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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

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.  

Основните принципи на програмата са: 

 ”Йерархия на управлението на отпадъците” - първи приоритет е 

предотвратяване на образуването на отпадъци, следван от оползотворяването им чрез 

рециклиране и изгаряне с оползотворяване на енергията, и на последно място - 

екологосъобразното им обезвреждане чрез изгаряне, без оползотворяване на енергията и 

депониране 

 ”Замърсителят плаща“ и ”Отговорност на производителя“ — лицата, които 

образуват отпадъци или производителите на продукти, след употребата на които се 

образуват отпадъци, трябва да покрият пълните разходи за третирането на отпадъците; 

 ”Най-добри налични техники без прекомерни разходи“ - емисиите от 

инсталациите в околната среда следва да бъдат редуцирани в максимална степен и по 

възможно икономически най-ефективен път; 
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 ”Самостоятелност” — всяка държава трябва да изгради мрежа от съоръжения и 

инсталации, с достатъчен капацитет за обезвреждане на цялото количество отпадъци, 

образувани на нейната територия; 

 ”Близост” — отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до 

мястото на тяхното образуване. 

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 програмата е на етап съгласуване в Регионална 

инспекция по опазване на околната среда и водите /РИОСВ/ – Плевен. След като бъде 

издадено положително становище за 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 опазване на околната 

среда и водите - гр. Плевен, , както и се публикува на интернет страницата на общината за 

информиране на обществеността.  

 

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Обхват на системата за събиране и транспортиране на отпадъци   
Съгласно Директива (ЕС) 2018/851 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 

2018 година за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците битови отпадъци са: 

а) смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от домакинства, включително 

хартия и картон, стъкло, метали, пластмаса, биологични отпадъци, дървесина, текстил, 

опаковки, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, отпадъци от батерии и 

акумулатори, както и обемни отпадъци, включително дюшеци и мебели; 

б) смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от други източници, когато 

тези отпадъци са сходни по естество и състав с отпадъците от домакинства; 

От територията на Община Летница се събират, транспортират и депонират  неопасни 

смесени битови отпадъци от домакинствата, обществените сгради, търговските обекти, 

заведенията за обществено хранене, уличните площи, предприятията.  

Съгласно НПУО 2021 – 2028 г. основен източник на битови отпадъци в страната 

(около 90%) са домакинствата. Имайки предвид административно-териториалната и 

социално-икономическата характеристика на община Летница основни източници на битови 

отпадъци в Община Летница също домакинствата, по-малка част се генерират от търговски, 

административни и промишлени обекти.  

 Към настоящия момент системата за събиране и транспортиране на смесени битови 

отпадъци обхваща на сто процента територията на Община Летница и напълно 

удовлетворява нуждите на населението на общината. 

 С договор от 23.01.2017 г. между Община Летница и „ЕКОПАК България“ АД през 

2017 г. е въведена система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни 

материали (хартия, картон и пластмаса) на територията на общината 
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 2. Дейности по събиране на отпадъците в Община Летница 

 2.1. Организация и периодичност на събиране и извозване на отпадъците на 

територията на община Летница 

 2.1.1 Смесени битови отпадъци 

На цялата територия на община Летница е въведено организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване, което обхваща на 100 % населението на общината.  

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

Община Летница събирането и транспортирането на отпадъците от всеки район се извършва 

един път седмично по предварително изготвен график. 

 За съставните на общината села Крушуна и Горско Сливово честотата на дейностите 

по събиране и извозване на отпадъците е един път седмично, а за с. Кърпачево два пъти 

месечно. 

 Не се изключва обстоятелството приоритетно при силно замърсени райони честотата 

да бъде завишена, както и нарушаване на графика при лоши и неблагоприятни климатични 

условия. 

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

детската градина и училището в гр. Летница се използват контейнери тип „Бобър” с обем 1,1 

куб.м., а по пешеходните зони, спирките и селищните паркове са разположени паркови 

кошчета за смет.  

