII клас, разпределени в 19 паралелки. Броят на преместените ученици през учебната година е 

33. Завършилите учебната година са  общо 334 ученици. За учебната 2021/2022 г., към 

31.12.2021 г. в СУ „Бачо Киро“ се обучават 295 ученици. 

През 2021 г. във връзка с обявяването на епидемична обстановка на територията на Република 

България, свързана с разпространението на COVID-19, учебните занятия и всички 

извънкласни мероприятия бяха ограничени или временно преустановени. Ръководството на 

СУ „Бачо Киро“ град Летница разработи система от мерки за работа на училището в 

условията на COVID-19, включително при преминаване от присъствена в дистанционна 

форма на обучение през годината. 

Утвърдена е дневна форма на обучение и полудневна организация на учебния ден за 

учениците от VII до XI клас, по специалност с код 8110701 „Производство на кулинарни 

изделия и напитки“, професия с код 8110670 „Готвач“ с професионално направление код 811 

„Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“. 

Учебният училищен план е разработен с участието на работодатели от местния бизнес, приет 

на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №12/13.06.2020г., съгласуван е с 

обществения съвет към училището с Протокол №5/06. 07. 2020г. и е утвърден със Заповед № 

604/01. 09. 2020г. на Директора на СУ „Бачо Киро“ град Летница. 

Община Летница осигури средства за завършващите средно образование ученици от СУ 

„Бачо Киро“ град Летница - еднократна помощ в размер на 150 лв. на обща стойност 1 950 лв. 

за 13 завършващи XII клас ученици. 

 Осигурено е безплатно столово хранене за учениците от ЦДО; 

 Осигурена е безплатна закуска за учениците от I-ви до IV-ти клас; 

 СУ „Бачо Киро“ разполага с 2 автобуса, с обща вместимост до 45 места, които 

превозват ученици по следните маршрутни линии: 

Горско Сливово – Кърпачево -Крушуна – Летница 

Летница – Асеновци – Летница 

Летница – Чавдарци – Летница 

Летница – Горско Сливово – Летница 

Летница – Крушуна – Чавдарци – Летница 

Летница – Кърпачево – Горско Сливово – Летница 

Летница – Крушуна – Чавдарци – Горско Сливово, 

по утвърдени от Кмета на Община Летница маршрутни разписания; 

 В СУ „Бачо Киро“ функционира здравен кабинет с 1 медицинска сестра; 
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 Създадени са добри условия за спорт и отдих – физкултирен салон, зелена класна стая, 

спортни площадки; 

 За учебната 2020/2021 г. няма издадени актове на родители на ученици по чл. 347, ал.2 

от ЗПУО, в изпълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст.   

 В изпълнение на чл.14, ал.1 от Наредба за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование е подпомогнато храненето на 85 ученици от СУ 

„Бачо Киро“; 

 На 8 ноември 2021 г. СУ „Бачо Киро“ град Летница стартира изпълнението на проект 

"Топъл обяд", финансиран от БЧК. По проекта се предоставя топъл обяд на 60 ученици от 

социално слаби семейства. Проектът ще се реализира през зимните месеци, а при 

преминаване в обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ на учениците ще се 

предоставят пакети с храна. През месец декември 2021 г. БЧК зарадва с коледни подаръци 

учениците, получаващи "Топъл обяд", под формата на спортни екипи. 

Други проекти по които работи СУ „Бачо Киро“ през 2021 г. са: „Всеки ученик ще бъде 

отличник – 3“, финансиран от ЦМДТ „Амалипе“; „Образование за утрешния ден“; „Подкрепа 

за успех“; „Ученически практики – 2“; „Равен достъп до училищно образование в условията 

на кризи“.  

ДГ  Ирина Бачо Кирова“. За учебната 2021/2022 г.: 

 В ДГ „Ирина Бачо Кирова“  се обучават и възпитават 107 деца, в т.ч. 67 деца на 4,5 и 6 

годишна възраст, за които предучилищната подготовка е задължителна; 

 В изпълнение на Проект BG05M2OP001-3.005-004 „Активно приобщаване в системата 

на предучилищното образование“ са покрити таксите на 47 деца от ДГ, със средства 

осигурени по проекта; 

 В изпълнение на чл.14, ал.1 от Наредба за финансиране на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование е подпомогнато храненето на 67 деца от ДГ; 

 Чрез Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

се работи с проблемните деца и техните родители. 

 

2.3.6. Култура. 

На територията на Община Летница съществува изградена мрежа от 5 читалища – Народно 

читалище ,,Никола Й. Вапцаров 1873г.‘‘ град Летница; Народно читалище ,,Искра-Летница 

1997г.“ град Летница; Народно читалище ,,Цветан П. Петров-Велко 1905г.“ село Крушуна, 

Народно читалище ,,Развитие 1872г.“ село Горско Сливово; Народно читалище ,,Христо 

Кърпачев 1921г.“ село Кърпачево. 

