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Отчет по „Програма за опазване на околната среда на община Летница за 

периода 2014-2020г.“ за 2020 година 

 

 

  

 

 

ОДОБРИЛ: 

       Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ 

/Кмет на Община Летница/ 

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОДИНА 

ПО „ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА 

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г.“ 

 

 

 Програмата за опазване на околната среда на Община Летница за периода 2014-

2020г. е разработена на основание чл. 79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и в 

съответствие с Указанията на Министерство на околната среда и водите относно 

структурата и съдържанието на общинските програми по опазване на околната среда и е 

един от най-важните инструменти за прилагане на законодателството по опазване на 

околната среда на местно ниво. Програмата за опазване на околната среда на Община 

Летница за периода 2014-2020г. е приета с Решение №260 от 27.03.2014г. на Общински 

съвет - Летница. 

 Основните цели на Програмата са: 

 Подобряване качеството на атмосферния въздух; 

 Усъвършенстване на системата за управление на отпадъците; 

 Извършване на мероприятия по осигуряването на качествено водоснабдяване, 

както за населението, така и за бизнес сектора; 

 Политика за управление на околната среда, интегрирана в дейностите на 

стопанските отрасли на територията на община Летница; 

 Опазване и поддържане на богато биологично разнообразие; 



2 

Отчет по „Програма за опазване на околната среда на община Летница за 

периода 2014-2020г.“ за 2020 година 

 

 Участие на обществеността при разрешаване на проблеми свързани с околната 

среда; 

 Повишаване на екологичната култура на населението. 

 Настоящият отчет е разработен на основание чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда и представя в табличен вид постигнатите резултати за 2020г., съобразени с 

поставените задачи в плана за действие към „Програмата за опазване на околната среда за 

периода 2014-2020г.“: 

 

А ОРГАНИЗАЦИОННИ И АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ 

Задача Резултат 

1 2 

1. 
Предоставяне на достатъчна и съвременна 

компютърна и комуникационна техника. 

- през 2020г. Община Летница е 

инвестирала 8 000 лв. с ДДС за 

закупуване на компютри и хардуер. 

- в изпълнение на Споразумение за 

отпускане на безвъзмездни средства в 

рамките на механизма за свързване на 

Европа: WIFI4EU, AGREEMENT No. 

INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/001706-

002209, Община Летница изгради 

изцяло нова публична безжична (WI-

FI) мрежа, със зони за безплатен 

достъп. Това стана възможно след 

спечелено финансиране от 

Европейската комисия през лятото на 

2019 г. С високоскоростен безжичен 

достъп до глобалната мрежа вече са 

външни и вътрешни точки в района на 

общината, както следва: 

1. Младежки център гр. Летница; 

2. Детска площадка, волейболно и 

тенис игрище, и прилежащите 

пространства в центъра на гр. 
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Летница; 

3. Централен площад пред Кметство с. 

Крушуна; 

4. Пенсионерски клуб с. Крушуна и 

прилежащите пространства; 

5. Парк „Маарата“. 

Зоните са определени така, че да 

предоставят услугата на места 

посещавани от максимален брой хора. 

Инвестицията е на стойност 15 000 

евро. 

2. 
Обучение на служителите и повишаване на 

тяхната квалификация. 
Не е приложимо за отчетния период. 

Б 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТАТЪЧНО КОЛИЧЕСТВО СЪС 

СЪОТВЕТНОТО КАЧЕСТВО НА ВОДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА 

НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА 

Задача Резултат 

1 2 

1. 

Реконструкция и/или доизграждане на 

съществуващата канализационна система и 

изграждане на ГПСОВ в град Летница.  

 

Проект „Реконструкция на водопровод 

и изграждане на канализация по ул. 

„Искър“ в град Летница, община 

Летница, област Ловеч, с възложител 

Община Летница и изпълнител ВиК 

АД, гр. Ловеч е реализиран през 2020 

г. Проектът е в процедура по 

въвеждане в експлоатация. 

2. 
Проектиране и изграждане на ГПСПВ – 

Пречиствателна станция за питейни води. 
Не е приложимо за отчетния период. 

3. 

Продължаване на процеса на реконструкция 

/рехабилитация на водопроводната мрежа в 

град Летница и населените места на 

територията на общината. 

Не е приложимо за отчетния период. 

4. Проектиране изграждането на Не е приложимо за отчетния период. 
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канализационна мрежа и пречиствателни 

съоръжения в село Крушуна, село Горско 

Сливово и село Кърпачево. 

5. 

Разработване на цялостна концепция за 

развитие на балнео и СПА туризъм в 

община Летница, въз основа на 

характеристиките на минералната вода от 

извора в село Крушуна. 