Община Летница е осигурила достатъчно количество съдове за смет за нормалното 

обезпечаване на дейността по сметосъбиране за всички населени места, които покриват 

нуждите на цялото население. При наличие на напълно амортизирани съдове за смет, същите 

се извеждат от употреба и се заменят с нови такива.  

Разпределението на съдовете за смет тип „Бобър“ по отделни селища от общината и 

процентът на обхванато население е представено в следната таблица: 

 

 

№ Населено място Брой жители по 

постоянен към 

31.12.2021 г. 

Брой жители по 

настоящ адрес 

към 31.12.2021 г. 

Брой 

съдове 

Процент 

обхванато 

население 

1 Гр. Летница 4177 3418 154 100 

2 С. Горско Сливово 487 561 19 100 

3 С. Крушуна 338 386 13 100 

4 С. Кърпачево 73 107 10 100 

 Общо: 5075 4472 196 100 

 

През отчетната година на територията на община Летница са реализирани три 

проекта, финансирани от ПУДООС в рамките на Национална кампания „Чиста околна 

среда“. В рамките на проектите са закупени общо 10 бр. кошчета за отпадъци, разпределени 

по населени места, както следва:  

- Гр. Летница – 6 бр. 

- С. Горско Сливово – 2 бр. 

- С. Крушуна – 2 бр.   

 

2.1.2 Разделно събрани отпадъци от опаковки 

През отчетната година системата за разделно събиране на отпадъци и отпадъчни 

материали се обезпечава от общо 33 бр. сини, жълти и зелени пластмасови контейнери тип 

„Иглу“ с единичен обем от 1500 л.  - по 11 бр. от всеки вид. Съгласно чл. 24, ал.1, т.1, буква а 
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от Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки, на всеки 350 жители по настоящ адрес се 

осигурява една трицветна точка.  

Към 31.12.2021 г. в община Летница е изградена и функционира система за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки чрез разполагане на цветни контейнери - по 1 контейнер 

за всеки от трите вида отпадъци, в 11 точки /с общ обем на разположение в 1 точка от 4 500 

литра/  за разделно събиране на отпадъци разпределени, както следва: 9 точки в град Летница 

и 2 точки в село Крушуна.  

Честотата на обслужване на контейнерите за разделно събиране от „Екопак България“ 

АД е описани в „Програма за развиване на система за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки в цветни контейнери на територията на Община Летница за 2020-2023 г.“ и е 

следната: 

 сини /за хартиени и картонени опаковки/ – 1 път месечно; 

 жълти /за пластмасови и метални опаковки/ – 1 път месечно; 

 зелени /за стъклени опаковки/ - 1 път на три месеца,  

В цитираната програма е предвидено с цел оптимизация, честотата на обслужване да 

може да се променя при препълване или незапълване на съдовете с отпадъци от опаковки. 

 

2.2. Транспортиране на отпадъците 

 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 с 

капацитет 10,5+1,5 куб. м. и хидравлично устройство за компактиране на товара.  

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

обезпеченост при неговото използване е била осигурена от един шофьор и двама 

сметосъбирачи.  

В общинските гаражи се съхранява комплексният сметосъбиращ автомобил "IVECO - 

Otoyol" – 8012, които се използва при необходимост.  През отчетната година същият е 

използван 46 пъти за превоз на отпадъци, поради възникнали технически неизправности на 

„IVEKO“ – 120 EL. 

  През 2021 г. сметосъбиращите автомобили са извършил общо 298 бр. курса, като са 

превозени 1059,26 т. отпадъци, което е почти идентично на данните от 2020 г. – 300 курса и 

1030,94 т. извозени отпадъци.  

 Обобщена информация за броя на извършените курсове от комплексните 

сметосъбиращи автомобили и извозените отпадъци през последните пет години е предствена 

в следната таблица: 

 

Година 2017 2018 2019 2020 2021 

Брой курсове 244 249 303 300 298 

Извозени отпадъци в т. 1057,44 1022,06 1068,82 1030,94 1059,26 

 

Системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки се обслужва със 

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

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

отпадъци от територията на Община Летница, през отчетната година е систематизирана в 

долната таблица: 
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Количество 

отсортиран 

отпадък (кг.)