Читалищата заемат съществено място в обществения и културен живот в общината. Пос-

редством дейността на читалищата се работи за развитие и обогатяване на културния живот, 

за утвърждаване на националното самосъзнание и съхраняване на  богатството на местната и 

етническата култура. Три от читалищата в община Летница - Народно читалище ,,Развитие 

1872г.‘‘, Народно читалище ,,Никола Й. Вапцаров 1873г.‘‘ и Народно читалище ,,Цветан П. 

Петров Велко 1905г.“ са снабдени с компютри, с цел да се улесни достъпът на населението до 

информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги.  
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Основната дейност, която се развива в читалищата на територията на община Летница е 

библиотечно-информационна. Като част от работата по програма „Глобални библиотеки - 

България“ читалищата в общината се стремят към ежегодно обновяване на библиотечния си 

фонд, с цел реализиране на достъп до многобройни и разнообразни сфери на познание и 

иновации. 

Читалищата в община Летница са средища за художествено-творческа дейност, изразяваща се 

в развитие на любителското и самодейно творчество. Читалищата участват активно и в 

културния календар на Община Летница и развиват дейности свързани с честване на на-

ционални празници и годишнини, пресъздаване на български обичаи, почитане на бележити 

българи, организиране на изложби, открити уроци и празници в сътрудничество със СУ „Бачо 

Киро“ град Летница. 

Културният календар на Община Летница за 2021 г. съдържа информация относно културни 

събития и мероприятия на територията на общината, включително: дати на събитията, място 

на провеждане, вид на проявата, организатори и контактни данни. Информацията относно 

провеждане на мероприятията се съгласува с читалищата на територията на Община Летница 

за съответната година.  

В Община Летница се провеждат регулярно поредица от културни събития с регионално и 

местно значение, привличащи интереса на граждани и туристи. За съжаление, през отчетната 

година традиционните ежегодни празници и събори не са провеждани в резултат на 

ограничителните противоепидемични мерки в страната.  

  

III. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ВЪЗ 

ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ; 

 

Системата от индикатори за наблюдение служи за наблюдение изпълнението на ПИРО и за 

оценка на постигната ефективност и ефикасност. Системата отчита напредъка и степента на 

постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови 

характеристики въз основа на събраната обективна информация и данни. 

Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на 

определените приоритети и/или мерки за развитие на общината. По някои от приоритетите, те 

могат да се отнасят за предвидени или изпълнявани конкретни проекти с важно значение за 

развитието на територията на общината.  Дефинираните индикатори са количествено 

измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за конкретните 

постижения при реализацията на приоритетите и постигнатото пряко въздействие в 

съответната област.  

 

ПРИОРИТЕТ 1: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА 

СЪЩЕСТВУВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА, ОСИГУРЯВАЩА ДОСТЪПНОСТ И ПО-

ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ. 

В изпълнение на заложените индикатори по Приоритет 1, през 2021 г. са изпълнени 

следните дейности и проекти: 
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 "Рехабилитация на улици в община Летница", Договор №BG06RDNP001-7.001-

0003-С01/03.09.2020г., финансиран от Програма за развитие на селските райони, 

BG06RDNP001-7.001 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения 

и принадлежностите към тях“ 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 Програма за развитие на селските 

райони. 

Чрез Проект "Рехабилитация на улици в Община Летница" са подобрени ключови обекти от 

уличната мрежа в Община Летница, чрез рехабилитация и благоустрояването им: ул.“Асен 

Златарев“ от км 0+000 до км 0+370; ул.„Хаджи Димитър“ от км 0+000 до км 0+311; ул.„Пенчо 

Славейков“ от км 0+000 до км 0+202; ул.„Александър Димитров“ от км 0+000 до км 0+240 в 

град Летница; ул.„Драгомир Пенчовски“ от км 0+000 до км 0+097 и  ул.„Тодор Дичев“ от км 

0+000 до км 0+315 в село Горско Сливово; ул.“Крайбрежна“ от км 0+000 до км 0+639 в село 

Крушуна – 2 174 м. 

Подобрено е състоянието на уличната настилка и тротоарите, с което е преустановен процеса 

на разрушаването им, гарантирана е носимоспособността им, като са осигурени условия за 

безопасност на движението и добро отводняване на улиците и околните пространства. 

 Рехабилитация на улици в село Крушуна - ул. "Дечо Николов", ул. „Йордан Хр. 

Станчев", ул. "Рила" в с. Крушуна и ул. Асен Златаров, ул. Юсменови в с. Горско 

Сливово – 1251,46 м., финансиран по Постановление №360 от 10.12.2020г. на Министерски 

съвет за одобряване на допълнителни разходи, трансфери за 2020г. по бюджета на Община 

Летница. 

 Рехабилитация на улици в град Летница - ул. "Стефан Караджа", финансиран по 

Постановление №360 от 10.12.2020г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни 

разходи, трансфери за 2020г. по бюджета на Община Летница. 

 Проект: „Възстановяване, озеленяване и модернизиране на зона за отдих в с 

Крушуна“, финансиран от ПУДООС, МОСВ, Програма „За чиста околна среда“. В резултат 

на изпълнението на проекта е възстановена, озеленена и модернизирана зона за отдих в с 

Крушуна. 

