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      ОДОБРИЛ: 

                  Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ 

                 Кмет на Община Летница 

 

 

ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОДИНА 

 

на "Програма за опазване на околната среда 

на Община Летница“ 

 

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

2020 год. е разработена на основание чл.79, алинея 1 от Закона за опазване на околната 

среда,  в  съответствие с Указанията на Министерството на околната среда и водите 

относно структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната 

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

законодателството по опазване на околната среда на местно ниво. 

Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на 

община Летница в съответствие с нормативните документи по опазване на околната 

среда, като  гарантира постигането на балансирано и устойчиво социално и 

икономическо развитие на община Летница, и осигуряването на високо качество на 

живот на гражданите. 

Стратегическата цел на Програмата за опазване на околната среда на Община 

Летница е подобряване на качеството на живот и намаляване на риска за здравето на 

населението чрез осигуряване на благоприятна околна среда. 

Програмата има няколко основни цели: 

1. Подобряване качеството на атмосферния въздух; 

2. Усъвършенстване на системата за управление на отпадъците; 

3. Мероприятие по осигуряване на достатъчно количество със съответното 

качество вода за населението и икономиката в община Летница;  
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4. Политика за управление на околната среда, интегрирана в дейностите на 

стопанските отрасли на местно ниво; 

5. Опазване и поддържане на богатото биологично разнообразие; 

6. Участие на обществеността при решаване на проблемите на околната среда; 

7. Повишаване на екологичното образование на населението; 

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

2020 год. е приета с Решение №260/27.03.2014 г. на Общински Съвет – Летница.  

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

план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г., а Заповед №РД-

883/23.09.2021 г. на Министъра на околната среда и водите утвърждава 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/. ПУДО представлява неразделна част от Програмата за опазване на 

околната среда /ПООС/. Поради това обстоятелство и факта, че срокът на действие 

ПООС за периода 2014-2020 г. е изтекъл, община Летница е разработила и проект на 

„Програма за опазване на околната среда на Община Летница 2021-2027 г.“. 

Към настоящият момент проектите на програмите са на етап съгласуване в 

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

като бъде издадено положително становище за проектите на програмите от РИОСВ, 

съгласно изискванията на закона, същите ще бъдат предоставени на Общински съвет – 

гр. Летница за одобрение и приемане. 

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

околната среда, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и представя в табличен вид постигнатите резултати за 2021 г. 

съобразно плануваните задачи в плана за действие към „Програма за опазване на 

околната среда“. 
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Задача Резултат 

1 2 3 

А ОРГАНИЗАЦИОННИ И АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ 

1 
Предоставяне на достатъчна и съвременна 

компютърна и комуникационна техника. 

През 2021 г. Община Летница е инвестирала  

9000.00лв. с ДДС за закупуване на 8 бр. 

съвременни компютърни конфигурации. 

2 
Обучение на служителите и повишаване на 

тяхната квалификация. 

Поради усложнената епидемична обстановка 

в Република България, в т.ч. и в Община 

Летница, във връзка с наложените 

ограничителни мерки поради 

разпространението на вируса COVID-19, за 

повишаване на административния си 

капацитет общинските служители са 

участвали посредством възможностите на 

интернет в семинари, форуми, конференции и 

др. обучения, посредством които се повиши 

тяхната професионална квалификация. 

Б 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТАТЪЧНО КОЛИЧЕСТВО СЪС 

СЪОТВЕТНОТО КАЧЕСТВО ВОДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В 

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА   

1 

Реконструкция и/или доизграждане на 

съществуващата канализационна система и 

изграждане на ГПСОВ в гр. Летница. 

По проект на ВИК – Ловеч е изградена 

канализация на ул. „Искър“, гр. Летница. 

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 

гр. Летница и населените места в общината. 

По проект на ВИК – Ловеч е извършена 

реконструкция на водопровод на ул. „Искър“, 

гр. Летница. 

4 

Проектиране изграждането на 

канализационна мрежа и пречиствателни 

съоръжения в с.Крушуна, с. Горско Сливово 

и с. Кърпачево. 

Не е приложимо за отчетния период. 

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 отчетната година пълноценно са 

използвани наличните минерални ресурси в 

размер на 5000 м3 за функционирането на 

изградения през 2014 г. плувен басейн в с. 

Крушуна.  

6 

Опазване, устойчиво стопанисване и 

управление на водни обекти - старо корито 

на р. Осъм в община Летница. 

Не е приложимо за отчетния период 

В               ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

1 
Оптимизиране на транспортната схема в 

град Летница.   