Син 220 79 141

Жълт 200 45 155

Син 160 57 103
Жълт 160 36 124
Син 180 65 115

Жълт 220 50 170

Син 220 79 141
Жълт 140 31 109
Син 300 108 192
Жълт 240 54 186
Син 100 40 60
Жълт 160 37 123
Син 200 81 119
Жълт 180 41 139
Син 200 81 119
Жълт 220 52 168
Син 240 97 143
Жълт 180 41 139
Зелен 1990 1990 0
Син 220 89 131
Жълт 160 37 123
Син 200 81 119
Жълт 160 37 123
Син 140 56 84
Жълт 140 32 108

6530 3396 3134

Придобит 

отпадък бруто 

(кг.)

Количество 

битов отпадък 

(кг.)

Януари

Октомври

Ноември

Юни

Количества разделно събрани отпадъци от територията на 

Община Летница за 2021 г.

2 Февруари

3 Март

4

Сортиране на разделно събрани 

отпадъци

9

5

1

12 Декември

8

10

7

Май

6

Юли

Общо:

Април

No

Обслужване на 

контейнери

Месец Цвят

11

Август

Септември

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделно събрани отсортирани отпадъци по видове за 2021 г. 

Източник: „ЕКОПАК България“ АД, Община Летница 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо количество 

отсортиран отпадък 

 

3 396 кг. 

 

 

 

Хартия и картонени 

опаковки 

 

913 кг. 

Пластмасови и 

метални опаковки 

 

493 кг. 

Стъкло 

 

 

1 990 кг. 
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Разпределение по фракции спрямо общото количество отсортиран отпадък 

(%) 

26.88

14.52

56.80

Хартиени и
картонени опаковки

Пластмасови и
метални опаковки

Стъкло

 
 3. Депониране 

 В Община Летница няма 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 0192/25.05.2011 г. на РИОСВ - Плевен, считано от 20 юни 

2011 г., е преустановена експлоатацията на общинско депо за отпадъци – гр. Летница.  Към 

2018 г. същото е закрито и рекултивирано съгласно изискванията на действащата нормативна 

уредба. 

От 20.06.2011 г. депонирането на неопасни битови отпадъци, генерирани от 

територията на Община Летница, се извършва на Регионално депо за неопасни битови 

отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин (РДНО – Ловеч), намиращо се в землище 

село Пресяка, община Ловеч. Собственик на депото и притежател на комплексното 

разрешително за неговата експлоатация с № 282 – НО/ 2008 г., посл. изменено от КР № 282 – 

Н1/ 2016 г. е Община Ловеч – водеща община в „Регионално сдружение за управление на 

отпадъците на общините Ловеч, Летница и Угърчин“. Експлоатацията и стопанисването на 

депото се осъществява въз основа на договор за възлагане на услуги между община Ловеч и 

избран изпълнител (оператор на депото) по Закона за обществени поръчки. 

РДНО – Ловеч е оборудвано с електронна автомобилна везна (кантар), чрез който се 

измерват постъпващите количества отпадъци. За постъпилите на депото отпадъци, от всеки 

курс на сметоизвозващия автомобил, се издава кантарна бележка. В края на всеки месец 

операторът на депото представя справки за количеството депонирани отпадъци от 

територията на община Летница. 

Количеството депонирани смесени битови отпадъци през отчетната година по месеци 

е представено в следната графика: 
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Количество депонирани смесени битови отпадъци  

от територията на Община Летница през 2021 г. 

(т.) 