 Проект: „Възстановяване и озеленяване на зона за отдих в гр. Летница“, 

финансиран от ПУДООС, МОСВ, Програма „За чиста околна среда“. В резултат на 

изпълнението на проекта е възстановена, озеленена и модернизирана зона за отдих в гр. 

Летница. 

 Проект: „Възстановяване, озеленяване и модернизиране на зона за отдих в с. 

Горско Сливово“, финансиран от  ПУДООС, МОСВ, Програма „За чиста околна среда“. В 

резултат на изпълнението на проекта е възстановена, озеленена и модернизирана зона за 

отдих в село Горско Сливово. 

 Проект: "Облагородяване и благоустрояване на централната част в град 

Летница, обл. Ловеч  - I етап“, финансиран по  Постановление №360 от 10.12.2020г. на 

Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи, трансфери за 2020г. по бюджета 

на Община Летница.  В резултат на изпълнението на проекта е облагородена и благоустроена 

централната част (пространството пред общината) в град Летница, обл. Ловеч – първи етап. 
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 Проект: „Облагородяване и благоустрояване на дворното пространство на ДГ 

„Ирина Бачо Кирова“  - гр. Летница“, финансиран от общинския бюджет. В резултат на 

изпълнението на проекта изцяло е подменена настилката на детските площадки, изградени са 

нови пясъчници, монтирани са нови беседки и детски съоръжения. Площадките са оградени с 

жив плет от храсти, засадени са нови широколистни дървета, с цел засенчване на площадките 

за игра. 

 Проект „Текущ ремонт на улична мрежа на Община Летница“, финансиран от 

общинския бюджет. Изкърпена е асфалтова настилка – 875 кв.м, положена е хоризонтална 

маркировка – 305 кв.м, положени са информационни надписи на пешеходни пътеки -52 бр.. 

 Проект „Текущ ремонт на алеи и входно стълбище – Читалище, с Кърпачево“, 

финансиран от общинския бюджет. Извършен е текущ ремонт на алеи и входно стълбище – 

Читалище, с Кърпачево. 

 

ПРИОРИТЕТ 2: ИКОНОМИЧЕСКИ ПОДЕМ, РАЗВИТИЕ НА НОВИ И 

СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО БАЗИСНИ 

УСЛУГИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА. 

 През 2021 г., община Летница, община Ловеч, физически и юридически лица и 

неправителствени организации, развиващи своята дейност на територията на община Летница 

и населените места от община Ловеч (с изключение на град Ловеч - град с население над 30 

000 жители, в  строителните му граници) учредиха Сдружение с нестопанска цел в 

обществена полза "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛЕТНИЦА - ЛОВЕЧ". Целите на 

сдружението са: Прилагане на интегрирания териториален подход;Подобряване на условията 

на живот на териториите на местните общности; Създаване на динамична жизнена среда и 

подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни 

партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес, както и на практики и модели 

за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, като 

основа за териториално развитие; Подкрепа за териториалната идентичност, маркетинг и 

марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер; 

Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване 

на местен бизнес, включително чрез диверсификация и подкрепа за алтернативни дейности; 

Подкрепа за въвеждането на иновации; Засилване на капацитета за научни изследвания и 

иновации и на въвеждането на модерни технологии чрез подкрепа за иновации и насърчаване 

на прехода към кръгова икономика чрез подкрепа за инвестиции в предприятията с цел 

подобряване на ресурсната ефективност; Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и 

социално включване на уязвими и маргинализирани групи; Съхраняване и опазване на 

околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност, вкл. Дейности за превенция и 

управление на риска и за използване потенциала на културното наследство; Приобщаващо 

образование и образователна интеграция; Прилагане на Стратегия за местно развитие 

(Стратегията) на територията на общините Летница и Ловеч по подхода ВОМР на Програмата 

за развитие на селските райони (ПРСР), други европейски фондове и програми, както и да 

оказва съдействие при реализирането на проекти по конкретни мерки, включени в 

Стратегията на Воденото от общностите местно развитие; Създаване и поддържане на 

капацитет за успешно прилагане и 
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изпълнение на Стратегия за местно развитие; Развиване и утвърждаване на европейските 

практики за децентрализирано развитие на селските райони, включително чрез подхода 

Водено от общността местно развитие (ВОМР) подкрепено от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове според Споразумението за партньорство на РБ очертаващо помощта 

от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

 По мярка: Подкрепа за създаване на нови микро и малки предприятия в общината, 

стимулиране на стартиращи, в т.ч в технологични производства и услуги, през 2021 г. в 

Община Летница са извършени следните дейности: 

- Издадени са 30 бр.разрешения за строеж, както следва: 

Инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност до 30 

киловата 

Водопроводно отклонеие за имот с ПИ 43476.315.1089 

Довършване  на двуетажна жилищна сграда с магазин за промишлени стоки. Втори етап в 

имот с ПИ43476.315.1812 

Водопроводно отклонение за имот ПИ 40943.31.105 

Инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност до 30 

киловата 

Инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност до 30 

киловата 

Облагородяване и благоустрояване на дворното пространство на детска градина " Ирина 

Бачо Кирова". 

