
1 
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територията на община Летница за периода 2015-2020г.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДОБРИЛ: 

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ 

/Кмет на Община Летница/ 

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА 2020Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА ПЕРИОДА 2015-

2020Г.” 

 

Настоящият отчет се изготвя във връзка с изпълнението на разпоредбите по чл. 52, 

ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, който задължава кмета на съответната община 

да информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на програмата 

за управление на отпадъците през предходната календарна година. След разглеждане и 

одобрение от страна на общинския съвет, отчетът ще бъде представен в РИОСВ - гр. 

Плевен. 

С Решение № 14/18.12.2015г. на Общински съвет – Летница е приета „Програмата за 

управление на отпадъците на територията на община Летница 2015-2020 г.” 

Общинската програма за управление на отпадъците на община Летница 2015-2020г. 

е разработена на основание изискванията на чл. 79 от Закона за опазване на околната среда 

и съгласно чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и представлява неразделна 

част от Програмата за опазване на околната среда. 

Целите и приоритетите на „Програмата за управление на отпадъците на територията 

на община Летница за периода 2015-2020г.” са съобразени с целите заложени в 

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

Основната цел на разработената програма е: „Общество и бизнес, които не 
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депонират отпадъци”. 

Стратегическите цели на програмата са: 

 Намаляване вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на 

тяхното образуване и насърчаване на повторното им ползване; 

 Увеличаване на количествата на рециклираните оползотворени отпадъци, 

чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от съоръжения за третиране на цялото 

количество генерирани отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда; 

 Превръщането на обществеността в ключов фактор при прилагането на 

управлението на отпадъците, т. е. създаване на дълготрайни навици в местното население 

за разделно събиране на отпадъци и опазване на околната среда. 

Във връзка с гореизложените цели са разработени и следните подпрограми: 

   Програма за предотвратяване образуването на отпадъци; 

 Програма за разделно събиране и достигане на целите по подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и 

стъкло; 

 Програма за разделно събиране и достигане на целите и изискванията на 

Националния план за управление на отпадъците за биоразградимите отпадъци в т.ч. и 

биоотпадъци; 

 Програма за прилагане на изискванията за строителни отпадъци от 

разрушаване на сгради; 

 Програма с мерки за закриване и рекултивация на депата с преустановена 

експлоатация; 

 Програма с мерки за прилагане на разяснителни кампании и информиране на 

обществеността по въпросите свързани с управление на отпадъците. 

 

1. Събиране и транспортиране на отпадъците в община Летница през отчетната 

2020г.  

 1.1. Битови отпадъци. 

 Системата за събиране и транспортиране на битови отпадъци обхваща населението 

на територията на община Летница на 100%. В община Летница се събират, транспортират 

и депонират неопасни битови отпадъци от домакинствата, обществените сгради, 

търговските обекти, заведенията за обществено хранене, уличните площи и предприятията. 
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№ 
Община 

(населени места) 

Брой 

жители 

по 

постоянен 

адрес 

Брой населени 

места с въведена 

система за 

събиране и 

транспортиране 

на БО 

Брой и вид 

на 

осигурените 

съдове за 

събиране на 

БО 

% население, 

обхванато в 

организирана 

система за 

събиране и 

транспортиране на 

БО 

1 2 3 4 5 7 

  Община Летница         

1. гр. Летница 4 187 1 154 100% 

2. с. Горско Сливово 496 1 19 100% 

3. с. Крушуна 350 1 13 100% 

4. с. Кърпачево 71 1 10 100% 

ОБЩО: 5 104 4 196 100% 

 

Общинският център е разделен на райони, съгласно издадена Заповед на Кмета на 

Община Летница. Събирането и транспортирането на отпадъците от районите в град 

Летница се извършва един път седмично по предварително изготвен график, а в селата 

Крушуна и Горско Сливово събирането и извозването на отпадъците е един път седмично, 

за село Кърпачево - два пъти месечно. 

 

РАЙОН НАСЕЛЕНО МЯСТО ДЕН ОТ СЕДМИЦАТА 

ПЪРВИ ГРАД ЛЕТНИЦА ПОНЕДЕЛНИК 

ВТОРИ ГРАД ЛЕТНИЦА ВТОРНИК 

ТРЕТИ ГРАД ЛЕТНИЦА СРЯДА 

ЧЕТВЪРТИ СЕЛО ГОРСКО СЛИВОВО ЧЕТВЪРТЪК 

ПЕТИ СЕЛО КРУШУНА ПЕТЪК 

ШЕСТИ СЕЛО КЪРПАЧЕВО СРЯДА 

 

Община Летница е предвидила и допълнителна промяна на графиците за 

сметоизвозване при инцидентно силно замърсяване по райони или при лоши и 

неблагоприятни климатични условия. 