73.58

93.42

87.72

104.14

120.72

82.96

96.42

93.06

94.66

81.36

78.70

52.52

0 50 100 150

Януари

Февруари

Март 

Април

Май

Юни

Юли

Август

Септември

Октомври

Ноември

Декември

 
 

III. ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ ОБЩИНАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 

1. Управление на отпадъците  

1.1 Организация на управление на отпадъците  на местно ниво 

Структурата на общинската администрация, отговорна за политиката по управление 

на отпадъците, съответства на общоприетото устройство на администрацията в България. В 

голямата си част управлението на отпадъците е делегирано на основните административни 

единици в общината – дирекции.  

В община Летница, според разпределението на дейностите, които извършва при 

подпомагане на органа на местната власт, общинската администрация е разделена на: 

- обща  -  Дирекция "Финансово-стопански дейности, административно и 

информационно обслужване",  

- специализирана – Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, 

програми и проекти“. 

Дейностите по управление на отпадъците се изпълняват в рамките на Дирекция 

„Устройство на територията, общинска собственост, програми и проекти“ (УТОСПП). 

Дирекцията изпълнява дейностите по опазване на околната среда и управление на 

отпадъците като ги организира, контролира и осигурява нормативно, в това число 

взаимодейства с други компетентни органи във връзка с изготвянето и прилагането на 

планови и нормативни документи относно дейности в областта на управление на отпадъците.  
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 Няма обособен отдел, който да се занимава с отпадъците, няма и служители 

назначени на длъжност „Управление на отпадъците“/Еколог“, а само един служител 

съвместява основните си задължения с функциите по опазване на околната среда и 

управление на отпадъците. 

Функции по осъществяване на политиката по управление на отпадъците има и 

Дирекция "Финансово-стопански дейности, административно и информационно обслужване" 

(ФСДАИО), която разработва и съставя проектобюджета на общината в приходната и 

разходната му част, както и изпълнява вече приетият бюджет. 

Дирекция „ФСДАИО“ планира бюджета като част от програмата за управление на 

отпадъците за участие в процеса на планиране на бюджетните средства за изпълнение на 

програми и стратегии, свързани с управлението на дейностите по отпадъците. Дирекцията 

има функции по отношение на разработване на годишна план-сметка за управление на 

отпадъците, заплащане на отчисленията и определяне на таксите за управление на 

отпадъците.  

На територията на община Летница дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване се 

извършват пряко от служители от дейност „Чистота” към общинската администрация. 

Двете дирекции и служителите от дейност „Чистота“ са под прякото ръководство на 

кмета на Община Летница. В действащата законодателна уредба са разписани всички 

задължения на кмета на общината по отношение на управлението на отпадъците.   

1.2 Организация на управление на отпадъците на регионално ниво 

Общините, включени във всеки от регионите по Националния план за управление на 

отпадъците, създават регионална система за управление на отпадъците (РСУО), състояща се 

от регионално депо и/или други съоръжения за третиране на отпадъци. РСУО има за цел с 

участие на общините да постигне ефективно събиране, транспортиране и третиране на 

отпадъците съобразно изискванията на законодателството. 

Дейността на регионалните сдружения по управление на отпадъците е регламентирана 

в чл. 24 – чл. 28 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), където са включени 

конкретни изисквания и правила за създаването и функционирането им, за да се подпомогнат 

общините за общо управление на битовите отпадъци, и особено за изграждането и 

експлоатацията на съоръжения за битовите отпадъци и подготовка и реализация на проекти с 

европейско и национално финансиране.  

На 06.10.2010 год. е основано Регионално сдружение за управление на отпадъците 

между общините Ловеч, Летница и Угърчин. Основната задача на РСУО е всички негови 

членове да постигнат общи цели за рециклиране и общи изисквания по отношение на 

екологосъобразно обезвреждане на отпадъците.  

Съгласно чл. 25., ал. 1 Общото събрание на Регионалното сдружение се състои от 

кметовете на участващите в него общини. В сдружението водеща е позицията на община 

Ловеч, която представлява 80 % от населението на региона. С протокол №6 от 02.12.2015 г. 

за Председател на РСУО е избран кметът на Община Ловеч, а за членове: кметът на Община 

Летница и кметът на Община Угърчин. Община Летница взема активно участие на всяко 

заседание на РСУО през всичките години от неговото основаване, включително и през 2021 

г. 