СКЛАДОВА БАЗА - НАВЕС 

ОРАНЖЕРИИ 

СКЛАД ЗА ВЪГЛИЩА 

Инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност до 30 

киловата 

Инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност до 30 

киловата 

Инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност до 30 

киловата 

Инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност до 30 

киловата 

Външно КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НН на "Сграда за търговия" 

Инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност до 30 

киловата 

Едноетажна жилищна сграда 

Инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност до 1 

мегавата 

Облагородяване и благоустрояване на централна част на гр. Летница, втори етап  

Инсталация за производство наел.енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност до 30 

киловата 

Инсталация за производство на  ел.енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност до 132 

киловата за собствени нужди. 

Инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност до 100 

киловата за собствени нужди. 

Инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност до 198 

киловата за собствени нужди. 
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Инсталация за производство на ел.енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност до 30 

киловата 

Газразпределителна мрежа на гр. Летница ЕТАП 8 

Навес с размери 12/10 м. 

Резервоари и помпена група за пожарогасене 

Инсталация за производство на ел. енергия от ВЕИ с обща мощност до 400 кw за собствени 

нужди 

Промяна предназначението и реконструкцията на промишлена сграда - мелница в Културно - 

информационен център Кърпачево. 

Сградна газова инсталация 

Производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е 

регламентирано на европейски законодателно ниво, а от там следва и въвеждането му да е 

рамките на законодателствата на страните – членки на Европейския съюз. 

Член 194 от Договора за функционирането на Европейския съюз прокламира, че енергийната 

политика на ЕС има за цел да насърчава развитието на нови и възобновяеми форми на енергия 

с цел по-добро съгласуване и интегриране на целите във връзка с изменението на климата в 

новата структура на пазара. 

През последните няколко години, нарасна интереса и производството на електрическа енергия 

от ВЕИ заема все по-голям дял в брутното производство на електрическа енергия в сравнение 

с конвенционалните източници на електроенергия – ТЕЦ, АЕЦ. 

Енергията, произвеждана от новоизградени ФЕЦ до 30 kW, е единствената енергия от 

възобновяеми източници, за която все още се сключват договори за дългосрочно изкупуване 

по фиксирана преференциална цена, което от своя страна носи нови гарантирани приходи и 

изплащане на инвестицията. 

Извършени са дейности за стимулиране на инвестиционната активност, чрез предоставяне на 

възможности за използване на общински имоти и терени. Създадени са условия за устойчиво 

и ефективно управление на общинската собственост: 

 През 2021 г. са сключени 12 договора за продажба на имоти и вещи – общинска 

собственост на обща стойност 214 422, 98 лв. без вкл. ДДС; 

 През 2021 г. са сключени 49 договора за наем на имоти   – общинска собственост; 

 В общинския бюджет през 2021 г. са постъпили близо 81 900 лв. от отдаване под наем 

на земеделски земи. Сключени са 40 договора със земеделски стопани. Общината е 

предоставила за ползване 1 154,56 декара пасища, 923,79 дка ниви и 870,13 дка полски 

пътища и ОПФ.   

 Проведени са търгове за продажба на стояща дървесина на корен и сключени договори, 

както следва: 

- Договор за  продажба на стояща дървесина на корен от общински горски имот с 

идентификатори: 

• 17244.657.8 отд. 286 "б2" 

• 17244.657.1 отд. 286 "д2" 

• 17244.658.2 отд. 286 "е2" 

• 17244.658.2 отд. 286 "ж2" 

• 17244.658.2 отд. 286 "и2" 

• 17244.834.11 отд. 286 "я1 
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по КВС на с. Горско Сливово, общ.Летница за Обект № 2101, на територията на Община 

гр.Летница, 615 пл.к., на стойност 25 282,00 лв. / Двадесет и пет хиляди двеста осемдесет и 

два лева/  без ДДС; 

- Договор за  продажба на стояща дървесина на корен от общински горски имот с 

идентификатор 17244.687.2, отдел 292 "ц1"по КВС на с. Горско Сливово, общ.Летница за 

Обект № 2103, 150 пл.к.,на стойност  5 700.00 лв.   

 

ПРИОРИТЕТ 3: ЦЕЛЕНАСОЧЕНО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА. ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ. 

 Община Летница сключи със Община Ловеч, Община Троян, Община Левски,  Община 

Никопол, Областна администрация – Ловеч, Областна администрация – Плевен, 

Споразумение за партньорство във връзка с изграждане на дългосрочно ефективно 

партньорство между местните власти, за устойчиво регионално развитие на територията, през 

която преминава р. Осъм и притоците й, попадащи в териториите на общините партньори. 

