
Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия/зона за 

прилагане на 

интегриран подход 

(зона за въздействие)**

Индикативен 

бюджет 

(лева)

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

Приоритет 1

Мярка1:

Строителство, 

реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и 

съществуващи общински 

пътища и съоръженията и 

принадлежностите към тях 

 

Реконструкция и/или рехабилитация на 

третокласен път III-301 „(Гара Бяла - 

о.п. Плевен) - Козар - Белене -

Левски - Летница - Умаревци - Ловеч“ 

(пресичащ паралелно общината

през гр. Летница).  

Обновяване на нерехабилитираните 

входно-изходни артерии на града - 

част от Републиканската пътна мрежа.
Междуобщински зони 2 000 000

Средства от ЕС 

Републикански бюджет
2021-2027 г. Дирекция УТОСПП

Приоритет 1

Мярка1:

Строителство, 

реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и 

съществуващи общински 

пътища и съоръженията и 

принадлежностите към тях 

Реконструкция и/или рехабилитация на 

третокласен път III-3011 „Летница - 

Горско Сливово - Крамолин -

Горско Косово - Бяла река - Горско 

Калугерово - (Добромирка -

Вишовград)“ (пресичащ общината в 

посока север-юг).

 Обновяване на нерехабилитираните 

участъци от пътя на територията на 

община Летница - част от 

Републиканската пътна мрежа.

Междуобщински зони 3 000 000
Средства от ЕС 

Републикански бюджет
2021-2027 г. Дирекция УТОСПП

Приоритет 1

Мярка1:

Строителство, 

реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и 

съществуващи общински 

пътища и съоръженията и 

принадлежностите към тях. 

Реконструкция и/или рехабилитация на 

третокласен път III-3501 „(Гривица - 

Плевен) - Згалево - Пордим -

Одърне - Каменец - Летница“ (пресичащ 

общината в посока юг-север).

Обновяване на нерехабилитираните 

участъци от пътя на територията на 

община Летница - част от 

Републиканската пътна мрежа.

Междуобщински зони 1 500 000
Средства от ЕС 

Републикански бюджет
2021-2027 г. Дирекция УТОСПП

Приоритет 1

Мярка1:

Строителство, 

реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и 

съществуващи общински 

пътища и съоръженията и 

принадлежностите към тях. 

Реконструкция и/или рехабилитация на 

Общински път LOV1030 (ІV-35328) 

„Крушуна – Кърпачево – Горско

Сливово”.  

Реконструкция и/или рехабилитация 

на  общински пътища и съоръженията 

и принадлежностите към тях.

Междуселищна зона 3 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Други източници

2021-2027 г.
Общинска 

администрация

Приоритет 1

Мярка1:

Строителство, 

реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и 

съществуващи общински 

пътища и съоръженията и 

принадлежностите към тях.

Реконструкция и/или рехабилитация на 

Общински път LOV1064 (ІV-35326) 

„Чавдарци - Крушуна – Летница”.

Реконструкция и/или рехабилитация 

на  общински пътища и съоръженията 

и принадлежностите към тях.

Междуобщински зони 3 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Други източници

2021-2027 г.
Общинска 

администрация

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1

Постигане на устойчив растеж чрез диверсификация и повишена конкурентоспособ-ност на местната икономика, подобрена инфраструктура, иновации в развитието на територията, разумно управление на 

собствеността и повишаване на жизненият стандарт.

ПРИОРИТЕТ 1: 

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА, ОСИГУРЯВАЩА ДОСТЪПНОСТ И ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ.

ПРОЕКТ Приложение № 1

Програма за реализация на ПИРО на община Летница за периода 2021-2027 г. :

описание на предвидените мерки и дейности



Приоритет 1

Мярка1:

Строителство, 

реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и 

съществуващи общински 

пътища и съоръженията и 

принадлежностите към тях.

Реконструкция и/или рехабилитация, 

текуща поддръжка на съществуващи 

общински пътища. 

Реконструкция и/или рехабилитация 

на съществуващи общински пътища и 

съоръженията и принадлежностите 

към тях.

Междуселищна зона 3 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Други източници

2021-2027 г.
Общинска 

администрация

Приоритет 1

Мярка1:

Строителство, 

реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и 

съществуващи общински 

пътища и съоръженията и 

принадлежностите към тях.

„Широколентова инфраструктура, 

включително нейното създаване, 

подобрение и разширение”.

Създаване на широколентова 

инфраструктура за достъп от следващо 

поколение поколение  и осигуряване 

на активно оборудване за свързаност 

към облак на електронно управление.

Междуселищна зона 1 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет.

Общински бюджет. 

Други източници

2021-2027 г.
Общинска 

администрация

Приоритет 1

Мярка1:

Строителство, 

реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и 

съществуващи общински 

пътища и съоръженията и 

принадлежностите към тях. 

 Реконструкция и/или рехабилитация на 

съществуващи общински пътища и 

съоръженията и принадлежностите към 

тях.

Ремонт и текуща поддръжка на 

мостово съоръжение над река Осъм, 

Общински път LOV3031 (III-301, 

Асеновци-Летница/рекултивирано 

депо ТБО-глинена кариера/III-3011).

Междуселищна зона 1 500 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация

Приоритет 1

Мярка1:

Строителство, 

реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и 

съществуващи общински 

пътища и съоръженията и 

принадлежностите към тях. 

Текуща поддръжка на хоризонтална и 

вертикална пътна маркировка.

Текуща поддръжка на хоризонтална и 

вертикална пътна маркировка по 

общинските пътища.

Междуселищна зона 70 000

Републикански бюджет.  

Общински бюджет

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация

Приоритет 1

Мярка 2:               

Изграждане, доизграждане, 

реконструкция и/или 

рехабилитация на 

водоснабдителни и 

канализационни системи и 

съоръжения.  

Изграждане, реконструкция и/или 

рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения.

Изграждане, реконструкция и/или 

рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения: гр. Летница, 

село Горско Сливово - II етап, село 

Крушуна - II етап и село Кърпачево. 

В населените места на 

общината.
6 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация

Приоритет 1

Мярка 2:                        

Изграждане, доизграждане, 

реконструкция и/или 

рехабилитация на 

водоснабдителни и 

канализационни системи и 

съоръжения.  

Изграждане, реконструкция и/или 

рехабилитация на канализационни 

системи и съоръжения.

Изграждане, реконструкция и/или 

рехабилитация на канализационна 

мрежа: гр. Летница (доизграждане), 

село Горско Сливово, село Крушуна и 

село Кърпачево. 

В населените места на 

общината.
6 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация

Приоритет 1

Мярка 3:                    

Строителство, 

реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и 

тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях.

Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи 

улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях.

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.

В населените места на 

общината.
3 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация



Приоритет 1

Мярка 3:                   

Строителство, 

реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и 

тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях.

Текуща поддръжка на хоризонтална и 

вертикална пътна маркировка.

Текуща поддръжка на хоризонтална и 

вертикална пътна маркировка по 

улици на територията на община 

Летница.

В населените места на 

общината.
14 000

Републикански бюджет.  

Общински бюджет

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация

Приоритет 1

Мярка 3:                      

Строителство, 

реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и 

тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях.

Ремонт и текуща поддръжка на мостови 

съоръжения по улици на територията на 

общината.

Ремонт и текуща поддръжка на 

мостови съоръжения по улици на 

територията на общината: гр. Летница, 

село Крушуна.

В населените места на 

общината.
1 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация

Приоритет 1

Мярка 4:               

Подобряване енергийната 

ефективност на уличното 

осветление на територията 

на общината.