През 2021 г. от РСУО-Ловеч са проведени 2 /две/ заседания – на 04.03.2021 г. и на 

03.09.2021 г. По-важните решения, взети от членовете на „Регионално сдружение за 

управление на отпадъците за регион Ловеч“ на заседанията и касаещи Община Летница, са: 

 Решение №3 от 04.03.2021 г., с което се възлага на г-жа Корнелия Маринова в 

качеството й на председател на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за 

регион Ловеч“ и правоупълномощено лице за управление на собствеността на „Регионалното 

депо“ да започне процедури по избор на оператор за експлоатация и стопанисване на 

Регионално сдружение за управление на отпадъците за общините Ловеч, Летница и Угърчин 
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и обявяване на обществената поръчка за избор на оператор при цена за депониране от 18,00 

лв./т. без ДДС, съгласно чл.23, ал. 4 от ЗУО.; 

 Решение №1 от 03.09.2021 г., което се оставят без промяна : 

- Решение №1 от 10.09.2018 г.- г-жа Корнелия Маринова – Кмет на Община Ловеч да 

дава съгласие за прием на отпадъци в РДНО-Ловеч от физически и юридически лица. 

- Решение №1 от 15.12.2015 г. за забрана приема на отпадъци, генерирани извън 

територията на общините Ловеч, Летница и Угърчин. 

 Решение №2 от 03.09.2021 г., определящо цена от 16,30 лв. без ДДС за тон 

депониран отпадък в РДНО-Ловеч. 

 Решение №3 от 03.09.2021 г., възлагащо на Корнелия Маринова – Кмет на Община 

Ловеч, в качеството й на председател на „Регионално сдружение за управление на 

отпадъците за регион Ловеч“ и правоупълномощено лице за управление на собствеността на 

„Регионалното депо“ да предприеме необходимите действия по възлагане за проектиране на 

Подобект 5 „Площадка за депониране“, съгласно сключения договор № ДВ-805/27,12.2018 г. 

с предмет: „Изработване на работен проект за „Регионална система за управление на 

отпадъците за регион Ловеч“, със следния обхват: Подобект 1 „Компостираща инсталация“, 

Подобект 2 „Инсталация за предварително третиране“, Подобект 3 „Площадка за 

рециклиране на строителни отпадъци“, Подобект 4 „Приемен център за безвъзмездно 

предаване на отпадъци от населението“, Подобект 5 „Площадка за депониране“ на РДНО-

Ловеч. 

 Решение №4 от 03.09.2021 г., с което е дадено съгласие за разглеждане на 

възможността за финансиране и кандидатстване по приоритет „Отпадъци“, съгласно проекта 

на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. (ПОС 2021-2027 г.), версия 4 

За проведените заседания на общото събрание се съставени протоколи, които са 

подписани от неговия председател и от присъстващите кметове. Решенията на общото 

събрание са неразделна част от протоколите, които са публикувани на страницата на Община 

Летница в интернет. 

 1.3 Финансови аспекти на дейностите по управление на отпадъците 

Планирането и установяването на финансово обезпечени и поносими за населението 

системи за събиране (включително разделно) и транспортиране на отпадъците, изграждането 

и експлоатацията на съоръжения и инсталации, е предизвикателство за всяка община, 

включително и община Летница. 

  Такса за битови отпадъци е икономически инструмент, който трябва да материализира 

прилагането на принципа „замърсителят плаща“ по отношение на домакинствата и фирмите, 

генериращи битови отпадъци. Понастоящем, обаче, тя се определя като промил върху 

данъчната/отчетната стойност на имотите и не е обвързана с количеството на генерираните 

от лицата отпадъци.  

И през 2021 г. Община Летница успя да запази непроменен размерът на такса „битови 

отпадъци“. По този начин таксата остана социално поносима спрямо състоянието на 

икономиката и доходите на населението в общината.  