За събирането на смесените битови отпадъци от жилищните квартали, фирмите, 

детските градини и училището се използват контейнери тип „Бобър” с обем 1,1 куб. м., а по 
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пешеходните зони, спирките и селищните паркове са разположени паркови кошчета за 

смет, обслужвани от служителите от дейност „Чистота“. 

Дейностите по събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци от 

територията на общината се осъществяват от Община Летница, съгласно регистрационен 

документ №08-РД-186-01/08.01.2016 г. на РИОСВ - Плевен. 

За събиране и транспортиране на съдовете за отпадъци в Община Летница през 

отчетната година е използван комплексен сметоизвозващ автомобил „IVEKO“ - 120 EL със 

специализирана надстройка с обем 6+1 куб. м. и с хидравлично устройство за компактиране 

на товара. 

Сметосъбиращият автомобил е обслужвал съдовете за смет тип „Бобър”, а кадровата 

обезпеченост при неговото използване е осигурена от един шофьор и двама сметосъбирачи. 

През 2020г. Община Летница е закупила от фирма МЕВА България ЕООД град 

София 23 бр. контейнери с овален капак с вместимост 1 100 L на обща стойност 9 583,18 лв. 

Контейнерите са изработени от висококачествена пластмаса, която е устойчива на UV 

лъчение, химическо и биологическо въздействие. Контейнерите ще влязат в експлоатация 

през 2021г. 

От фирма Импресия ООД град Провадия през 2020г. са закупени 40 бр. кошчета 

модел P12 за събиране на отпадъци на обща стойност 3 010,80лв.  

През 2020 г. сметосъбиращият автомобил е извършил общо 300 бр. курса, като са 

превозени 1 030,94 тона. 

 

1.2. Разделно събирани отпадъци. 

През 2017г. в Община Летница е въведена система за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки и отпадъчни материали – хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло. Тази 

система се обслужва от фирма " Екопак България" АД по договор от 23.01.2017г. и анекс 

към същия от 17.01.2019г. 

Към 01.01.2020г. системата за разделно събиране на отпадъци е изградена от сини, 

жълти и зелени пластмасови контейнери тип „Иглу“ с общ обем на разположение в 1 точка 

от 4 500 литра, както следва: 

 11 бр. сини контейнери тип „Иглу“ с обем 1 500 л.; 

 11 бр. жълти контейнери тип „Иглу“ с обем 1 500 л.; 

 11 бр. зелени контейнери тип „Иглу“ с обем 1 500 л.; 

Община Летница разполага с общо 11 точки за разделно събиране на отпадъци 

разпределени, както следва: 9 точки в град Летница и 2 точки в село Крушуна. Общият 

обем на разположените съдове възлиза на 49 500 литра. 
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Местата за разполагане на съдовете за разделно събиране са определени съвместно 

от участниците в системата – Община Летница, фирма „Евро Импекс“ гр. Варна и „Екопак 

България“ АД в „Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки в цветни контейнери на територията на община Летница за периода 2020-2022г.“ 

и са както следва: 

 град Летница: 

1. ул. „Цар Освободител“ №18; 

2. ул. „Александър Стамболийски“ №20; 

3. ул. „Витоша“ №23; 

4. ул. „Филип Тотю“ №17; 

5. ул. „ Г. М. Димитров“ №2; 

6. ул. „Александър Стамболийски“ №2; 

7. бул. „България“ №19; 

8. ул. „Васил Левски“ №26; 

9. бул. „България“ №9. 

 село Крушуна: 

1. ул. „Крайбрежна“ №1 

2. ул. „Крайбрежна“ №11 

Количеството на разделно събраните отпадъци през 2020 г. е общо 1 206 кг./нето, 

като събраните отпадъци от хартиени и картонени опаковки са 803 кг. нето, а 

пластмасовите и металните опаковки са 403 кг. нето. Отпадъци от стъкло не са събирани. 