Целта на инициативата „По водите на р. Осъм“ е постигане на по-добър фокус на 

инвестициите, по-ефективни и ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между 

заинтересованите страни и интегриран подход за развитие на териториално ниво, осигуряване 

на достъп до финансиране и привличане на средства от различни източници, включително по 

програми и мерки, осигуряващи европейско финансиране, и други донори в програмен период 

2021-2027 г.  

 През 2021 г. от територията на Община Летница са събрани и депонирани 1059,26 т. 

смесени битови отпадъци, което е завишение спрямо количеството смесени битови отпадъци 

за 2020 г. - 1030,94 т. 

 Със свое решение №3 от 03.09.2021 г., Регионалното сдружение за управление на 

отпадъците за регион Ловеч възлага на Корнелия Маринова - кмет на Община Ловеч, в 

качеството и на председател на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за 

регион Ловеч и правоупълномощено лице за управление на собствеността на Регионалното 

депо, да предприеме необходимите действия по възлагане за проектиране на Подобект 5 

„Площадка за депониране“, съгласно сключения Договор №ДВ-805/27.12.2018 г.с предмет: 

„Изработване на работен проект за „Регионална система за управление на отпадъците за 

регион Ловеч“, със следния обхват: Подобект 1 „Компостираща инсталация“, Подобект 2 

„Инсталация за предварително третиране“, Подобект 3 „Площадка за рециклиране на 

строителни отпадъци“, Подобект 4 „Приемен център за безвъзмездно предаване на отпадъци 

от населението“, Подобект 5 „Площадка за депониране“. 

 След заявен интерес от Община Летница, „ГОРАТА.БГ“  ни дари 1 100 броя млади 

дръвчета: бреза, липа, кестен, червен дъб, зимен дъб, бял бор, бяла акация, махалебка (дива 

череша), слива/джанка.  

Кампанията започна на 5 април и продължи до окончателното засаждане на фиданките. 

Засаждането се извърши от работници от дейност: „Жилищно строителство и териториално 

развитие“ и работници наети по програми за временна заетост в Община Летница. 

Идеята на кмета на Община Летница – д-р Красимир Джонев е всяка година хиляди дръвчета 

да се засаждат в горските територии на общината, в които са извършвани сечи, в обезлесените 

покрайнини, паркове и градини, в населените места на общината. 
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Част от дръвчетата, кметът на община Летница предостави на Сдружение „Деветашко плато“, 

за осъществяване на тяхната инициатива за засаждане на дръвчета във всички села от платото. 

С решение на Общински съвет - Летница бяха предвидени, в утвърдения бюджет на Община 

Летница за 2021 бюджетна година, средства за закупуването на 1 200 дръвчета – тополи. 

Ползването на дървесина през 2020 г. от горски територии, собственост на Община Летница, 

се осъществи посредством продажба на стояща дървесина на корен за: общински горски имот 

с идентификатор  43476.168.79, местност „Трънето“ и общински горски имот с 

идентификатор 43476.278.22, местност „Чаира“. 

Със закупените  1 200 бр. фиданки се извърши залесяване върху площ от 30 000 кв. м в 

горепосочените имоти. Грижата по укрепването на младите насаждения ще продължи.  

 През 2021г. Сдружение "Деветашко плато" работи по  проект, който има за цел да 

оживи селския район на трите общини Летница Ловеч и Севлиево. Проектът се нарича 

СЕЛСКА БИЗНЕС АКАДЕМИЯ, одобрен за финансиране от Фондация Америка за България 

(ФАБ). Проектът Селска Бизнес Академия (СБА) има за цел подкрепа на селския бизнес и 

развитието на местните общности в Деветашкото плато и в други селски райони в България. 

Проектът включва и Създаване на Селска Бизнес Академия (база на академията ще е 

реновираната мелница край Кърпачево). Партньори по проекта са общините Ловеч, Летница и 

Севлиево а в дейностите ще поканим да се включат сдруженията „Зелениград“, „Долината на 

Перперек“ и АЕРБС, както и Софийския университет, УАСГ, Стопанска академия – Свищов, 

Тракийски университет и британски партньори. 

 “Джаз под звездите” е инициатива от проекта на сдружение „Деветашко плато“ за 

съживяване на българските села. В района те са 9 – Агатово, Брестово, Горско Сливово, 

Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево, Тепава. И въпреки че са в различни 

общини на Централна Северна България, ги обединява това, че се намират на Деветашкото 

плато. За почитателите на джаза, които обичат преживяванията на открито, „Jazz под звездите 

на Деветашкото плато“ е познат фестивал. Инициативата добива все по-голяма популярност и 

увлича нови и нови фенове. През 2021 г. година се проведе седмо издание в с. Кърпачево. 

 

ПРИОРИТЕТ 4: РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. ПОДОБРЯВАНЕ НА 

СОЦИАЛНАТА СРЕДА. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ. 