През отчетната година община Летница е извършвала стриктно наблюдение и контрол 

на извършваните разходи за управление на отпадъците. Така в края на годината приходите от 

такса битови отпадъци надвишават разходите, а дейностите по управление на отпадъците са 

финансово обезпечени. 

 

2. Проблеми, свързани с управление на отпадъците 

Управлението на отпадъците на територията на Община Летница се извършва по 

известните и масово използвани в страната практики, което определя и наличието на 

съпътстващи проблеми. 



 

 
 

10 

 

 Проблемите, свързани с управлението на отпадъците в общината, могат да бъдат 

обособени в няколко категории: 

 Финансови 

От една страна има непрекъснато нарастващи разходите за управление на отпадъците 

в следните направления: 

- размер на отчисленията по чл. 64 от ЗУО за обезвреждане на отпадъците на 

регионално депо за всеки тон депониран отпадък - от 3 лв./т. през 2011 г., на 82 лв./т. през 

2021 г. и на 95 лв. за 2022 г. и всяка следваща година; 

- повишаващи се цени на горивата; 

- увеличаване на разходите за персонал поради нарастване на минималната работна 

заплата, свързаните с нея допълнителни плащания, както и осигуровките; 

- през отчетната година таксата за депониране на Регионално депо за неопасни 

отпадъци беше променена, поради смяна на оператора на депото – от 13.80 лв./т. без ДДС до 

02.09.2021 г. на 16,30 лв./т. без ДДС считано от 03.09.2021 г.;  

От друга страна такса за битови отпадъци като икономически инструмент, който 

трябва да материализира прилагането на принципа „замърсителят плаща“ по отношение на 

домакинствата и фирмите, генериращи битови отпадъци не може да бъде повишена рязко. 

Отчитайки състоянието на местната икономика и доходите на жителите в общината, 

прекомерното увеличаване на таксата за битови отпадъци не е допустимо от съображения за 

социална поносимост на услугите по управление на отпадъците.  

 Проблеми, свързани с ниската екологична култура на населението: 

- Относително постоянни количества депонирани битови отпадъци, въпреки 

намаляващия брой население на общината; 

- Смесено събиране на отпадъците, както  от домакинствата, така и от фирмите в 

общината.; 

- В регулацията на населените места се констатират нерегламентирани замърсявания, 

предимно около контейнери или на общински зелени площи. В повечето случай това са 

инцидентни замърсявани, които нямат постоянен характер и броят им е незначителен през 

годината.; 

- През зимните месеци се изхвърля неугасена сгурия в кофите и контейнерите, което 

предизвиква запалването им, замърсяването на въздуха и много бързото им изхабяване; 

- Инцидентна поява на локални (незаконни) замърсявания (струпване на всякакъв вид 

отпадък, най-вече битови и строителни) около населените места на територията на община 

Летница, които общината своевременно почиства; 

- Безотговорно отношение на населението към замърсяването на околната среда и 

недостатъчно обществено съдействие за намаляване на отпадъците. 

 

IV. РЕЗУЛТАТИ В СФЕРАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ПРЕЗ 

2021 Г. 

 Община Летница е обезпечила финансово дейностите по управление на 

отпадъците; 

 През отчетната година не е променян размерът на Таксата за битови отпадъци,;  

 През 2021 г. количеството събрани и депонирани отпадъци се запазва относително 

стабилно спрямо предходната година - 1059,26 т. през 2021 г. спрямо 1030.94 т. през 2020 г. 