Изграждане на мрежа от 

енергоспестяващо улично осветление в 

общината.

Доизграждане на мрежата от 

енергоспестяващо улично осветление 

в общината.

В населените места на 

общината.
1 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация

Приоритет 1

Мярка 5:                  

Обществени зелени площи, 

площади и паркове.

Възстановяване на парк "Калето".
Възстановяване на парк за отдих 

"Калето".

Устройствена зона за 

обществено-

обслужващи дейности.

1 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация

Приоритет 1

Мярка 5:                       

Обществени зелени площи, 

площади и паркове.

Изграждане и/или обновяване на площи 

за широко бществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване 

на обществени потребности от 

общинско значение.

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.Изграждане и ремонт на 

чешми.

Устройствена зона за 

обществено-

обслужващи дейности.

2 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация

Приоритет 1

Мярка 5:                 

Обществени зелени площи, 

площади и паркове.

Почистване, поддържане и ремонт на  

гробищни паркове.  

Почистване, поддържане и ремонт на 

гробищни паркове във всички 

населени места на територията на 

община Летница.  

Терени за гробищни 

паркове.
400 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация

Приоритет 1
Мярка 6:                        

Изграждане на ПСОВ.

Проектиране и изграждане на   ПСОВ 

(пречиствателна станция за отпадни 

води).   

Проектиране и изграждане на ПСОВ.  

Доизграждане на съпътстващата 

инфраструктура за гр. Летница.

Устройствена зона за 

обществено-

обслужващи дейности.

10 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация

Приоритет 1

Мярка 7:                   

Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или 

обзавеждане в 

образователна, социална и 

културна инфраструктура.

Подобряване функционалността на 

"Център за настаняване от семеен тип".

Подобряване функционалността на 

"Център за настаняване от семеен тип" 

- с. Крушуна.

Устройствена зона за 

обществено-

обслужващи дейности.

200 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация

Приоритет 1

Мярка 7:                  

Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или 

обзавеждане в 

образователна, социална и 

културна инфраструктура.

Поддържане на материално-

техническата база- основни и текущи 

ремонти,  оборудване и обзавеждане на 

сградите за предоставяне на социални 

услуги и клубове на пенсионера.

Сгради за предоставяне на социални 

услуги и пенсионерски клубове на 

територията на общината.

Устройствена зона за 

обществено-

обслужващи дейности.

2 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация



Приоритет 1

Мярка 7:                 

Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или 

обзавеждане в 

образователна, социална и 

културна инфраструктура.

Рехабилитация, модернизация и 

оборудване  на  помещения на Домашен 

социален патронаж.

Домашен социален патронаж - гр. 

Летница и с. Горско Сливово.

Устройствена зона за 

обществено-

обслужващи дейности.

400 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация

Приоритет 1

Мярка 7:                

Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или 

обзавеждане в 

образователна, социална и 

културна инфраструктура.

Реконструкция, ремонт, оборудване 

и/или обзавеждане на общинска 

образователна  инфраструктура, 

включително изграждане на  открита 

и/или закрита спортна инфраструктура в 

нея.  

СУ "Бачо Киро", 

ДГ "Ирина Бачо Кирова",  и 

помещения на изнесена група в село 

Горско Сливово.

Преустройство на дворни 

пространства на СУ "Бачо Киро" и ДГ 

"Ирина Бачо Кирова".  

Устройствена зона за 

обществено-

обслужващи дейности.

2 500 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация

Приоритет 1

Мярка 7:                

Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или 

обзавеждане в 

образователна, социална и 

културна инфраструктура.

Изграждане, реконструкция, ремонт, 

закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на обекти, свързани с 

културния живот, вкл. мобилни такива и 

дейности по вертикална планировка и 

подобряване на прилежащите 

пространства.

Сгради на читалища на територията на 

община Летница.

Устройствена зона за 

обществено-

обслужващи дейности.

1 500 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.

Общинска 

администрация

Юридически лица с 

нестопанска цел.

Приоритет 1

Мярка 8:                 

Реконструкция и/или 

ремонт на сгради, с цел 

подобряване на тяхната 

енергийна ефективност.

Реконструкция и/или ремонт на 

общински сгради, в които се 

предоставят обществени услуги, с цел 

подобряване на тяхната енергийна 

ефективност. 

Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на сгради - общинска 

собственост.

Устройствена зона за 

обществено-

обслужващи дейности.

1 500 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.

Общинска 

администрация

Приоритет 1

Мярка 8:                

Реконструкция и/или 

ремонт на сгради, с цел 

подобряване на тяхната 

енергийна ефективност.

Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на жилищни сгради.

Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на жилищни сгради. 

Саниране.

Устройствена зона за 

обществено-

обслужващи дейности.

1 500 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Други източници.

2021-2027 г.

Общинска 

администрация

Приоритет 1

Мярка 8:                

Реконструкция и/или 

ремонт на сгради, с цел 

подобряване на тяхната 

енергийна ефективност.

"Газоразпределителна мрежа на град 

Летница".

Газификация за битови, производствени 

и публични потребители.

Продължаване процеса на изпълнение 

на генерална схема за газификация на 

град Летница, обхващаща участъци и 

отклонения за захранване на 

промишлени и обществено - 

административни потребители, 

разположени в различни части на 

града.

Жилищна устройствена 

зона.

Устройствена зона за 

обществено-

обслужващи дейности.

500 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Други източници.

2021-2027 г.

Общинска 

администрация

Приоритет 1

Мярка 8:                

Реконструкция и/или 

ремонт на сгради, с цел 

подобряване на тяхната 

енергийна ефективност.

Сертифициране на сгради - общинска 

собственост.

Сертифициране на сгради - общинска 

собственост с внедрени ЕЕ мерки, 

съставяне на нов или актуализиране на 

съществуващ енергиен сертификат.

Устройствена зона за 

обществено-

обслужващи дейности.

30 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Дирекция 

"УТОСПП"

Приоритет 1

Мярка 9:                      

Превенция на рисковете от 

бедствия на местно ниво.

Регулярно почистване на речни корита, 

отводнителни канали и дерета.  

Превенция на риска от наводнение 

чрез регулярно почистване на речни 

корита, отводнителни канали и дерета 

в урбанизираните територии от 

община Летница (река Осъм, река 

Смърдешка, река Крушуна).

Устройствена зона за 

обществено-

обслужващи дейности.

1 000 000

 Републикански 

бюджет.

Общински бюджет. 

Други източници.

2021-2027 г.
Дирекция 

"УТОСПП"



Приоритет 1

Мярка 9:                  

Превенция на рисковете от 

бедствия на местно ниво.

Изграждане на съоръжения срещу 

наводнения.

Изграждане на съоръжения срещу 

наводнения (Подпорни стени: река 

Осъм, язовир Ловен дом).

Построяване на обезопасителна 

бетонна стена на помпена станция 

"Червен бряг.

Укрепване брега на р.Осъм с бетонна 

стена в близост до южния устой на 

мост над реката.

В границите на 

населените места на 

територията на община 

Летница.

2 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 1

Мярка 9:                     

Превенция на рисковете от 

бедствия на местно ниво.

Превенция на риска, чрез укрепване на 

изветрели скални венци и обрушване на 

скали.

  Обрушване на скали (вкл. Парк 

"Марата", Пещера "Гарваница")

В границите на 

населените места на 

територията на община 

Летница.

50 000

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 1

Мярка 9:                           

Превенция на рисковете от 

бедствия на местно ниво.

Укрепване и превенция на свлачищни 

процеси.  

Укрепване и превенция на свлачищни 

процеси, чрез залесяване на 

местности, изграждане на 

противоерозионни съоръжения.

