
Приложение №1

Бюджет

/лв./ Текущи Целеви

Брой проведени мероприятия

Брой обхванати домакинства

2

Безвъзмездно предоставяне на 

домакинствата на компостери за зелени 

и други биоотпадъци

100 000

Средства от отчисления по ЗУО, 

безлихвен заем ПУДООС, ОПОС 

2021-2027, Външни източници

2028 г.
Предотвратени зелени

и други биоотпадъци

Брой предоставени

компостери на

домакинствата

Предотвратени отпадъци Община Летница

3

Провеждане на периодични 

информационни кампании за 

предотвратяване образуването на 

отпадъци

10 000
Средства от отчисления по ЗУО, 

Външни източници
2028 г.

Постигане на висок обществен 

интерес

Брой проведени мероприятия и брой 

участници

Проведени най-малко 4 

информационни кампании до края на 

2028 г.

Община Летница

4

Извършване на актуален Морфологичен 

анализ на смесените битови отпадъци 

към 2024 г.

10 000

Отчисления по ЗУО, Общински 

бюджет, ПУДООС, ОПОС 2021- 

2027 г., Външни източници

2025 г.

Изготвен актуален Морфологичен 

анализ на смесените битови отпадъци 

към 2025 г.

Изготвен Морфологичен анализ на 

смесените битови отпадъци към 2019г.

Изготвен 1 брой Морфологичен анализ 

на смесените битови отпадъци към 

2024 г.

Община Летница, 

РСУО - Ловеч, 

МСОВ

5

Разделно събиране и оползотворване на 

биоотпадъците от обществени зелени 

площи, паркове и градини

50 000 Общински бюджет, ПУДООС 2028 г.
Увеличено количество разделно 

събрани и третирани биоотпадъци

Организирана система за разделно събиране 

на биоотпадъци

Организирана система за разделно 

събиране на биоотпадъци
Община Летница

6

Обучение относно „зелени обществени 

поръчки“ на служители от общинската 

администрация, която се занимава с 

обществени поръчки 

1 000
Общински бюджет, Външни 

източници
2028 г.

Служител/и на Общината са 

преминали обучения по темата 
Брой обучени служители

Общ брой на реализираните зелени 

обществени поръчки към края на 2028 

г. 

Община Летница

7

Разработване на общинска програма за 

управление на отпадъците с включени 

цели и мерки

0 Общински бюджет 2028 г. Одобрена ОПУО от Общинския съвет
Етапи на изпълнение на ОПУО с включени 

мерки за ПО

Разработена и приета ОПУО с 

включени мерки за ПО
Община Летница

8

Извършване на мониторинг на 

изпълнение на мерките за ПОО при 

изпълнение на ОПУО

0 Общински бюджет 2028 г.

Намаляване количеството на 

образуваните отпадъци и вредното им 

въздействие

Ежегодно брой изпълнени мерки
Всички мерки включени в ПУО да са 

изпълнени до края на 2028 г.
Община Летница

1.

Подкрепа на дейността на организация/и, 

които организират и осъществяват 

даряването на храни преди изтичането на 

срока на годност

0

"Програма за храни и/или основно 

материално подпомагане" 2021 - 

2027 г., Външни източници

2028 г.

Институционално обезпечаване на 

дейностите по организиране и 

осъществяване даряването на храни 

даряване на храни преди изтичане 

срока на годност, възможно с 

директен бенефициент Българска 

хранителна банка

В проекта на "Програма за храни и/или 

основно материално подпомагане" 2021-

2027 е включена мярка за финансиране 

дейността на организация/и в сферата на 

даряване на храни преди изтичане срока на 

годност, вкл. широка информационна 

кампания

"Програма за храни и/или основно 

материално подпомагане" 2021- 2027 г. 

е сключила договор за безвъзмездна 

финансова помощ с организация/и в 

сферата на даряване на храни преди 

изтичане срока на годност, вкл. широка 

информационна кампания

МТСП, Българска 

хранителна банка

2.

Провеждане на информационни 

кампании по отношение на 

възможността за правилно изхвърляне на 

хранителните отпадъци и 

предотвратяване на образуването на 

големи количества от тях

3 000
Общински бюджет, Европейски 

програми, Външни източници
2028 г.

