
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – гр.Л Е Т Н И Ц А, обл.ЛОВЕЧ                                                     
                                                                                                                              Препис-извлечение 

П Р О Т О К О Л 

№ 35 

31 март 2022година 

ПО ВТОРА ТОЧКА- Приемане на Отчет за 2021 г. на Програма за управление на 

отпадъците на територията на Община Летница. 

След направеното  гласуване се получи следният резултат: 

Г Л А С У В А Н Е 

                                                        За                             - 13 съветника 

                                             Против и въздържали се  -  няма, приема се. 

                                 Общински съвет гр.Летница взе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 302 

Общински съвет гр.Летница на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, от ЗМСМА, и в 

изпълнение на чл.52,ал.8 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците ПРИЕМА Отчета за 

2021г. на Програма за управление на отпадъците на територията на община Летница за периода 

2021-2028г. 

 Мотиви: Програмата за управление на отпадъците (ПУДО) на територията на 

Община Летница 2015-2020 г. е разработена на основание изискванията на чл.79 от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС), чл.52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и е 

приета с Решение №14/18.12.2015 г. на Общински съвет – гр. Летница. Общинската програма за 

управление на отпадъците съответства напълно на структурата и целите, заложени в 

Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.   

ПУДО представлява неразделна част от общинската програма за опазване на околната 

среда и се явява един от най-важните инструменти за прилагането на законодателството по 

управление на отпадъците на местно ниво.  

Програмата за управление на отпадъците на община Летница 2015 – 2020 г. (наричана 

накратко Програмата) обхваща всички дейности по управление на отпадъците, които 

произтичат като задължение на Община Летница, съгласно разпоредбите на Закона за 

управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Обхватът и 

съдържанието на Програмата са в съответствие с утвърдените на 31.03.2015 г. „Методически 

указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците“ на 

Министерството на околната среда и водите.  

С Решение №459/17.06.2021 г. на Министерски съвет е приет нов Национален план за 

управление на отпадъците за периода 2021-2028 г. 

Със Заповед №РД-883/23.09.2021 г. на Министъра на околната среда и водите са 

издадени Методически указания за разработване на общински/регионални програми за 

управление на отпадъците за периода 2021 – 2028 г. В тях се съдържат основните насоки и 

етапи, през които е целесъобразно да преминат общините при изготвяне, съгласуване и 

приемане на програмите. Следвайки тези насоки община Летница разработи проект на 

„Програма за управление на отпадъците на територията на община Летница за периода 2021 – 

2028 г.“ /ПУДО/. Към настоящият момент проектът на програмата е на етап съгласуване в 

Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Плевен. След като бъде издадено 

положително становище за проектът на програмата от РИОСВ, съгласно изискванията на 

закона ПУДО ще бъде предоставена на Общински съвет – гр. Летница за приемане. 

Настоящият отчет е разработен на основание чл. 52, ал. 8 и ал. 9 от ЗУО, които 

задължават кметът на общината ежегодно в срок до 31 март да информира общинския съвет за 

изпълнението на програмата през предходната календарна година, а общинският съвет да 

контролира изпълнението й. 

Отчетът се представя за информация в Регионална инспекция по околната среда и водите - 

гр. Плевен, както и се публикува на интернет страницата на общината за информиране на 

обществеността. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС /п./ 

                                                                               / А. Моврадинов / 
 