Урбанизирани и 

междуселищни зони.
500 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 1

Мярка 9:                             

Превенция на рисковете от 

бедствия на местно ниво.

Засилване на институционалното 

управление и въвеждане на политики за 

управление на риска от бедствия.

Идентифициране на рисковите 

фактори и потенциалните вероятности 

за настъпване на природни бедствия и 

съставяне на план за управление на 

риска от бедствия.

Обучения за риска от бедствия.  

Урбанизирани и 

междуселищни зони.
50 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 1

Мярка 10:                   

Инфраструктура за масов 

спорт, отдих и младежки 

дейности. Поддържане на 

открити и закрити спортни 

площи за насърчаване на 

масовия спорт и 

провеждането на масови 

спортни събития.

Проектиране, изграждане и ремонт на 

спортни площадки.  

Проектиране, изграждане и ремонт на 

спортни площадки в гр.Летница, 

с.Крушуна, с.Горско Сливово, 

с.Кърпачево:

- Спортни площадки (вкл.с фитнес 

уреди) на открито за обществено 

ползване; 

- За организиране на състезания или 

спортни турнири;

- В двора на СУ "Бачо Киро".  

· Устройствена зона за 

озеленяване, спорт, 

атракции и допълващи 

ги обслужващи 

дейности. 

500 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 1

Мярка 10:               

Инфраструктура за масов 

спорт, отдих и младежки 

дейности. Поддържане на 

открити и закрити спортни 

площи за насърчаване на 

масовия спорт и 

провеждането на масови 

спортни събития.

Проектиране, изграждане и ремонт на 

детски площадки.  

Проектиране, изграждане и ремонт на 

детски площадки в гр.Летница, 

с.Крушуна, с.Горско Сливово, 

с.Кърпачево.

Устройствена зона за 

обществено-

обслужващи дейности.

500 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 1

Мярка 10:            

Инфраструктура за масов 

спорт, отдих и младежки 

дейности. Поддържане на 

открити и закрити спортни 

площи за насърчаване на 

масовия спорт и 

провеждането на масови 

спортни събития.

Реконструкция и доизграждане на база 

за спорт и отдих в община Летница.

Реконструкция и доизграждане на база 

за спорт и отдих в община Летница:

- Стадион и басейн в гр. Летница;

- Плувен басейн - с. Крушуна.

· Устройствена зона за 

озеленяване, спорт, 

атракции и допълващи 

ги обслужващи 

дейности. 

6 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.



Приоритет 1

Мярка 10:               

Инфраструктура за масов 

спорт, отдих и младежки 

дейности. Поддържане на 

открити и закрити спортни 

площи за насърчаване на 

масовия спорт и 

провеждането на масови 

спортни събития.

Модернизиране и подпомагане 

дейността на Младежки център. 

Закупуване на ново оборудване и 

обзавеждане.

Модернизиране и подпомагане 

дейността на Младежки център. 

Закупуване на ново оборудване и 

обзавеждане.

· Устройствена зона за 

озеленяване, спорт, 

атракции и допълващи 

ги обслужващи 

дейности. 

200 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 1

Мярка 11:               

Инфраструктура за отдих, 

туристическа информация 

и обозначаване на 

туристически обекти.

Изграждане и поддържане на 

инфраструктурата обслужваща туризма.

Подкрепа за изграждане на 

специализирана инфраструктура за 

оползотворяване на туристическите 

ресурси и развитието на различни 

видове туризъм (вкл. екопътеки и 

транспортна инфраструктура до 

туристическите обекти). Изграждане 

на съпътстваща инфраструктура на 

значими археологически и природни 

обекти и превръщането им в 

туристически атракции.

Рекреационна 

устройствена зона за 

курортни дейности в 

природна среда

1 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 1

Мярка 11:                         

Инфраструктура за отдих, 

туристическа информация 

и обозначаване на 

туристически обекти.

Разработване и изграждане на 

инфраструктура за развитие на селски и 

еко туризъм и/или при наличие 

инвестиционна и местна активност.

Разработване на еко-пътеки на 

Деветашкото плато.

Рекреационна 

устройствена зона за 

курортни дейности в 

природна среда

1 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 1

Мярка 11:               

Инфраструктура за отдих, 

туристическа информация 

и обозначаване на 

туристически обекти.

Модернизиране на материалната база на 

в Туристическите информационни 

центрове.   

Модернизиране на материалната база 

на в Туристическите информационни 

центрове - гр. Летница и село 

Крушуна.   

Рекреационна 

устройствена зона за 

курортни дейности в 

природна среда

200 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 1

Мярка 11:               

Инфраструктура за отдих, 

туристическа информация 

и обозначаване на 

туристически обекти.

Подобряване и облагородяване на Парк 

"Марата"

Увеличаване на туристопотока в Парк 

"Марата", чрез изграждане и 

поддържане на инфраструктурата 

обслужваща парка и прилежаащите 

територии.

Рекреационна 

устройствена зона за 

курортни дейности в 

природна среда

1 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 1

Мярка 11:               

Инфраструктура за отдих, 

туристическа информация 

и обозначаване на 

туристически обекти.

Поддържане и ремонт на църкви и 

параклиси. 

Поддържане и ремонт на църквата 

"Св. Теодор Тирон" в гр.Летница, 

църквите в селата Горско Сливово и 

Крушуна и православен параклис в 

село Крушуна и село Кърпачево.

Рекреационна 

устройствена зона за 

курортни дейности в 

природна среда

1 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 1

Мярка 11:                

Инфраструктура за отдих, 

туристическа информация 

и обозначаване на 

туристически обекти.

Изграждане на посетителска 

инфраструктура в защитените 

територии и природните 

забележителности.  

 .Създаване и поддръжка на 

съвременна система с указателни и 

информационни табели за природните 

и антропогенни обекти.

Рекреационна 

устройствена зона за 

курортни дейности в 

природна среда

50 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 1

Мярка 11:               

Инфраструктура за отдих, 

туристическа информация 

и обозначаване на 

туристически обекти.

Разработване на туристически атракции.

Разработване, изграждане, монтиране 

на съоръжения за активно забавление 

и атракционни съоръжения на 

територията на община Летница.

Рекреационна 

устройствена зона за 

курортни дейности в 

природна среда

1 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.



Приоритет 1

Мярка 12:                  

Изграждане, 

възстановяване и 

реконструкция на 

обществени паркинги, вкл. 

системи за видеонаблюде

ние.

Подобряване на условията за паркиране 

в община Летница.

Реконструкция и изграждане на 

обществени паркинги.

В населените места на 

общината.
500 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 1

Мярка 12:                     

Изграждане, 

възстановяване и 

реконструкция на 

обществени паркинги, вкл. 

системи за видеонаблюде

ние.

Изграждане на системи за 

видеонаблюдение на имоти публична 

общинска собственост.

Поддържане и надграждане на 

системата за видеонаблюдението на 

територията на община Летница.

В границите на 

населените места на 

територията на община 

Летница.

500 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 1

Мярка 13:                   

Създаване на достъпна 

архитектурна среда.

Създаване на достъпна архитектурна 

среда

Изграждане на съоръжения за 

достъпна среда.

Устройствена зона за 

обществено-

обслужващи дейности.

Рекреационна 

устройствена зона за 

курортни дейности в 

природна среда.

500 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 2 

Мярка 1:                        

Подкрепа за създаване на 

нови микро и малки 

предприятия в общината. 

Стимулиране на 

стартиращи, в т.ч в 

технологични производства 

и услуги.

Подкрепа за създаване на нови микро и 

малки фирми в общината. Стимулиране 

на стартиращи фирми, в т.ч в 

технологични производства и услуги.