Запознаване на граждани и бизнес с 

предимствата от правилното 

генериране на хранителни отпадъци и 

възможностите за тяхното 

минимизиране

Брой проведени кампании
До края на 2028 г. проведени минимум 

3 информационни кампании

Община Летница, 

НПО и др.

Предотвратяване образуването на отпадъци и намаляване на вредното им въздействие

ПЛАН НА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ С ПОДПРОГРАМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Програма за предотвратяване образуването на отпадъци

Проведено допитване Проведени 

разяснителни мероприятия сред 

целевите групи

Община Летница2 000

Подпрограма за предотвратяване образуването на хранителни отпадъци

Срок

Стратегическа цел 1:

Оперативна цел 1:

1.

Провеждане на допитване и 

разяснителни мероприятия за прилагане 

на домашно компостиране

Общински бюджет 2028 г.

Населението е информирано за 

ползите от домашното компостиране 

и техника за прилагането му

№ Мерки/Дейности Източници на финансиране Очаквани резултати
Индикатори за изпълнение Отговорност за 

изпълнение

Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им използване

1

⸙ Програма за управление на отпадъците на Община Летница

за периода 2021-2028 г.



Приложение №2

Бюджет

/лв./ Текущи Целеви

1.
Доизграждане/надграждане на регионални 

системи за управление на битовите отпадъци
50 000 000

ОПОС 2021-2027 г., 

Отчисления по ЗУО, Външни 

източници

2028 г.

Осигурена необходима инфраструктура за 

предварително третиране на смесено събрани 

битови отпадъци със стабилизиране на 

биоразградимата фракция и рециклиране на 

разделно събрани битови отпадъци

Изготвено и подадено проектно 

предложения и сключен договор

Изградени сепарираща и 

компостираща инсталация

РСУО - Ловеч, 

Летница и 

Угърчин

2.

Изграждане на нови и/или разширяване на 

съществуващите системи за разделно 

събиране на битови отпадъци

50 000
ОПОС 2021- 2027, общински 

бюджет, Външви източници
2028 г.

Изградена нова система и/или разширена 

съществуваща система за разделно събиране 

на битови отпадъци

Изготвено проектно предложение и 

сключен договор с бенефициенти

Изградени нови системи или 

разширени съществуващи 

системи за раделно събиране на 

битови отпадъци

Община Летница, 

партньори

4.

Организиране на информационни кампании за 

ползите от разделно събиране на 

рециклируемите

отпадъци

5 000

Общински бюджет, ОПОС 

2021-2027 г., Външни 

източници

2028 г. Постигане на висок обществен интерес
Брой реализирани дейности от 

годишния план за действие

Проведени минимум 5 

информационни кампании
Община Летница

5.

Прилагане от общината на изисквания на 

ЗМДТ относно формиране на такса битови 

при новите бази за отделните услуги в 

рамките на плансметката на общината

1 000 Общински бюджет 2028 г.

Прилагане на принципа "Замърсителят плаща" 

по отношение определяне размера на такса 

битови отпадъци

Приложени нови изисквания на ЗМДТ/                                    

Актуализирана, изменена/допълнена 

общинска наредба

Приложени нови изисквания на 

ЗМДТ
Община Летница

Отговорност за 

изпълнение
№ Мерки/Дейности Източници на финансиране Срок Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

ПЛАН  НА ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА И ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци

Оперативна цел 2: Подобряване на организацията по разделяне, събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците

2

⸙ Програма за управление на отпадъците на Община Летница

за периода 2021-2028 г.



Приложение №3

Бюджет

/лв./ Текущи Целеви

1.

Проучване на възможностите за 

финансиране на проекти и изпълнение 

на проекти за системи, съоръжения и 

инсталации за селективно 

разрушаване, подготовка, 

рециклиране и оползотворяване на 

строителни отпадъци и за 

производство на рециклирани 

строителни материали

10 000 000

ОПОС 2021-2027 г.

Средства от отчисления по 

ЗУО, ПУДООС,           

Държавен бюджет,

Общински бюджет, Външни 

източници

2028 г.

Намален риск за околната среда и 

човешкото здраве от вредното 

въздействие на тези групи отпадъци

Етап на проучване Сключен договор
Община Летница,  

РСУО - Ловеч

2.