Асфалтирани улици и пътища /виж буква В, 

т. 2 от настоящия отчет/ 

2 Асфалтиране на улици. 
 "Рехабилитация на улици в община 

Летница", Договор №BG06RDNP001-7.001-
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Задача Резултат 

1 2 3 

0003-С01/ 03.09.2020г., финансиран от 

Програма за развитие на селските райони, 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“,  подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“. Чрез проекта са 

рехабилитирани и благоустроени ключови 

обекти от уличната мрежа в Община Летница, 

както следва по населени места: 

- гр. Летница: 

- ул.“Асен Златарев“ от км 0+000 до км 

0+370;  

- ул.„Хаджи Димитър“ от км 0+000 до км 

0+311;  

- ул.„Пенчо Славейков“ от км 0+000 до км 

0+202;  

- ул.„Александър Димитров“ от км 0+000 до 

км 0+240;  

-  с. Горско Сливово: 

- ул.„Драгомир Пенчовски“ от км 0+000 до 

км 0+097; 

-   ул.„Тодор Дичев“ от км 0+000 до км 

0+315 в село Горско Сливово;  

-  с. Крушуна: 

- ул.“Крайбрежна“ от км 0+000 до км 0+639 

Подобрено е състоянието на уличната 

настилка и тротоарите, с което е 

преустановен процеса на разрушаването им, 

гарантирана е носимоспособността им, като 

са осигурени условия за безопасност на 

движението и добро отводняване на улиците 

и околните пространства.  

Проектът е със срок на изпълнение 03.09.2020 

г. – 03.09.2023 г. и стойност 1 170 864,34 лв. 

 Рехабилитация на улици в село Крушуна - 

ул. "Дечо Николов", ул. „Йордан Хр. 

Станчев", ул. "Рила" и ул. Асен Златаров, ул. 

Юсменови в с. Горско Сливово – 1251,46 м., 

финансиран с Постановление на 

Министерски съвет (ПМС) №360 от 

10.12.2020г. Стойността на извършената 

рехабилитация е 123 729,77 лв. 

 Рехабилитация на улици в град Летница - 

ул. "Стефан Караджа", финансиран с ПМС 
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Задача Резултат 

1 2 3 

№360 от 10.12.2020г. Стойността на 

рехабилитацията на посочената улица е 

201 944,52 лв. 

 Проект „Текущ ремонт на улична мрежа на 

Община Летница“, финансиран от общинския 

бюджет с 24 972,96 лв. Изкърпена е 

асфалтова настилка – 875 кв.м, положени са 

хоризонтална маркировка – 305 кв.м. и 

информационни надписи на пешеходни 

пътеки - 52 бр. 

3 
Газифициране на общински и частни 

сгради. 

През отчетната година е  продължен процесът 

на газификация на жилищни сгради в гр. 

Летница, като е реализиран етап 8 от 

изграждането на газоразпределителната 

мрежа на града. 

4 

Насърчаване на употребата на щадящи 

околната среда превозни средства. 

Създаване на велопътеки, които ще свързват 

важни за населението места. 

Не е приложимо за отчетния период. 

5 
Извършване на залесителни мероприятия с 

естествени за района видове. 

 През 2021 г., след заявен интерес от 

Община Летница, „ГОРАТА.БГ“  дари 1 100 

броя млади дръвчета: бреза, липа, кестен, 

червен дъб, зимен дъб, бял бор, бяла акация, 

махалебка (дива череша), слива/джанка, 

които са засадени на в обезлесените 

покрайнини, паркове и градини, в населените 

места на общината. 

Част от дръвчетата, кметът на община 

Летница предостави на Сдружение 

„Деветашко плато“, за осъществяване на 

тяхната инициатива за засаждане на дръвчета 

във всички села от платото. 

 Със средства от бюджетът на Община 

Летница за 2021 г. са закупени 1 200 дръвчета 

– тополи. Дръвчета са използвани за 

залесяване на 30 000 кв. м.. в общински 

горски имоти 43476.168.79, местност 

„Трънето“ и 43476.278.22, местност „Чаира“, 

от които през 2020 г. е добита дървесина. 

Грижата по укрепването на младите 

насаждения ще продължи и през следващите 

години. 

Г МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РИСКА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ 

1 Реализация на проект "Събиране и Община Летница, като част от Област Ловеч, 
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Задача Резултат 

1 2 3 

постоянно съхранение на негодните за 

употреба ПРЗ , съхраняващи се  на 

територията на Община Летница". 

ще обезвреди излезлите от употреба ПРЗ, 

съхраняващи се на нейна територия, в рамки-

те на проект „Екологосъобразно обезврежда-

не на излезли от употреба пестициди и други 

препарати за растителна защита“, за 

изпълнението на който е подписано 

споразумение на 21.04.2015 г.  между 

Република България и Конфедерация 

Швейцария. 