 Насърчаване на предприемачеството 

и подкрепа за стартиращите 

предприятия, които са потенциално 

жизнеспособни от икономическа 

гледна точка и допринасят за 

подобряване на структурата на 

местната икономика;

Смесена 

многофункционална 

устройствена зона. 

Предимно 

производствена 

устройствена зона.

Устройствена зона за 

животновъдни 

комплекси и ферми.

Земеделска 

устройствена зона за 

алтернативно 

земеделие.

1 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 2 

Мярка 1:                      

Подкрепа за създаване на 

нови микро и малки 

предприятия в общината. 

Стимулиране на 

стартиращи, в т.ч в 

технологични производства 

и услуги;

Инвестиции в развитието и модерниза-

цията на общинската икономика

Технологична модернизация на 

съществуващи предприятия.

Въвеждане на иновации в 

предприятията.

Повишаване на 

конкурентоспособността на 

селскостопанския сектор. 

Професионално обучение и 

информационни дейности за заетите в 

селското стопанство.

Смесена 

многофункционална 

устройствена зона. 

Предимно 

производствена 

устройствена зона.

Устройствена зона за 

животновъдни 

комплекси и ферми.

Земеделска 

устройствена зона за 

алтернативно 

земеделие.

4 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

ПРИОРИТЕТ 2: 

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОДЕМ, РАЗВИТИЕ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО БАЗИСНИ УСЛУГИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА.



Приоритет 2 

Мярка 1:                        

Подкрепа за създаване на 

нови микро и малки 

предприятия в общината. 

Стимулиране на 

стартиращи, в т.ч в 

технологични производства 

и услуги;

Консултантски услуги по маркетинг и 

мениджмънт.  

Консултантски услуги по маркетинг и 

мениджмънт при изграждането на 

нови и модернизиране на 

съществуващи микропредприятия за 

преработка на селскостопанска 

продукция. 

Смесена 

многофункционална 

устройствена зона. 

Предимно 

производствена 

устройствена зона.

Устройствена зона за 

животновъдни 

комплекси и ферми.

Земеделска 

устройствена зона за 

алтернативно 

земеделие.

150 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 2 

Мярка 2:                 

Инфраструктура за общо 

ползване – пазари, 

хладилни съоръжения, 

пунктове за изкупуване, 

хидромелиорации.

Административна подкрепа на 

фермерските стопанства и 

преработватели

Осигуряване на възможности за 

предлагане на местна продукция на 

фермерски пазари.

Администартивна подкрепа на 

фермерски стопанства и 

преработватели на селскостопанска 

продукция за внедряване в 

земеделската практика на иновативни 

решения.

Устройствена зона за 

обществено-

обслужващи дейности.

200 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 2 

Мярка 3:                           

Прилагане на подхода 

ВОМР.

Подготовка на местните общности за 

прилагане на подхода ВОМР през 

програмен период 2021 – 2027 г.

Подготовка и изпълнение на дейности 

за сътрудничество на местни 

инициативни групи.

Подпомагане на проекти за 

подготвителни дейности и на проекти 

за съвместни дейности, насочени към 

разработване и въвеждане в 

практиката на продукти, услуги, 

иновации и др. в селските райони. 

Местна инициативна 

група "Левски, 

Летница, Пордим"

1 100 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 2 

Мярка 3:                      

Прилагане на подхода 

ВОМР.

Прилагане на подхода ВОМР през 

програмен период 2021 – 2027 г.

Изготвяне и изпълнение на стратегия 

за Воденото от общностите местно 

развитие.

Местна инициативна 

група "Левски, 

Летница, Пордим"

3 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 2 

Мярка 4:                       

Стимулиране на 

инвестиционната 

активност чрез 

предоставяне на 

възможности за използване 

на общински имоти и 

терени. Създаване на 

условия за устойчиво и 

ефективно управление на 

общинската собственост.

Разширяване обхвата на информацията 

и визуализация на свободните имоти-

общинска собственост на официалната 

интернет страница на Община Летница.

Обявяване в официалната интернет 

страница на община Летница на 

свободните обекти, сгради и терени, 

които могат да бъдат предмет на 

инвестиционен интерес.

Стратегическо 

планиране
1 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 2 

Мярка 4:                 

Стимулиране на 

инвестиционната 

активност чрез 

предоставяне на 

възможности за използване 

на общински имоти и 

терени. Създаване на 

условия за устойчиво и 

ефективно управление на 

общинската собственост.

Участие на заинтересованите в процеса 

на разработване на плановете, програми 

за управление на общинската 

собственост и при взимане на значими 

за общността решения.

Активно участие на заинтересованите 

страни и гражданите в процеса на 

разработване на плановете, програми 

за управление на общинската 

собственост и при взимане на значими 

за общността решения.

Стратегическо 

планиране
2 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.



Приоритет 2 

Мярка 5:                           

Устойчиво управление на 

земеделските земи и горите 

от общинския поземлен и 

горски фонд.

Залесяване на изоставени земеделски и 

ерозирани земи на територията на 

Община Летница.

Изграждане на съоръжения за борба  с 

ерозията, залесяване на обезлесени 

участъци, устойчиво използване на  

земите и други.

Земеделска 

устройствена зона за 

алтернативно 

земеделие.

30 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 2 

Мярка 5:                          

Устойчиво управление на 

земеделските земи и горите 

от общинския поземлен и 

горски фонд.

Залесяване и презалесяване на горски 

площи, засегнати от пожари. 

Възстановяване и превантивни 

дейности

Изграждане на съоръжения за борба  с 

ерозията, залесяване на обезлесени 

участъци, устойчиво използване на  

земите и други.

Възстановяване на горския потенциал. 

Залесяване. 

Земеделска 

устройствена зона за 

алтернативно 

земеделие.

30 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 2 

Мярка 5:                            

Устойчиво управление на 

земеделските земи и горите 

от общинския поземлен и 

горски фонд.

Предоставяне под наем/аренда на 

обработваеми земеделски земи, както и 

на мери, пасища и ливади. Създаване на 

условия за устойчиво развитие на 

животновъдството.

Предоставяне под наем/аренда на 

обработваеми земеделски земи, както 

и на мери, пасища и ливади, 

съобразно предвидения ред, за 

ползване. Създаване на условия за 

устойчиво развитие на 

животновъдството.

Контрол по изпълнението на 

задълженията по сключени договори 

за наем и аренда на земеделски земи.

Земеделска 

устройствена зона за 

алтернативно 

земеделие.

7 000 000 Общински бюджет 2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 2 

Мярка 5:                           

Устойчиво управление на 

земеделските земи и горите 

от общинския поземлен и 

горски фонд.

Предоставяне дърва за огрев на 

местното население и за заведенията на 

общинска бюджетна издръжка

Предоставяне дърва за огрев на 

местното население и за заведенията 

на общинска бюджетна издръжка, 

предимно от земеделски земи, с оглед 

тяхното почистване от дървесна 

растителност.

Земеделска 

устройствена зона за 

алтернативно 

земеделие.

Общински бюджет 2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 2 

Мярка 5:                       

Устойчиво управление на 

земеделските земи и горите 

от общинския поземлен и 

горски фонд.

Възлагане на дейности в горски 

територии: продажба на стояща 

дървесина на корен.

Провеждане на процедури по 

продажба на стояща дървесина на 

корен от общински горски територии.

Земеделска 

устройствена зона за 

алтернативно 

земеделие.

100 000 Общински бюджет 2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 3

Мярка 1:                 

Поддръжка, възстановяване 

и подобряване на 

културното и природното 

наследство. Подкрепа за 

интегриране на културно-

историческото наследство с 

тематични туристически 

маршрути.   