 „Екопак България" АД изпълнява графика на обслужване на контейнерите за 

разделно събиране, неразделна част от „Програмата за развиване на система за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Летница 

за 2017-2019 г.“, както следва: 

- сини /за хартиени и картонени опаковки/ - 1 път месечно за общински център 

и един път месечно за останалите населени места; 

- жълти /за пластмасови и метални опаковки/ - 1 път месечно за общински 

център и един път месечно за останалите населени места; 

- зелени /за стъклени опаковки/ - 1 път на три месеца за общински център и за 

останалите населени места, при запълване най-малко на половината от контейнерите, с 

обем на отпадъците над 70 % от обема на контейнера.  

Информацията, предоставена от „Екопак България“ АД за разделно събраните 

отпадъци от територията на община Летница, през отчетната 2020 година е 

систематизирана в следната таблица: 
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Количество на отпадъците по проект Летница за периода януари 2020 г. - 

декември 2020 г. Източник: „Екопак България“ АД 

№ Месец 

Обслужване на 

контейнерите 

Разделно сортиране на 

събраните отпадъци 

Цвят  

Придобит 

отпадък 

бруто (кг.) 

Количество 

отсортиран 

отпадък 

(кг.) 

Количество 

битов 

отпадък за 

депониране 

(кг.) 

1 Януари Син 180 66 114 

2 Януари Жълт 150 32 118 

3 Февруари Син 120 44 76 

4 Февруари Жълт 120 26 94 

5 Март Син 150 54 96 

6 Март Жълт 160 34 126 

7 Април Син 110 40 70 

8 Април Жълт 130 28 102 

9 Май Син 180 65 115 

10 Май Жълт 200 42 158 

11 Юни Син 200 72 128 

12 Юни Жълт 130 28 102 

13 Юли Син 220 80 140 

14 Юли Жълт 180 38 142 

15 Август Син 240 87 153 

16 Август Жълт 160 34 126 

17 Септември Син 180 65 115 

18 Септември Жълт 160 34 126 

19 Октомври Син 300 108 192 

20 Октомври Жълт 140 30 110 

21 Ноември Син 160 57 103 

22 Ноември Жълт 200 43 157 

23 Декември Син 180 65 115 

24 Декември Жълт 160 34 126 

ОБЩО: 22 бр. 4 110 1 206 2 904 
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Количество на разделно събраните отпадъци през 2020г. 

 

 

803 кг.           0 кг.   403 кг. 

 

С цел оптимизация е предвидено да се извършва и допълнително обслужване на 

контейнерите при препълване или незапълване на съдовете. 

Системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки се обслужва със 

специализирана техника, като всички разходи са за сметка на „Екопак България“ АД. 

 

2. Депониране. 

Община Летница нe разполага със съоръжения и инсталации за физическо и 

химическо обезвреждане на отпадъците, системи за компостиране или смесен тип 

инсталации за третиране на битови отпадъци. 

Съгласно Заповед №РД 0192/25.05.2011г. на РИОСВ – Плевен се преустанови 

експлоатацията на общинското депо за отпадъци в град Летница. През 2018г. същото е 

рекултивирано. 

Община Летница има сключен договор №ДВ-626 от 03.09.2018г. с ДЗЗД „Екосорт 

Регионално депо Ловеч“ за депониране на събраните битови отпадъци. Депото е 

оборудвано с кантар, чрез който се измерват постъпващите количества отпадъци. В края на 

всеки месец операторът на депото представя справки за количеството депонирани отпадъци 

от територията на община Летница. 

През 2020г. в Община Летница не са постъпвали данни и не са установени 
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нерегламентирани сметища на нейна територия. 

 

3. Финансово-счетоводно отчитане на битовите отпадъци през 2020г. 

През отчетната 2020г. от системата за организирано сметосъбиране на територията 

на община Летница са образувани и събрани 1 030,94 тона смесени битови отпадъци, като 

се отчита леко понижение спрямо предходната 2019 година, когато количеството на 

събраните битови отпадъци е било 1 068,82 тона. 

Приходите от такса смет в Община Летница за 2020г. възлизат на 223 631лв., като се 

отчита повишаване спрямо предходната 2019г. - 213 190 лв. 

През отчетната 2020г. таксата за депониране на Регионалното депо на неопасни 

битови отпадъци се запазва същата от 2019г. - 13,80 лв./т. 