 Осигурено е достатъчно количество съдове за събиране на битовите отпадъци – 

контейнери, паркови кошчета.; 

 Осъществявано е редовно събиране на смесените битови отпадъци и 

транспортирането им до Регионално депо за неопасни битови отпадъци - Ловеч.; 

 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 

от населените места, предназначени за обществено ползване; 
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 Почистване на отпадъци от общинските пътица в изпълнение на чл. 19, ал. 3, т. 12 

от ЗУО; 

 100 % от население на общината е обхванато от системата за сметосъбиране и 

сметоизвозване на смесени битови отпадъци; 

 Извършени са огледи на речните легла и прилежащите им територии за наличие на 

нерегламентирани замърсявания с отпадъци и при установяване на такива, е организирано 

своевременно почистване на замърсените терени.; 

 Няма данни за образувани нерегламентирани сметища на територията на 

общината.; 

 Продължава функционирането на системата за разделно събиране на отпадъците от 

опаковки и отпадъчни материали, обслужвана от „ЕКОПАК България“ АД.; 

 Предприети са действия за актуализиране на Програмата за управление на 

отпадъците на община Летница като част Програма за опазване на околната среда на община 

Летница, в изпълнение на Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г.; 

 Активно участие на Община Летница в дейността на Регионално сдружение за 

управление на отпадъците на общините Ловеч, Летница и Угърчин, както и в изпълнение на 

решенията на сдружението.; 

 Извършване на контролни дейности, в т.ч. проверки, съставяне на констативни 

протоколи, при необходимост - информиране на други институции за установените 

резултати.; 

 Оказване на съдействие на контролните органи при извършване на проверки в 

сферата на отпадъците и тяхното управление; 

 Изготвяне на отчети, планове, програми и др. нормативни документи за 

отпадъците, включително справки, писма, анкети и др. 

 На територията на община Летница през отчетната година са реализирани три 

проекта, финансирани от ПУДООС в рамките на Национална кампания „Чиста околна 

среда“, чиято основна цел е повишаване на екологичното самосъзнание на гражданите. В 

рамките на проектите, с доброволен труд на жителите на населените места, са възстановени 

и озеленени зони за отдих в гр. Летница, с. Горско Сливово и с. Крушуна.; 

 Текущо през отчетната година, на сайта на Община Летница: https://www.letnitsa.bg 

е публикувана информация за всички дейности, свързани с управлението на отпадъците на 

нейна територия. Осигурен достъп за обществеността, където се публикува информация по 

отношение политиката на общината по управление на отпадъците – чл.19, ал.3, т. 13 от ЗУО 

 

 V. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА 2022 

Г. /Заключение/ 

Проблемите с управлението на дейностите, свързани с отпадъците, се отразяват най-

бързо и пряко върху облика на общината и здравето на хората. Това изисква да се вземат 

адекватни мерки за управление на отпадъците и дейностите, свързани с тях, затова през 2022 

г. усилията на общинската администрация ще бъдат насочени към: 

 Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за състава на отпадъците; 

 Продължаване на поетапната подмяна на съдове за събиране на отпадъци с нови ; 

 Поддържане в добро техническо състояние на специализираната техника, 

осъществяваща сметосъбирането и сметоизвозването, както и осигуряване на средства за 

закупуване на нов комплексен сметосъбиращ автомобил; 

 Засилен контрол по отношение на изхвърлянето на отпадъци с цел недопускане 

създаването на нерегламентирани сметища на територията на общината; 

 Ефективно функциониране на системата за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки – хартиени и картонени опаковки, пластмаса, метал и стъкло; 

https://www.letnitsa.bg/
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 Съдействие на организации по оползвотворяване за изграждане на територията на 

общината на нови системи за разделно събиране на масово разпространени отпадъци.; 

 Търсене на възможности за изпълнение на проекти в сектор отпадъци с 

безвъзмездна финансова помощ от национални и европейски източници на финансиране; 

 Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез предотвратяване на 

образуването на отпадъци посредством разяснителни кампании и предоставяне на 

информация, насочена към широката общественост като цяло или към специфични групи от 

потребители; 

 Осигуряване информираност на населението посредством публикуване на 

официалната интернет страница на общината на всички дейности, документи и всякаква 

информация, имаща отношение към управление на отпадъците.; 

 Приобщаване на всички прослойки от местното общество (население, частен и 

неправителствен сектор) към живот в чиста околна среда. 

 УСТОЙЧИВОСТ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ. 

 

 

  

 

 