Осигуряване на адекватен финансов 

ресурс за мерки по опазване, 

поддържане и възстановяване на 

културното наследство от публични 

източници.

Опазване на паметниците на 

културното наследство, включително 

реставрация, консервация и 

социализация.

Изготвяне и реализиране на проекти в 

областта на културното наследство.  

В населените места на 

общината.

Междуселищна зона.

300 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2:

Подобряване качеството на жизнената среда, свързаност, интегрираност, опазване на природните дадености и съхранена околна среда.

ПРИОРИТЕТ 3: 

ЦЕЛЕНАСОЧЕНО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ.



Приоритет 3

Мярка 1:                          

Поддръжка, възстановяване 

и подобряване на 

културното и природното 

наследство. Подкрепа за 

интегриране на културно-

историческото наследство с 

тематични туристически 

маршрути.   

Създаване на  етнографски сбирки, 

представящи местните традиции и 

идентичност.

Създаване на  етнографски сбирки, 

представящи местните традиции и 

идентичност.

Устройствена зона за 

обществено-

обслужващи дейности

50 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 3

Мярка 1:                        

Поддръжка, възстановяване 

и подобряване на 

културното и природното 

наследство. Подкрепа за 

интегриране на културно-

историческото наследство с 

тематични туристически 

маршрути.   

Поддръжка и изграждане на войнишки 

паметници във всички населени места.

Поддръжка и изграждане на войнишки 

паметници във всички населени места.

В населените места на 

общината
50 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 3

Мярка 1:                      

Поддръжка, възстановяване 

и подобряване на 

културното и природното 

наследство. Подкрепа за 

интегриране на културно-

историческото наследство с 

тематични туристически 

маршрути.   

Поддържане на  туристическите обекти.

Поддържане на туристическите обекти 

на територията на община Летница. 

Социализиране на пещерите в района 

на деветашкото плато. 

Благоустрояване, достъп и 

обезопасяване.

Рекреационна 

устройствена зона за 

курортни дейности в 

природна среда 

300 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 3

Мярка  2:                           

Създаване и развитие на 

регионален туристически 

продукт.

Идентифициране на собствен бранд и 

туристически продукт,   с цел 

привличане на туристи.

Идентифициране на собствен бранд и 

туристически продукт,   с цел 

привличане на туристи.

Рекреационна 

устройствена зона за 

курортни дейности в 

природна среда 

30 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 3

Мярка  2:                          

Създаване и развитие на 

регионален туристически 

продукт.

Разработване на съвместен 

туристически продукт по направление 

река Осъм.

Разработване на съвместен 

туристически продукт по направление 

река Осъм с общините Ловеч, Левски, 

Троян и Никопол.

Рекреационна 

устройствена зона за 

курортни дейности в 

природна среда 

50 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 3

Мярка  2:                            

Създаване и развитие на 

регионален туристически 

продукт.

Разработване на съвместен 

туристически продукт по направление 

Деветашко плато.

Разработване на съвместен 

туристически продукт по направление 

Деветашко плато с общините и селата 

на Деветашкото плато.Съвместна 

инициатива на общините Летница, 

Ловеч и Севлиево  за развитие и 

обогатяване дейността на Сдружение 

"Деветашко плато". Обособяване на 

Деветашко плато като туристическа 

дестинация.

Рекреационна 

устройствена зона за 

курортни дейности в 

природна среда 

50 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 3

Мярка  2:                      

Създаване и развитие на 

регионален туристически 

продукт.

Превръщане на сградата на старата 

мелница в село Кърпачево в културно-

информационен център.

Сградата да бъде използвана за 

културно-информационен и 

обучителен център, който ще 

експонира природните, културни и 

исторически дадености на селата и на 

Деветашкото плато и да предоставя 

обучение за модерно селско развитие.

Рекреационна 

устройствена зона за 

курортни дейности в 

природна среда 

200 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.



Приоритет 3

Мярка 3:                     

Създаване на 

информационна система 

относно възможностите за 

туризъм на територията на 

общината. 

Маркетинг на дестинациите с акцент 

върху по-значими културни и природни 

атракции.

Маркетинг на дестинациите с акцент 

върху по-значими културни и 

природни атракции, чрез обмен на ноу-

хау и добри практики в областта на 

туризма. Реклама на туристическия 

продукт на общината, включително 

участие в туристически борси и 

изложения.

Култура и туризъм. 200 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 3

Мярка 3:                  

Създаване на 

информационна система 

относно възможностите за 

туризъм на територията на 

общината. 

Създаване на тематични 

експозиции/музейни сбирки и 

разработване на интерпретационни 

беседи/елементи за типични местни 

продукти.

Създаване на тематични 

експозиции/музейни сбирки и 

разработване на интерпретационни 

беседи/елементи за типични местни 

продукти.

Култура и туризъм. 50 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 3

Мярка 3:                            

Създаване на 

информационна система 

относно възможностите за 

туризъм на територията на 

общината. 

Популяризиране на община Летница 

като туристическа дестинация.  

Популяризиране на община Летница 

като туристическа дестинация чрез 

разработване и разпространение на 

популяризационни материали и 

провеждане на пътувания за 

журналисти и туроператори.

Култура и туризъм. 50 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 3

Мярка 4:                    

Използване на 

интерактивни и смарт 

технологии, в т.ч. 

виртуална реалност, WI-FI 

осигуряване на обектите. 

Използване на интерактивни и смарт 

технологии, в т.ч. виртуална реалност, 

WI-FI осигуряване на обектите.

Използване на интерактивни и смарт 

технологии, в т.ч. виртуална реалност, 

WI-FI осигуряване на обекти.

Култура и туризъм. 30 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 3

Мярка 5:                        

Управление на отпадъците. 

Регионална система за 

управление на отпадъците 

за регион Ловеч. 

Подобряване на организацията на 

събирането на отпадъци и разширяване 

на разделното събиране на отпадъци и 

пластмаса, включително биоотпадъци с 

цел висока степен на улавяне на годните 

за рециклиране отпадъци.

Усъвършенстване на сметосъбирането 

на територията на община Летница. 

Разширяване системата на разделно 

събиране. Въвеждане на 

предварително третиране на 

отпадъците.

Въвеждане на механизъм за действие 

за недопускане на локални 

замърсявания или изхвърляне на 

отпадъци (вкл. видеонаблюдение).

Опазване на околната 

среда
500 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 3

Мярка 5:                     

Управление на отпадъците. 

Регионална система за 

управление на отпадъците 

за регион Ловеч. 

Надграждане на регионална система за 

управление на отпадъците.

Надграждане на регионална система за 

управление на отпадъците, вкл. 

сепарираща, компостираща 

инсталация, площадка за депониране и 

площадка за рециклиране на 

строителни отпадъци и едрогабаритни 

отпадъци.

Опазване на околната 

среда
10 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 3

Мярка 5:                           

Управление на отпадъците. 

Регионална система за 

управление на отпадъците 

за регион Ловеч. 

Рекултивация  на сметищата в с. Горско 

Сливово, Крушуна и Кърпачево. 

Рекултивация  на сметищата в с. 

Горско Сливово, Крушуна и 

Кърпачево. 

Опазване на околната 

среда
500 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.



Приоритет 3

Мярка 5:                        

Управление на отпадъците. 

Регионална система за 

управление на отпадъците 

за регион Ловеч. 

Информационна кампания и 

провеждане на обучение за изграждане 

на умения за компостиране на 

биоразградими отпадъци.

Информационна кампания и 

провеждане на обучение за изграждане 

на умения за компостиране на 

биоразградими отпадъци.

Опазване на околната 

среда
20 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 3

Мярка 6:                          

Намаляване на 

последиците от 

изменението на климата.