 На 22.04.2021 г. официално бе открито новото игрище за минифутбол с изкуствена 

трева  в гр. Летница. Игрището е изградено по проект, с предоставена безвъзмездна 

финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  

Чрез изпълнението на проекта инвестираме в създаване на условия за спорт на открито, за 

развитие на ученическия, юношеския и детско-юношеския спорт, подобряване физическия 

облик на град Летница, като предпоставка за устойчиво развитие на града и осигуряване на 

по-добро качество на живот за неговите жители. Откриването на игрището се забави, поради 

въведени ограничения по отношение на въведените противоепидемични мерки на 

територията на Република България. На 26.07.2021 г. на новооткритото игрище се проведе 

Футболен турнир - Летница 2021. Отборът на гр. Летница показа завидни футболни умения и 

спечели първо място. Останалите играчи също се представиха достойно и заеха следните 

места в класирането: второ място за отборът от гр. Левски, трето място - отбор с. Галата, 

четвърто място - отбор с. Глогово. 
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 Сдружение „Екомисия 21 век” през 2021 г. изпълни проект „Ролята на гражданите в 

местното самоуправление”, с финансова подкрепа в размер на 7 000 евро, предоставена от 

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП-линк към 

уебсайтовете на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани: 

www.eeagrants.org  /  www.activecitizensfund.bg/ 

Основната цел на проекта е  подобряване на гражданското участие при формиране на 

политики на местно ниво чрез отправени препоръки за промяна в правилниците на 

общинските съвети на общини Летница и Луковит за право на пряко участие на гражданите в 

заседанията на ОС. 

Проектното предложение е по Анти-кризисната мярка за преодоляване на ефектите от 

КОВИД 19, схема за финансиране на малки инициативи, с продължителност – 10 месеца. 

Проектът цели да въздейства и променя нагласи, открива възможности за по-добро 

взаимодействие между граждани и местна власт. Общински съвет Ябланица представи добра 

практика – пряко участие на гражданите в местната власт. Предложението представя 

възможност за стимулиране на граждани и местна власт за въвеждане в практиката на пряко 

участие на гражданите при вземане на решения, формулиране на политики чрез обществен 

дебат. Направен е Анализ на състоянието на гражданското участие в региона и изведените от 

него препоръки. Проблемът, свързан с кризата на Ковид 19 и съответния тематичен приоритет 

и цел, произтичат от невъзможността гражданите да осъществяват своите основни човешки 

права на свобода и гражданско участие в живота на общността с цел повишаване качеството 

на живот в общината. Приносът на проекта е чрез застъпнически кампании пред 

заинтересовани страни, пряка работа с групите в общините, предимно млади хора, 

информирани и обучени активни граждани да извоюват правото си на пряко участие в 

работата на органите на местно самоуправление.  В края на проекта са обсъдени препоръки  в  

групите и изпратени до местната власт.     

 

ПРИОРИТЕТ 5: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ СЪВМЕСТНО СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 

СТРАНИ. 

  Във връзка с развиването на модерна и отворена към граждани и бизнес публична 

администрация, Община Летница обединява мерки от две области: въвеждане на електронни 

услуги и системи, и повишаване на квалификацията на своите служители. 

На интернет страницата на Община Летница гражданите имат достъп до всички нормативни 

документи на местно ниво, планови документи, образци на заявления и актуална информация. 

Община Летница предлага административни услуги в направления: Местни данъци и такси, 

ГРАО, Стопански дейности, Териториално и селищно устройство и Общинска собственост. 

Целта на общината е да повиши качеството на информационното и административно 

обслужване. 

В Община Летница се стимулира професионалното и служебно развитие, чрез осигуряване на 

възможности за служителите за включване в разнообразни форми на обучение. На 

служителите се осигурява участие в обучения по различни професионални области.  

  Служители от община Летница през 2021 г. взеха участие в обучения на НСОРБ по 

проект „Повишаване на знанията, уменията и квалификацията на общинските служители“. 
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Чрез участието в обученията се повиши квалификацията и капацитета на общинските 

служители в сферите на тяхната компетентност за предоставяне на качествени публични 

услуги. 

  През 2021 г. кметът на община Летница възложи разработването на «ГИС базирана 

динамична информационна система за територията на община Летница», включваща следните 

основни компоненти: 

- изработване на цифров модел за релефа на пътната и техническа инфраструктура на община 

Летница; 

- изработване на цифров модел на техническа (надземна) инфраструктура на община Летница; 

- добавяне на слой кадастър и общинска собственост на територията на община Летница; 

- изработване на слой за влезли в сила ПУП на територията на община Летница; 

- изработване на слой регулация; 

- изработване на слой административни адреси; 

- изработване на слой влезли в сила устройствени планове на територията на община Летница; 

- изработване на модул за културно-историческото наследство на територията на община 

Летница. 

 Община Летница съдейства на Областния информационен център при организирането 

и провеждането на информационни срещи, като предостави помещения и уведомява 

потенциалните заинтересовани лица. 

 

IV. ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2021 Г., ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ С РАЗМЕРА 

НА УСВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА 

ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ: 

   

Проект № 

Договор № 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълнение 

Стойност на 

изпълненият 

проект 

Резултат от 

изпълнението на 

проекта 

"Рехабилитация 

на улици в 

община Летница" 

Договор 

№BG06RDNP001

-7.001-0003-

С01/03.09.2020г. 