 

Количество на събраните битови отпадъци за периода януари 2020 г. - декември 

2020 г. Източник: ДЗЗД Екосорт регионално депо – Ловеч 

 

№ Месец 

Такса за 

депониране на 

отпадъци  

(13,80 лв./тона) 

Отчисления по чл. 60 - 

чл. 64 от ЗУО/лв./ 

Събрани и 

депонирани 

отпадъци  

нето  

/тона/ 

1 Януари 914,66 6 413,25 66,280 

2 Февруари 783,29 5 492,10 56,760 

3 Март 1 155,61 7 801,09 83,740 

4 Април 1 234,27 6 328,77 89,440 

5 Май 1 099,31 5 636,74 79,660 

6 Юни 1 358,20 6 964,20 98,420 

7 Юли 1 348,26 6 913,25 97,700 

8 Август 1 499,23 7 687,37 108,640 

9 Септември 1 409,26 7 226,01 102,120 

10 Октомври 1 265,16 6 488,69 91,700 

11 Ноември 1 202,53 6 166,03 87,140 

12 Декември 956,89 4 906,50 69,340 

ОБЩО: 14 226,67 78 024,00 1 030,94 
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Съгласно Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне 

на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, размерът на 

обезпеченията и отчисленията за обезвреждане на Регионално депо, съгласно Закона за 

управление на отпадъците за месеците: януари, февруари и март по чл. 60 са 1,76 лв./тон, а 

по чл. 64 са 95 лв./тон; за месеците от април до декември 2020г. отчисленията по чл. 60 

остават същите, а тези по чл. 64 са намалени на 69 лв./тон. 

На основание § 58, §59 и §60 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 105/11.12.2020г.) отпада задължението на 

общините да внасят по сметка на РИОСВ месечните обезпечения и отчисления за 2020г. по 

чл. 60, ал.2, т.1 и 2, и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 

01.03.2020г. до 31.12.2020г. Средствата остават по сметка на общината, която ги е събрала и 

се разходват по решение на Общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да 

се изменя приетият от Общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови 

отпадъци. В срок до 31.01.2021г. средствата за отчисления за посочените месеци на 2020г. 

следва да бъдат възстановени от РИОСВ. 

 

4. Управление на отпадъците и проблеми свързани с тази дейност. 

На територията на община Летница дейностите по управление на отпадъците се 

извършват от общинската администрация съвместно със служители от дейност „Чистота”. 

Основните проблеми при управлението на отпадъците са: 

- изхвърлянето на отпадъци извън съдовете за битови отпадъци, което е 

предпоставка за разпространяване на зарази; 

- изхвърляне на битови отпадъци в контейнерите за разделно събиране на 

отпадъци; 

- ниската култура от страна на гражданите за разделно събиране на отпадъците 

и опазване на околната среда. 

 

5. Участие в национални инициативи и обществена информираност. 

През 2020г. Община Летница предприе инициатива за разпространяване на брошури 

за разделно събиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло и метал, 

предоставени от фирма „Екопак България“ АД, във всички търговски обекти на своя 

територия. 

Община Летница поддържа на своя сайт: https://www.letnitsa.bg/, Регистър на 

площадките за предаване на отпадъци, както и публикува всички документи и информация 

относно управлението на отпадъците в раздел „Екология и Отпадъци“. 
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Отчет за 2020г. по изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на 

територията на община Летница за периода 2015-2020г.” 
 

През годината не са провеждани масови мероприятия свързани с управлението на 

отпадъците, поради наложилите се ограничения във връзка с разпространението на COVID-

19. 

На своя сайт Община Летница е предоставила телефон: 06941/22-56 и e-mail: 

letnitsa@mail.bg, на които гражданите могат да подават сигнали за извършени нарушения 

на нормативните изисквания, както и да правят предложения свързани с управлението на 

отпадъците и опазването на околната среда. 

 

6. Приоритетни цели през 2021г. 

Община Летница е предвидила в бюджета си за 2021г. да извърши подмяна на 

съдовете за събиране на отпадъци с нови, поради недоброто състояние и амортизирането на 

старите. Поддържането в добро техническо състояние на специализираната техника, 

осъществяваща сметосъбирането и сметоизвозването е едно от най-важните условия за 

правилното функциониране на организираната система за сметосъбиране и сметоизвозване. 

Общинска администрация Летница ще продължи да осъществява контрол по 

отношение на изхвърлянето на отпадъците и недопускане създаването на нерегламентирани 

сметища на територията на общината. 

 

 

 

 

 

 

 