Създаване на велопътеки, които ще 

свързва важни за населението, 

туристите и гостите на общината места.

Създаване на велопътеки, които ще 

свързва важни за населението, 

туристите и гостите на общината 

места.- Осигуряване на условия и 

насърчаване на пешеходното и 

велосипедното движение.

Опазване на околната 

среда
50 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 3

Мярка 6:                         

Намаляване на 

последиците от 

изменението на климата.

Повишаване дела на ВЕИ 

(възобновяеми енергийни източници) на 

територията на общината.

 Подготовка, консултиране и 

изпълнение на проекти за енергийна 

ефективност и въвеждане на ВЕИ и 

инвестиране в екоиновации.

Опазване на околната 

среда
100 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 3

Мярка 6:                           

Намаляване на 

последиците от 

изменението на климата.

Повишаване дела на ВЕИ 

(възобновяеми енергийни източници) на 

територията на общината.

Търсене на възможности за закупуване 

на електромобили за нуждите на 

общинска администрация.

Опазване на околната 

среда
100 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 3

Мярка 6:                         

Намаляване на 

последиците от 

изменението на климата.

Възможности за изграждане на станция 

за зареждане на електромобили и 

стимулиране закупуването им.

Възможности за изграждане на 

станция за зареждане на 

електромобили и стимулиране 

закупуването им.

Опазване на околната 

среда
30 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 3

Мярка 6:                        

Намаляване на 

последиците от 

изменението на климата.

Ограничаване употребата на нитрати и 

пестициди в селското стопанство.

Ограничаване употребата на нитрати и 

пестициди в селското стопанство.

Опазване на околната 

среда
0 0 2021-2027 г.

Общинска 

администрация.

Приоритет 3

Мярка 6:                     

Намаляване на 

последиците от 

изменението на климата.

Адаптиране на управлението на 

природните ресурси.  

Адаптиране на управлението на 

природните ресурси (увеличаване на 

трайните насаждения, защита на 

почвата, поддържане на структурата 

на почвата, увеличаване на запасите от 

органични вещества в почвата, 

подобряване на управлението на 

водите, поддържане/подобряване на 

местообитания на аквакултурите).

Опазване на околната 

среда
0 0 2021-2027 г.

Общинска 

администрация.

Приоритет 3

Мярка 6:                             

Намаляване на 

последиците от 

изменението на климата.

Изграждане на капацитет за адаптация 

(обучение по отношение на изменението 

на климата, действия за 

разпространение на знанията, 

придобиване на нови знания, 

разработка/ усъвършенстване на 

системите за мониторинг и оценка).

Изграждане на капацитет за 

адаптация, обучение по отношение на 

изменението на климата.   

Подобряване на осведомеността, 

познания за адаптация към 

изменението на  климата за местните 

земеделски производители.

Опазване на околната 

среда
0 0 2021-2027 г.

Общинска 

администрация.

Приоритет 3 Мярка 7:                         

Биологично разнообразие.

Повишена обществена информираност 

за опазването на защитените територии 

и биоразнообразието.

Повишена обществена информираност 

за опазването на защитените 

територии, биоразнообразието, 

опазване на естествените 

местообитания.

Опазване на околната 

среда
30 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.



Приоритет 3 Мярка 7:                        

Биологично разнообразие.

Разпространение на материали за 

опазваните видове и местообитания в 

защитените територии.

Организиране на кампании сред 

подрастващите, насочени към 

опазване на биологичното 

разнообразие- изложби, кампании в 

учебните заведения.

Опазване на околната 

среда
20 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 1:                               

Развитие на услуги за 

социална интеграция на 

различни групи в 

неравностойно положение

Предоставяне и развитие на социални  

услуги ЦНСТ, ЦСРИ, ДЦПЛУ и др.

Предоставяне и развитие на 

социалните  услуги ЦНСТ, ЦСРИ, 

ДЦПЛУ и др.

Предоставяне на 

социални услуги
3 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 1:                             

Развитие на услуги за 

социална интеграция на 

различни групи в 

неравностойно положение

Предоставяне и развитие на социални и 

здравно-социални услуги в домашна 

среда - личен асистент, патронажна 

грижа, асистентска подкрепа и др.

Създаване на нови социални и 

интегрирани здравно-социални услуги 

за възрастни хора и за лица с 

увреждания и/или увеличаване 

капацитета на съществуващите.   

Подкрепа на процеса за дългосрочна 

грижа за възрастни и хората с 

увреждания, включително и 

подкрепящи услуги, услуги за дневна 

грижа, услуги за резидентна грижа, 

подкрепа на мерки за превенция на 

институционализацията и др. 

Предоставяне на 

социални услуги
3 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 1:                                  

Развитие на услуги за 

социална интеграция на 

различни групи в 

неравностойно положение

Осигуряване на възможности за 

социален живот на възрастните хора и 

хората с увреждания.

Осигуряване на възможности за 

социален живот, осмисляне на 

свободното време, взаимопомощ и 

подкрепа чрез Клубовете на 

пенсионера и инвалида.

Предоставяне на 

социални услуги
500 000

Общински бюджет.

Други източници.
2021-2027 г.

Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 2:                             

Развитие на услуги за 

предоставяне на храна на 

различни групи в 

неравностойно положение

Предоставяне и развитие на социалната 

услуга Домашен социален патронаж.

Предоставяне и развитие на 

социалната услуга Домашен социален 

патронаж (гр. Летница, филиал с. 

Горско Сливово). Разширяване 

обхвата на услугата.

Предоставяне на 

социални услуги
1 000 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 2:                               

Развитие на услуги за 

предоставяне на храна на 

различни групи в 

неравностойно положение

Предоставяне и развитие на социалната 

услуга: Предоставяне на топъл обяд.

Предоставяне и развитие на 

социалната услуга: Предоставяне на 

топъл обяд. Увеличаване броя на 

потребителите.

Предоставяне на 

социални услуги
600 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 3:                                 

Развитие на услуги 

насочени към превенция на 

рискови фактори за 

развитие на децата и 

семействата в риск

Подпомагане на деца с увреждания и 

деца с тежки социални проблеми.

Предоставяне на нови социални услуги 

в общността за деца.

Услуги, свързани с материално 

подпомагане /храна, дрехи, памперси 

и др./за деца с увреждания и в случай 

на тежки социални проблеми.

Предоставяне на 

социални услуги
500 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

ПРИОРИТЕТ 4: 

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ. ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3:

Балансирано развитие на общината, постигане на приобщаващ растеж, чрез социално-ангажирани, интегрирани политики, подобряване достъпа до услуги и добро управление.



Приоритет 4: 

Мярка 3:                              

Развитие на услуги 

насочени към превенция на 

рискови фактори за 

развитие на децата и 

семействата в риск

Развитие на смесени образователно-

социални услуги.

Развитие на смесени образователно-

социални услуги за превенция на 

отпадането и задържане на децата в 

училище, които се изпълняват от 

НПО, училища, училищни 

настоятелства, читалища.

Предоставяне на 

социални услуги
100 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 4:                               

Обучения/супервизия на 

служителите в социалната 

сфера

Повишаване квалификацията и 

компетентността на персонала, 

ангажиран в предоставянето на 

социални услуги.

  Осигуряване подкрепа за развитие на 

професионалната квалификация и 

умения в съответствие със 

съвременните изисквания и стандарти 

за персонала, ангажиран в 

предоставянето на социални услуги.

Предоставяне на 

социални услуги
100 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 5:                      

Осигуряване достъпа до 

качествено предучилищно 

и училищно образование.

Провеждане на дейности в училище за 

консултиране, развитие на родителския 

капацитет и уменията за отговорно 

родителство.