През 2020 година пълноценно са 

използвани наличните минерални 

ресурси в размер на 5 000 м
3
 за 

функционирането на изградения през 

2014г. плувен басейн в село Крушуна, 

който се стопанисва от Община 

Летница. 

6. 

Опазване, устойчиво стопанисване и 

управление на водни обекти – старо корито 

на река Осъм. 

Не е приложимо за отчетния период. 

В ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

Задача Резултат 

1 2 

1. 
Оптимизиране на транспортната схема в 

град Летница. 

Асфалтирани улици и пътища /буква 

В, т. 2 от настоящия отчет/. 

2. Асфалтиране на улици 

През отчетната 2020г. са извършени 

ремонти, както следва: 

- изградена е пътна настилка на ул. от 

ОТ 173 до ОТ 170 в кв. 52 и кв. 53 село 

Крушуна (обходен път – Парк 

„Крушуна“). Проектът е реализиран 

със средства от общинския бюджет в 

размер на 169 002,54 лв.; 

 - по проект: „Рехабилитация на улици 

на територията на община Летница“, 

изпълнен в периода от 11.05.2020г.- 

26.08.2020г. със средства от 

общинския бюджет в размер на 128 

123,35лв. е извършена рехабилитация 

на следните улици в Община Летница: 
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ул. „Генерал Скобелев“, ул. „Искър“, 

ул. „Васил Левски“, ул. „Георги 

Папазов“, ул. „Четник Пеню Пенчев“, 

ул. „Хан Аспарух“, ул. „Рила“, ул. 

„Стара планина“. 

3. Газифициране на общински и частни сгради Не е приложимо за отчетния период. 

4. 

Насърчаване употребата на щадящи 

околната среда превозни средства. 

Създаване на велопътеки. 

Не е приложимо за отчетния период. 

5. 
Извършване на залесителни мероприятия с 

естествени за района видове. 
Не е приложимо за отчетния период. 

Г МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РИСКА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ 

Задача Резултат 

1 2 

1. 

Реализация на проект  „Събиране и 

постоянно съхранение на негодните за 

употреба препарати за растителна защита 

/ПРЗ/“, съхраняващи се на територията на 

община Летница. 

Община Летница, като част от област 

Ловеч, се ангажира да обезвреди 

излезлите от употреба ПРЗ, 

съхраняващи се на нейна територия, в 

рамките на проект „Екологосъобразно 

обезвреждане на излезли от употреба 

пестициди и други препарати за 

растителна защита“, за изпълнението 

на който е подписано споразумение на 

21.04.2015г. между Република 

България и Конфедерация Швейцария. 

До настоящият момент дейности по 

реализиране на проекта не са 

извършвани. 

2. 
Рекултивация на нарушени терени с 

антропогенни и ерозирали почви. 
Не е приложимо за отчетния период. 

Д ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БОГАТОТО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

Задача Резултат 

1 2 
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1. 
Контрол върху събирането на диворастящи 

лечебни растения. 

През отчетната година е осъществен 

контрол върху събирането на 

диворастящи лечебни растения с цел 

опазване и устойчиво ползване на 

лечебните растения. Издадено е 1 

разрешително за събиране на лечебни 

растения. 

2. 

Проектиране, трасиране и маркиране на 

екопътеки в природен парк „Маарата“  и в 

района на природна забележителност 

„Деветашко плато“. 

През 2020г. са извършени обрушване, 

обследване и обезопасяване на скални 

масиви по алпийски способ в 

природен парк Маарата. 

3. 
Опазване на находищата на защитени 

видове растения и животни. 

Опазено е биоразнообразието на 

територията на община Летница. 

Съхранени са защитените видове 

растения и животни. 

Е УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

Задача Резултат 

1 2 

1. 

Закриване и рекултивация на депото за 

отпадъци на територията на община 

Летница. 

Не е приложимо за отчетния период. 

2. 

Залесяване на закритите сметища в село 

Горско Сливово, село Кърпачево и село 

Крушуна. 

Не е приложимо за отчетния период.  

3. 

Разширяване обхвата и усъвършенстване 

системата на организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване. 

Не е приложимо за отчетния период. 

4. 

Въвеждане на система за разделно събиране 

на битови отпадъци, в това число отпадъци 

от опаковки. 

През 2020г. продължава 

функционирането на системата за 

разделно събиране на отпадъци от 

опаковки и отпадъчни материали 

/хартия картон, пластмаса, метал и 

стъкло/ на територията на община 
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Летница, съгласно сключен на 

23.01.2017г. договор с „ЕКОПАК 

България“ АД. 

Отсортираните разделно събрани 

отпадъци през 2020г. са: 

- 403 кг. пластмасови и метални 

опаковки; 

- 803 кг. хартиени и картонени 

опаковки; 

- 0 кг. стъклени опаковки. 