Прилагане на контрол за изпълнение 

изискванията на ЗУО относно 

строителните отпадъци и Наредбата за 

строителните отпадъци

5 000 Общински бюджет 2028 г.

Осъществен контрол за изпълнение 

изискванията на ЗУО относно 

строителните отпадъци и Наредбата 

за строителните отпадъци

Извършване на проверки относно спазване 

на изискванията за строителни отпадъци; 

брой извършени проверки; брой наложени 

санкции; брой съставени предписания

Спазени са всички изисквания на ЗУО 

относно строителните отпадъци и 

Наредбата за строителни отпадъци

Община Летница 

Инвеститори

3.

Организиране на събирането и 

оползотворяването на строителни 

отпадъци от ремонтна дейност, 

образувани от домакинствата на 

територията на общината

200 000
Общински бюджет,     ОПОС 

2021-2027 г.
2028 г.

Организирана система за разделно 

събиране на строителни отпадъци от 

ремонтна дейност, образувани от 

домакинствата

Количество събрани и/или оползотворени 

отпадъци

Ежегодно събрани и/или оползотворени 

отпадъци
Община Летница

4.

Включване в тръжните документи за 

строителство на изискването за 

оползотворяване на строителни 

отпадъци в обратни насипи

1 000
Бюджет на възложителите на 

обществени поръчки
2028 г.

Строителни отпадъци се 

оползотворява т в обратни насипи

2021-2022 - 8%                                             

2023-2024 - 9%                                                  

2025 - 10%                                                      

2026-2028 - 11%

2028 - 10%

Общината, когато 

е възложител на 

обществени 

поръчки

Отговорност за 

изпълнение
№ Мерки/Дейности

Източници на 

финансиране
Срок Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

ПЛАН  НА ПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЦИ ОТ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ

Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци

Подобряване на организацията по разделяне, събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците

Стратегическа цел 2:

Оперативна цел2:

3

⸙ Програма за управление на отпадъците на Община Летница

за периода 2021-2028 г.



Приложение №4

Бюджет

/лв./ Текущи Целеви

1

Отправяне на предложение за сътрудничество до 

всички ООп, притежаващи разрешение по чл. 81 

ЗУО за организиране на системи за разделно 

събиране на негодни за употреба батерии и 

акумулатори (НУБА), излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), 

излезли от употреба моторни превозни средства 

(ИУМПС), излезли от употреба гуми (ИУГ), 

отпадъчни масла и нефтопродукти

0 Общински бюджет 2028 г.

Общината е осигурила допълнителни 

количества предадени за рециклиране 

отпадъци чрез схемата за РОП

Етапи на подготовка и възлагане на 

договорите 
Сключени договори Община Летница

2

Съдействие на организациите за оползотворяване 

на масово разпространени отпадъци, проявили 

интерес за определянето на места за разполагане 

на необходимите елементи на системите за 

разделно събиране и местата за предаване на 

масово разпространени отпадъци

0
Организации по 

оползотворяване
2028 г.

Осигурени места за разполагане на 

необходимите елементи на системите 

за разделно събиране и местата за 

предаване на масово разпространени 

отпадъци

Идентифицирани всички задължени лица в 

схемата за МРО

Повишаване на количествата на 

разделно събраните МРО

Организации по 

оползотворяване 

Община Летница

3
Провеждане на информационните кампании сред 

обществеността, относно ОО и МРО
2 500

Общински бюджет, 

Организации по 

оползвотворяване,   Външни 

източници

2028 г.
Увеличаване на количествата 

разделно събрани отпадъци

Брой проведени информационни кампании 

за МРО

Повишена информираност на 

обществеността по въпросите на 

управлението на МРО

Община Летница, 

Организации по 

оползотворяване

4

Публикуване на интернет страницата на общината 

и широко оповестяване на

местонахождението на търговски обекти, които 

извършват продажба на ЕЕО, и в

които гражданите, които притежават ИУЕЕО 

могат да:

върнат безплатно ИУЕЕО, при покупката на ново 

ЕЕО от сходен вид и изпълняващо

същите функции или върнат безплатно без да 

закупуват ЕЕО от подобен вид много малко по 

размер ИУЕЕО 

5 000

Средства на

задължените

лица в

схемата на

РОП

2028 г.
Осигурени места за

предаване на ЕЕО

Идентифициране

ва всички

задължени лица

в схемата за РОП

Повишаване на

количествата на

разделно

събраните ЕЕО

Община Летница

1.