 Консултиране, развитие на 

родителския капацитет и уменията за 

отговорно родителство,   като 

самостоятелни инициативи или в 

рамките на проекти за достъп до 

интегрирано образование и включване 

на родителите в образователния 

процес.

Образование 5 000

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 5:                      

Осигуряване достъпа до 

качествено предучилищно 

и училищно образование.

Провеждане на лекции и дискусии в 

часа на класа, организиране на 

междуучилищни прояви и инициативи 

на общинско ниво.

Оказване на съдействие на училищата 

за провеждане на лекции и дискусии в 

часа на класа, организиране на 

междуучилищни прояви и инициативи 

на общинско ниво.

Образование 20 000

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 5:                       

Осигуряване достъпа до 

качествено предучилищно 

и училищно образование.

Работа по Механизма за съвместна 

работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система на 

деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст, 

изпълнява се от учителите, с подкрепата 

на служители от Община Летница, 

социални работници, ОДМВР и РУО.

Съвместна работа на институциите по 

обхващане и включване в 

образователната система на деца и 

ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст и 

създаване на условия за всяко дете да 

израства като личност, според своите 

желания, възможности и приоритети.

Образование 20 000

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 5:                      

Осигуряване достъпа до 

качествено предучилищно 

и училищно образование.

Съгласуване на държавния план-прием 

по професии и специалности, 

съобразени с потребностите на местната 

икономика.

Провеждане на регулярни срещи с 

бизнеса за съгласуване на държавния 

план-прием по професии и 

специалности, съобразени с 

потребностите на местната икономика.

Образование 7 000

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 5:                      

Осигуряване достъпа до 

качествено предучилищно 

и училищно образование.

Разкриване на паралелка с дуална 

система на обучение в СУ "Бачо Киро"

 Въвеждане на  дуалното образование 

и увеличаване на възможностите за 

осъществяването на образование по 

различни професии, което да е 

съобразено с потребностите на 

бизнеса на общинско ниво. 

Провеждане на информационни и 

рекламни кампании за разкриване на 

паралелка с дуална система на 

обучение в СУ "Бачо Киро".

Образование 7 000

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.



Приоритет 4 

Мярка 5:                       

Осигуряване достъпа до 

качествено предучилищно 

и училищно образование.

Въвеждане на модерни технологии и 

интерактивни методи и средства в 

образователния процес. 

Въвеждане на модерни технологии и 

интерактивни методи и средства в 

образователния процес.

Образование 35 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 5:                      

Осигуряване достъпа до 

качествено предучилищно 

и училищно образование.

Осигуряване на възможности за 

допълнително обучение, съобразно 

индивидуалните потребности на децата 

и на учениците.

Осигуряване на възможности за 

допълнително обучение, съобразно 

индивидуалните потребности на 

децата и на учениците, вкл., чрез 

участие в проекти.

Образование 500 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 5:                       

Осигуряване достъпа до 

качествено предучилищно 

и училищно образование.

Разгръщане на потенциала на деца и 

ученици с изявени дарби в областта на 

науката, изкуствата и спорта.  

Разгръщане на потенциала на деца и 

ученици с изявени дарби в областта на 

науката, изкуствата и спорта. Участие 

в конкурси.

Образование 50 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 5:                        

Осигуряване достъпа до 

качествено предучилищно 

и училищно образование.

Повишаване квалификацията на 

педагогическия персонал, вкл. в 

планирането и провеждането на 

интеркултурно образование и работа със 

съвременни ИКТ.

Повишаване квалификацията и 

компетентността на педагогическите 

специалисти.Обмяна на опит и добри 

практики.  Инвecтиции в обучения по 

ключoви yмeния, включително 

компютърни и цифрови умения на 

човешките ресурси.  

Образование 50 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 6:                           

Осигуряване на условия за 

заетост на трудоспособните 

лица. Осигуряване на 

достъп до програми за 

активиране, ориентиране, 

обучение и заетост.  

Активиране на неактивни лица, чрез 

осигуряване заетост, социална 

интеграция и повишаване на тяхната 

конкурентоспособност. Подкрепа за 

бърз преход от обучение към заетост, 

чрез включване в активен икономически 

живот, в т.ч. чрез стажове, 

професионално, неформално и 

самостоятелно обуче-ние и придобиване 

на умения.

Осигуряване на заетост на безработни 

лица по програми, насърчаващи 

заетостта.Съвместни дейности по 

намиране и активиране на неактивни 

лица с ДБТ, АЗ и др.

Участие в Национални програми  и в 

регионални програми за временна 

заетост на хора с ниска степен или без 

степен на образование.

Развитие на човешките 

ресурси
3 500 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 6:                       

Осигуряване на условия за 

заетост на трудоспособните 

лица. Осигуряване на 

достъп до програми за 

активиране, ориентиране, 

обучение и заетост.

Разкриване на работни места в 

общополезни дейности.

Осигуряване на заетост и социална 

интеграция на безработни лица, обект 

на месечно социално подпомагане, 

чрез разкриване на работни места в 

общополезни дейности.  

Развитие на човешките 

ресурси
350 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 6:                        

Осигуряване на условия за 

заетост на трудоспособните 

лица. Осигуряване на 

достъп до програми за 

активиране, ориентиране, 

обучение и заетост.

Развитие и популяризиране на 

социалната икономика чрез насърчаване 

на предприемачеството в общността.

Насърчаване на предприемачеството в 

общността, вкл. насърчаване на 

предприемачеството сред уязвимите 

групи на пазара на труда, социалното 

предприемачество за безработни лица, 

хора с увреждания и лица от групи в 

неравностойно положение.

Развитие на човешките 

ресурси
35 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.



Приоритет 4 

Мярка 6:                         

Осигуряване на условия за 

заетост на трудоспособните 

лица. Осигуряване на 

достъп до програми за 

активиране, ориентиране, 

обучение и заетост.

Осигуряване на стажове в общинска 

администрация и местни предприятия 

на завършващи висше и средно 

образование младежи, вкл. такива в 

риск от социално изключване.

Осигуряване на стажове в общинска 

администрация и местни предприятия 

на завършващи висше и средно 

образование младежи, вкл. такива в 

риск от социално изключване.

Развитие на човешките 

ресурси
80 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 7:                       

Подкрепа за интеграция на 

маргинализирани 

общности.

Работа с родители, социални работници 

и медиатори вобразователните 

институции с деца от ромски произход.

Работа с родители, социални 

работници и медиатори 

вобразователните институции с деца 

от ромски произход. Превенция на 

ранното напускане на училище.

Развитие на човешките 

ресурси
35 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 7:                               

Подкрепа за интеграция на 

маргинализирани 

общности.

Насърчаване семейното планиране и 

отговорното родителство. 

Насърчаване семейното планиране и 

отговорното родителство, съвместно с 

личните лекари, здравен медиатор. 

Развитие на човешките 

ресурси
35 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 8:                

Подпомагане на дейността 

на читалищата в общината 

и самодейните състави към 

тях.

Подпомагане и стимулиране на 

читалищната дейност.

Подпомагане и стимулиране на 

читалищната дейност. Стимулиране на 

самодейни състави към читалищата.

Култура. 7 000
Републикански бюджет.

Общински бюджет.
2021-2027 г.

Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 8:                        

Подпомагане на дейността 

на читалищата в общината 

и самодейните състави към 

тях.

Подпомагане на читалищните 

настоятелства с експертна помощ за 

подготовка, разработване и изпълнение 

на проекти.

Осъществяване на дейности по 

подпомагане на читалищните 

настоятелства с експертна помощ за 

подготовка, разработване и 

изпълнение на проекти с различно 

финансиране. Обогатяване на 

библиотечните сбирки.