5. Ликвидиране на стари замърсявания. 

През 2020г. съгласно Заповед №191 от 

17.06.2020г. на кмета на Община 

Летница е сформирана постоянна 

комисия, която да извършва 

периодични контролни проверки във 

всички населени места на територията 

на община Летница за наличие на 

новосъздадени нерегламентирани 

сметища и в случай на установяване на 

такива да предприема своевременни 

мерки за тяхното отстраняване и 

недопускане появата на нови. 

През 2020г. не е констатирано 

наличието на нерегламентирани 

сметища. 

6. 
Създаване на пълна информационна база за 

определяне на „Такса битови отпадъци“. 
Не е приложимо за отчетния период.  

7. 

Усъвършенстване на системата за събиране 

на опасни отпадъци, батерии и акумулатори, 

луминисцентни лампи. 

На територията на община Летница за 

такъв тип отпадъци е регистрирана 

Площадка №2 с адрес: град Летница, 

ул. „Шипка“ поземлен имот с ПИ 

индентификатор 43476.315.1950, която 

се обслужва от фирма „Металвест“ 
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ЕООД гр. София. 

8. 
Изпълнение на актуализираната Програма 

за управление на отпадъците. 

Задачите по Програмата за управление 

на отпадъците на територията на 

община Летница за периода 2015-

2020г. са изпълнени. 

Ж МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ 

Задача Резултат 

1 2 

1. 
Оптимизиране на транспортната схема в 

град Летница. 

Третокласният път ІІІ-301 Левски – 

Ловеч е една от основните 

транспортни артерии в област Ловеч и 

най-прекият маршрут между 

общините Ловеч и Летница. Трасето 

му през град Летница преминава по 

бул. „Никола Петков“ и бул. 

„България“. Поради увеличения 

трафик от леки и тежко товарни 

автомобили през 2020г. Агенция 

„Пътна инфраструктура“ извърши 

цялостен ремонт на бул. Никола 

Петков“ и бул. „България“ в град 

Летница. Инвестицията е за близо 3,8 

млн. лв.  

2. 

Провеждане на мероприятия за подобряване 

на акустичната обстановка в 

административния център и населените 

места, подложени на въздействието на 

транспортен шум чрез озеленяване и 

създаване на шумоизолиращи екрани от 

подходяща растителност. 

Не е приложимо за отчетния период. 

З ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ 

Задача Резултат 

1 2 
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1. 

Извършване на специализирани почистващи 

и озеленителни мероприятия в паркове и 

квартални градини, зелени площи, 

училищни дворове на територията на 

община Летница. 

Периодично се осъществяват 

благоустройствени мероприятия в 

парковете и кварталните градини, 

училищните дворове с цел поддържане 

в добро състояние на зелените площи. 

И 
ПРИВЛИЧАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ОБЕКТИ, 

СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА 

Задача Резултат 

1 2 

1. 

Осъществяване на всички необходими 

дейности за привличане на всички 

възможни финансирания по Програми на 

външни източници, европейски фондове и 

вътрешни такива. 

Решени са проблеми свързани с 

опазването на околната среда и 

конкретни задачи по Програмата. 

Й 

УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПРИ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ 

СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА И ПОВИШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА 

КУЛТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Задача Резултат 

1 2 

1. Провеждане на екологични кампании. 

През 2020г. не са провеждани 

екологични кампании на територията 

на община Летница, поради 

наложените ограничения в страната, 

във връзка с разпространяването на 

COVID-19. 

2. 
Участие на населението в реализацията на 

проекти. 
Не е приложимо за отчетния период. 

3. 

Участие на населението в масови 

мероприятия – празници свързани с 

околната среда. 

През 2020г. не са провеждани масови 

мероприятия на територията на 

община Летница, поради наложените 

ограничения в страната, във връзка с 

разпространяването на COVID-19. 

4. Мероприятия и дейности за широко Информация относно различните 
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информиране на населението по проблеми 

свързани с опазването на околната среда. 

Изготвяне на информационни материали и 

други подходящи форми и дейности при 

поднасяне на информацията. 

дейности и мероприятия свързани с 

опазването на околната среда се 

предоставя чрез интернет страницата 

на Община Летница на адрес: 

https://www.letnitsa.bg/, както и на 

информационните табла в сградата на 

общината и на други обществено 

достъпни места, и чрез местния радио 

възел. 

Ежегодно фирма „ЕКОПАК България“ 

АД предоставя на Община Летница 

информационни материали за 

популяризиране на разделното 

събиране на отпадъци, които се 

разпространяват сред населението. 

През 2020г. Община Летница 

предприе инициатива за 

разпространяване на брошурите за 

разделно събиране на отпадъци във 

всички търговски обекти на своя 

територия. 

 

 

 

https://www.letnitsa.bg/