Програма за 

развитие на 

селските райони, 

BG06RDNP001-

7.001 - 

Процедура чрез 

подбор № 

BG06RDNP001-

7.001 Улици 

„Строителство, 

реконструкция 

и/или 

рехабилитация 

на нови и 

03.09.2020-

03.09.2023 

1 170 864,34 

лв. 

Чрез Проект 

"Рехабилитация на 

улици в Община 

Летница" са подобрени 

ключови обекти от 

уличната мрежа в 

Община Летница, чрез 

рехабилитация и 

благоустрояването им: 

ул.“Асен Златарев“ от км 

0+000 до км 0+370; 

ул.„Хаджи Димитър“ от 

км 0+000 до км 0+311; 

ул.„Пенчо Славейков“ от 
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съществуващи 

улици и 

тротоари и 

съоръжения и 

принадлежности

те към тях“ 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 

Програма за 

развитие на 

селските райони 

км 0+000 до км 0+202; 

ул.„Александър 

Димитров“ от км 0+000 

до км 0+240 в град 

Летница; ул.„Драгомир 

Пенчовски“ от км 0+000 

до км 0+097 и  ул.„Тодор 

Дичев“ от км 0+000 до 

км 0+315 в село Горско 

Сливово; 

ул.“Крайбрежна“ от км 

0+000 до км 0+639 в село 

Крушуна.  

Подобрено е 

състоянието на уличната 

настилка и тротоарите, с 

което е преустановен 

процеса на 

разрушаването им, 

гарантирана е 

носимоспособността им, 

като са осигурени 

условия за безопасност 

на движението и добро 

отводняване на улиците 

и околните 

пространства. 

Рехабилитация на 

улици в село 

Крушуна - ул. 

"Дечо Николов", 

ул. „Йордан Хр. 

Станчев", ул. 

"Рила" в с. 

Крушуна и ул. 

Асен Златаров, 

ул. Юсменови в с. 

Горско Сливово. 

Постановление 

№360 от 

10.12.2020г. на 

Министерски 

съвет за 

одобряване на 

допълнителни 

разходи, 

трансфери за 

2020г. по 

бюджета на 

Община Летница  

2021 г. 123 729,77 

лв.с вкл. ДДС   

Извършена 

рехабилитация на улици 

в село Крушуна - ул. 

"Дечо Николов", ул. 

Йордан Хр. Станчев", ул. 

"Рила" 

Извършена 

рехабилитация на улици 

в село Горско Сливово - 

ул. "Асен Златаров", ул. 

Юсменови". 

Рехабилитация на 

улици в град 

Летница - ул. 

"Стефан 

Постановление 

№360 от 

10.12.2020г. на 

Министерски 

2021 г.  201 944,52 лв.    Извършена 

рехабилитация на ул. 

"Стефан Караджа" . 
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Караджа".  съвет за 

одобряване на 

допълнителни 

разходи, 

трансфери за 

2020г. по 

бюджета на 

Община 

Летница. 

Възстановяване, 

озеленяване и 

модернизиране на 

зона за отдих в с 

Крушуна.  

ПУДООС, 

МОСВ, 

Програма „За 

чиста околна 

среда“.  

2021 г.  9982,00 лв.  Възстановена, озеленена 

и модернизирана зона за 

отдих в с Крушуна.  

Възстановяване и 

озеленяване на 

зона за отдих в гр. 

Летница.  

ПУДООС, 

МОСВ, 

Програма „За 

чиста околна 

среда“.      

 2021 г. 9 942,56 лв.    Възстановена, озеленена 

и модернизирана зона за 

отдих в гр. Летница.   

Възстановяване, 

озеленяване и 

модернизиране на 

зона за отдих в с. 

Горско Сливово. 

 ПУДООС, 

МОСВ, 

Програма „За 

чиста околна 

среда“.      

2021 г.   9 922,00 лв.  Възстановена, озеленена 

и модернизирана зона за 

отдих в с. Горско 

Сливово.   

"Облагородяване 

и 

благоустрояване 

на централната 

част в град 

Летница, обл. 

Ловеч  - I етап“. 

Постановление 

№360 от 

10.12.2020г. на 

Министерски 

съвет за 

одобряване на 

допълнителни 

разходи, 

трансфери за 

2020г. по 

бюджета на 

Община 

Летница.  

2021 г.  195 080,32 лв.  

 

Облагородена и 

благоустроена 

централната част в град 

Летница, обл. Ловеч – 

първи етап.  

„Облагородяване 

и 

благоустрояване 

на дворното 

пространство на 

ДГ „Ирина Бачо 

Общински 

бюджет  

2021 г. 

 

 197 578,27 В резултат на 

изпълнението на проекта 

изцяло е подменена 

настилката на детските 

площадки, 

съоръженията, 
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Кирова“  - гр. 

Летница“. 

пясъчниците. Монтирани 

са нови беседки и детски 

съоръжения. 

Площадките са оградени 

с жив плет от храсти, 

засадени са нови 

широколистни дървета, 

които не са потенциално 

опасни за децата.  