Разширяване на системите за разделно събиране 

на отпадъците от опаковки с оглед новите цели за 

рециклиране и оползотворяване на отпадъците от 

опаковки

0 Средства на ОО 2028 г.

Осигурена техническа 

инфраструктура за разширяване на 

системите за разделно събиране на 

отпадъците от опаковки и постигане 

на целите

Осъществен анализ за необходимата 

допълнителна техническа инфраструктура

Реализирани мерки за разширяване на 

техническата инфраструктура за 

разделно събиране на отпадъците от 

опаковки

Община Летница

2.

Съдействие на организациите за оползотво-ряване 

на опаковки, в т.ч. определяне на местата за 

разполагане на необходимите системи за разделно 

събиране и местата за предаване на масово 

разпространени отпадъци

0 Общински бюджет 2028 г.

Осигурени места за разполагане на 

необходимите елементи на системите 

за разделно събиране и местата за 

предаване на отпадъци от опаковки

Идентифицирани всички задължени лица в 

схемата за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки

Повишаване на количествата на 

разделно събраните отпадъци от 

опаковки

Община Летница

3
Изпълнение на информационни кампании за 

обществеността от ОО за опаковки
0 Средства на ОО 2028 г.

ОО изпълняват одобрените програми 

за информиране на обществеността

Брой проведени информационни кампании 

от ОО за опаковки

Повишена информираността на 

обществеността по въпросите на 

управлението на отпадъците от 

опаковки, отчетена при проучвания на 

общественото мнение

Организация по 

оползотворяване 

Подпрограма за управление на опаковки и отпадъци от опаковки

Отговорност за 

изпълнение
№ Мерки/Дейности

Източници на 

финансиране
Срок Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

Програма за достигане целите за рециклиране и оползотворяване на МРО

ПЛАН НА ПРОГРАМА ЗА ДОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА МРО И ПОДПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАКОВКИ И ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

Стратегическа цел 2: Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени отпадъци.

Оперативна цел 2: Подобряване на организацията по разделяне, събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците.
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Приложение №5

Бюджет

/лв./ Текущи Целеви

1.

Изграждане в регионалното 

депо за битови отпадъци на 

допълнителни клетки и друга 

площадкова инфраструктура

50 000 000

ОПОС 2021-2027 г.

Средства от отчисления по 

ЗУО, ПУДООС,           

Държавен бюджет,

Общински бюджет, 

Външни източници

2028 г.

Осигурена необходима 

инфраструктура с цел намаляване 

на количеството депонирани 

битови отпадъци в общината

Изградени инсталации

Намалено количество депонирани 

битови отпадъци и постигнати цели 

към 2035 г.

Община 

Летница, РСУО, 

МОСВ, РИОСВ, 

ПУДООС

2.

Мониторинг на параметрите 

на околната среда в района на 

закритото общинско депо в гр. 

Летница.

30 000
Отчисления по ЗУО; 

Общински бюджет
2028 г.

Контрол и последващ мониторинг 

на параметрите на околната среда 

на закритото общинско депо

Отговорност за осъществяване на 

последващ контрол и мониторинг на 

параметрите на околната среда в 

района на закритото депо

Създадена организация за контрол и 

наличен план за мониторинг на 

закритото депо

Община 

Летница

3.

Периодично почистване на 

локално образувани 

натрупвания на отпадъци на 

нерегламентирани за целта 

места

100 000
Отчисления по ЗУО, ПУО, 

Общински бюджет
2028 г.

Предотвратяване замърсяването с 

отпадъци/Чиста околна среда

Брой почистени нерегламентирани 

замърсявания

% или брой намаление 

нерегламентирани замърсявания

Община 

Летница

Отговорност 

за изпълнение
№ Мерки/Дейности

Източници на 

финансиране
Срок Очаквани резултати

Индикатори за изпълнение

ПЛАН НА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА И РИСКА ОТ ДЕПОНИРАНИТЕ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

Стратегическа цел 3: Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци

Оперативна цел 4: Участие на обществеността при управление на отпадъците.

Оперативна цел 3: Предотвратяване и намаляване на риска от замърсявания с отпадъци.
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