Култура. 0 Общински бюджет 2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4 

Мярка 9:                           

Изпълнение на календара 

на културните събития.

Ежегодно изпълнение на календара на 

културните събития.

Ежегодно обновяване и изпълнение на 

календара на културните събития в 

община Летница.

Култура. 350 000 Общински бюджет 2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4

Мярка 10:                        

Устойчиво развитие на 

физическото възпитание и 

спорта.

Утвърждаване на физическата 

активност и спорта като здравословен 

начин на живот и превенция срещу 

негативните явления сред 

подрастващите.

Популяризиране и утвърждаване на 

физическата активност и спорта като 

здравословен начин на живот като 

превенция срещу негативните явления 

сред подрастващите.

Спорт. 7 000 Общински бюджет 2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4

Мярка 10:                       

Устойчиво развитие на 

физическото възпитание и 

спорта.

Осигуряване на финансова и 

институционална подкрепа на 

спортните клубове в общината.

Популяризиране и подкрепа на 

спортните клубове в общината за 

развитие на детско-юношеския спорт 

и високото спортно майсторство.

Спорт. 7 000 Общински бюджет 2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4

Мярка 11:                          

Достъпно здравеопазване с 

високо качество на 

предоставяните услуги.

Провеждане на информационни срещи, 

консултации, профилактични прегледи, 

разпространяване на информационни 

материали.

Провеждане на информационни 

срещи, консултации и ежегодни 

профилактични прегледи от 

специалисти в здравната система, 

разпространяване на информационни 

материали за важността на 

профилактиката.

Здравеопазване. 7 000
Държавен бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 4

Мярка 11:                  

Достъпно здравеопазване с 

високо качество на 

предоставяните услуги.

Организиране и привеждане системата 

на здравните кабинети в 

образователните институции и 

социалните заведения към изискванията 

на Закона за здравето.

 Търсене на възможности за подмяна и 

поддръжка на остаряла техническа и 

материална база на здравните 

кабинети.

Здравеопазване. 30 000
Държавен бюджет

Общински бюджет
2021-2027 г.

Общинска 

администрация.



Приоритет 5 

Мярка 1:                        

Модернизация на 

административните 

процеси

Осигуряване на качествени и достъпни 

услуги за гражданите и бизнеса.

Осигуряване на ясна, достъпна и 

разбираема информация за гражданите 

за дейността на общинската 

администрация и за предоставяните 

услуги.

Обществено-

обслужващи дейности.
30 000 Общински бюджет 2021-2027 г.

Общинска 

администрация.

Приоритет 5 

Мярка 1:                                    

Умно управление на 

общинската 

администрация. 

Модернизация на 

административните 

процеси.

Осигуряване на качествени и достъпни 

услуги за гражданите и 

бизнеса.Внедряване на електронни 

услуги и системи. 

Подобряване достъпа до и развитието 

на он-лайн публични услуги. 

Популяризиране на възможностите за 

гражданите да ползват електронните 

услуги на Община Летница.

Обществено-

обслужващи дейности.
30 000 Общински бюджет 2021-2027 г.

Общинска 

администрация.

Приоритет 5 

Мярка 1:                       

Модернизация на 

административните 

процеси

Осигуряване на качествени и достъпни 

услуги за гражданите и 

бизнеса.Внедряване на електронни 

услуги и системи. 

Провеждане на информационни 

кампании и въвеждане на 

инструменти за заявяване на услуги и 

за разплащане на задължения към 

бюджета безкасово от страната и 

чужбина. 

Обществено-

обслужващи дейности.
50 000 Общински бюджет 2021-2027 г.

Общинска 

администрация.

Приоритет 5 

Мярка 2:                         

Развитие на 

административния 

капацитет и реализиране на 

междуобщински 

партньорства. 

Прилагане на интегриран териториален 

подход, базиран на интегрирани 

териториални инвeстиции.

Подготовка на съвместни проекти - 

предварителни проучвания и 

техническо планиране. Подготовка и 

изработване на концепции за ИТИ 

(интегрирани проектни идеи).

Междуобщинско 

сътрудничество
50 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 5 

Мярка 2:                                

Развитие на 

административния 

капацитет и реализиране на 

междуобщински 

партньорства. 

Прилагане на интегриран териториален 

подход, базиран на интегрирани 

териториални инвeстиции.

Обмяна на опит и добри практики, 

свързани с управлението и дейността 

на МИГ "Левски, Летница, Пордим"

Междуобщинско 

сътрудничество
50 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 5 

Мярка 2:                        

Развитие на 

административния 

капацитет и реализиране на 

междуобщински 

партньорства. 

Прилагане на интегриран териториален 

подход, базиран на интегрирани 

териториални инвeстиции.

Техническо побратимяване - techniсal 

twwining" с органи на местната власт 

от други страни, целящо решаване на 

стратегически важни проблеми в 

развитието на община Летница и 

особено в областта на местното 

икономическо развитие.

Междуобщинско 

сътрудничество
50 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 5 

Мярка 2:                              

Развитие на 

административния 

капацитет и реализиране на 

междуобщински 

партньорства. 

Развиване на модерна и отворена към 

граждани и бизнес публична 

администрация.

Повишаване квалификацията на 

общинската администрация. 

Включване в курсове на обучение на 

НСОРБ и ИПА и др.

Обществено-

обслужващи дейности.
50 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

ПРИОРИТЕТ 5: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ СЪВМЕСТНО СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ.



Приоритет 5 

Мярка 2:                               

Развитие на 

административния 

капацитет и реализиране на 

междуобщински 

партньорства. 

Развиване на модерна и отворена към 

граждани и бизнес публична 

администрация.

Цифровизиране на регистрите и 

архивите, доизграждане на 

информационни системи за 

управление на администрацията и 

развитие на е-управление. 

Осигуряване на компютърна техника.  

Предприемане на действия за 

сертификация на общината, съгласно 

съвременните стандарти за 

информационна сигурност.

Обществено-

обслужващи дейности.
100 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 5 

Мярка 2:                              

Развитие на 

административния 

капацитет и реализиране на 

междуобщински 

партньорства. 

Развиване на модерна и отворена към 

граждани и бизнес публична 

администрация.

Внедряване и поддържане на ГИС 

базирана динамична информационна 

система за територията на Община 

Летница.

Обществено-

обслужващи дейности.
100 000

Държавен бюджет

Общински бюджет
2021-2027 г.

Общинска 

администрация.

Приоритет 5 

Мярка 2:                          

Развитие на 

административния 

капацитет и реализиране на 

междуобщински 

партньорства. 

Развиване на модерна и отворена към 

граждани и бизнес публична 

администрация.

Внедряване на интегрирана система за 

управление на качеството в общинска 

администрация Летница и нейното 

сертифициране в съответствие с 

международните стандарти.

Обществено-

обслужващи дейности.
100 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

Приоритет 5 

Мярка 2:                                

Развитие на 

административния 

капацитет и реализиране на 

междуобщински 

партньорства. 

Подобряване управлението на 

процесите и дейностите в общинската 

администрация.

Повишаване на институционалния и 

администартивния капацитет на 

служителите, подобряване на 

процедурите и практиките за 

планиране, контролиране и отчетност 

на дейността в структурните звена на 

общинска администрация.

Обществено-

обслужващи дейности.
20 000

Средства от ЕС. 

Републикански бюджет. 

Общински бюджет.

Други източници.

2021-2027 г.
Общинска 

администрация.

**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в друга територия извън зоните или на  цялата 

територия на общината. В случай че мярката ще се реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната

* Възможно е една мярка да включва само една дейност и тогава мярката и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в случай на   комплексни мерки,  които се осъществяват чрез 

повече от една дейност.