Текущ ремонт на 

улична мрежа на 

Община Летница“ 

Общински 

бюджет 

 2021 г. 24972,96 с 

вкл. ДДС  

Изкърпена е асфалтова 

настилка – 875 кв.м, 

положена е 

хоризонтална 

маркировка – 305 кв.м и 

информационни надписи 

на пешеходни пътеки -52 

бр. 

Текущ ремонт на 

алеи и входно 

стълбище – 

Читалище, с 

Кърпачево.  

Общински 

бюджет  

  

2021 г. 

 23 164 с вкл. 

ДДС 

Извършен е текущ 

ремонт на алеи и входно 

стълбище - Читалище, с 

Кърпачево. 

 Патронажна 

грижа + 

BG05M9OP001-

6.002-0109 

 ОП „Развитие на 

човешките 

ресурси“ 2014-

2020 

 14.05.2021-

14.06.2022 

117 451,25 лв.   

 

С „Патронажна грижа +“ 

се дава възможност за 

предоставяне на 

почасови социално-

здравни услуги в 

домашна среда на 

възрастни хора над 65 г. 

в невъзможност за 

самообслужване, хора с 

увреждания или 

поставени под карантина 

заради COVID-19. Те 

могат да разчитат на 

екипите на „Патронажна 

грижа +“ за доставка на 

храни, лекарства и 

продукти от първа 

необходимост, закупени 

със собствени средства, 

както и за съдействие за 

неотложни 
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административни 

услуги. 

 Създадена е възможност 

за адаптиране на 

социалните услуги, 

делегирани от държавата 

дейности, с цел 

превенция от заразяване 

с коронавирус,  свързани 

с дезинфекция на 

сградите на услугите, 

тестване на персонала и 

потребителите.  

 "Топъл обяд в 

условията на 

пандемията от 

COVID-19" 

Финансиран от 

Фонд за 

европейско 

подпомагане на 

нуждаещите се 

лица 2014-2020г. 

Договор 

№BG05FMOP00

1-5.001-0040-C03 

Договор 

№BG05FMOP00

1-5.001-0040-C04  

  

 

 

 

 

 

До 10.12.2021 

 

 

 

До 30.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 35188,56 лв. 

 

 

 

50085,00 лв. 

Предоставен топъл обяд 

в условията на 

пандемията от COVID-19 

на 50 лица.  

Проект 

"Обучения и 

заетост" 

Проектът се 

реализира със 

средства от ОП 

„Развитие на 

човешките 

ресурси“, 

съгласно 

сключени между 

Община Летница 

и Агенция по 

заетостта чрез 

Дирекция "Бюро 

по труда" гр. 

Ловеч договори: 

- Договор №ОЗ-

ХУ-04-06-

675#19/11.12.201

8г. 

28.02.2021 г. 265 746,36 лв. 

-по договор 

323 564,20 лв. 

- 

с 6 месечно 

увеличение  

на договора. 

Обучения и осигуряване 

на заетост на хора с 

увреждания. 
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- Договор №ОЗ-

ХУ-04-06-

2660#6/08.02.201

9г. 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

ЛЕТНИЦА. 

Планът за интегрирано развитие на община Летница 2021-2027 г. е достъпен за всички 

ползватели на интернет пространството на сайта на: Община Летница – www.letnitsa.bg. 

Информация по отношение изпълнението на мерките и дейностите залегнали в него, 

обществеността получава и от публикациите в фейсбук профила на община Летница: 

letnitsa.municipality, както и в местните печатни издания и от организирани обществени 

обсъждания по важни за общината въпроси и документи. 

Неблагоприятните условия на изолация, в която бяха поставени стратегическите партньори на 

местната изпълнителна власт - неправителствени организации, читалища, учебни заведения, 

бизнеса и другите публични субекти, поради спазване епидемиологичните мерки във връзка с 

пандемията COVID 19, доведе до редица затруднения по изпълнението на Плана през 

изтеклата година.  

Резултатите по изпълнението на Планът за интегрирано развитие на община Летница 2021-

2027 г. са постигнати с финансови ресурси от Общинския бюджет, Националния бюджет, 

Програма за развитие на селските райони, Национални програми и Оперативните програми на 

Европейския съюз. През 2021 година са реализирани значителен брой дейности за 

подобряване условията и качеството на живот на населението на общината и естетизацията на 

селищната среда. Подобрена е инфраструктурата, което създава условия за растеж и 

повишаване привлекателността на Общината. 

През 2022 г. ще продължава последователната, дългосрочно ориентирана и ресурсно 

осигурена общинска политика, адекватна и отговаряща на обективните социално-

икономически и обществени условия за постигане на визията на общината: Община Летница 

– конкурентна и привлекателна европейска община, с балансирано развитие на 

територията, максимално използване на разполагаемите природни ресурси, 

икономическия и човешкия потенциал, културните традиции и историческото 

наследство, чиста и хармонична околна среда, с развита местна икономика, сигурност и 

висок жизнен стандарт.  

 