2 
Рекултивация на нарушени терени с 

антропогенни и ерозирали почви. 
Не е приложимо за отчетния период 

Д ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БОГАТОТО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

1 
Контрол върху събирането на диворастящи 

лечебни растения. 

Осъществен текущ контрол върху събиране-

то на диворастящи лечебни растения с цел 

опазване и устойчиво ползване на лечебните 

растения. Издадено 1  разрешително за 

събиране на лечебни растения. 

2 

Проектиране, трасиране и маркиране на 

екопътеки в ЗТ "Маарата" и в района на ПЗ 

"Деветашко плато".  

Не е приложимо за отчетния период. 

3 
Опазване находищата на защитени видове 

растения и животни. 

Част от община Летница се намира на 

територията на Деветашкото плато. На 

основание Закона за биологичното 

разнообразие (чл. 6, ал. 1, т.1 и т.2 на Закона 

за биологичното разнообразие) и Директива 

92/43/ЕС за природните местообитания, с цел 

опазване на природните местообитания и 

местообитанията на видовете и техните 

популации, със Заповед №РД-330 от 

31.03.2021 г., бр. 53/2021 на ДВ, Деветашкото 

плато е обявено за Защитена зона „Деветашко 

плато”, код BG0000615.   

Община Летница осъществява контрол 

относно спазване ограниченията и забраните 

за опазване на видовете и техните. 

местообитания на територията на общината. 

Опазено е биоразнообразието на територията 

на Община Летница. Съхранени са защитени 

видове растения и животни. 

Е УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

1 
 "Закриване и рекултивация на депо за 

отпадъци на Община Летница". 
Не е приложимо за отчетния период. 

2 
Залесяване на закритите сметища в Горско 

Сливово, Крушуна и Кърпачево. 
Не е приложимо за отчетния период. 
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Задача Резултат 

1 2 3 

3 

Разширяване обхвата и усъвършенстване 

системата на организираното сметосъбиране 

и сметоизвозване. 

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. 

4 

Въвеждане на система за разделното 

събиране на битови отпадъци, в това число 

отпадъци от опаковки.  

През 2021 г. продължи функционирането на  

системата за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки и отпадъчни материали (хартия, 

картон, пластмаса, метал и стъкло) на терито-

рията на Община Летница съгласно 

сключения на 23.01.2017 г. договор с „Екопак 

България“ АД.  

От разположените 9 комплекта в гр. Летница 

и 2 комплекта в с. Крушуна трицветни 

контейнери /общо 33 бр. контейнери/ през 

отчетната година са събрани общо 3396 кг. 

отсортирани отпадъци, от тях: 

- 493 кг. от пластмасови и метални опаковки; 

- 913 кг. от хартиени и картонени опаковки; 

- 1990 кг. от стъклени опаковки. 

5 Ликвидиране на стари замърсявания. Не е приложимо за отчетния период. 

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, 

луминесцентни лампи. 

Не е приложимо за отчетния период. 

8 
Изпълнение на актуализираната Програма 

за управление на отпадъците 

Изпълнени задачи от Програмата за 

управление на отпадъците на територията на 

Община Летница за периода 2015-2020 г. 

През 2021 г., поради изтичане срока на 

действие на предходните програми, са 

изготвени проекти на:  

- Програма за опазване на околната среда на 

община Летница 2021-2027 г.  

- Програма за управление на отпадъците на 

община Летница за периода 2021-2028 г. 

Ж МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ШУМОВОТО НАТОВАРВАНЕ 

1 
Оптимизиране на транспортната схема в 

град Летница.   

През 2021 г. са сключени нови договори с 

превозвачи за обслужване на транспортните  
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Задача Резултат 

1 2 3 

схеми, както следва: Летница-Ловеч-Летница 

и Летница-Плевен-Летница. 

2 

Провеждане на мероприятия, за 

подобряване на акустичната обстановка в 

административния център и населените 

места, подложени на въздействие от 

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 

1 

Извършване на специализирани почистващи 

и озеленителни мероприятия в паркове и 

квартални градини, зелени площи, 

училищните дворове на територията на 

община Летница 

Периодично са осъществявани 

благоустройствени мероприятия в 

обществените зелени площи - паркове и 

квартални градини, учебни заведения 

/училище и детска градина в гр. Летница/, 

междублокови пространства и др. с цел 

поддържане на площите в добро състояние. 

 Проект: "Облагородяване и 

благоустрояване на централната част в град 

Летница, обл. Ловеч  - I етап“, финансиран с  

ПМС №360 от 10.12.2020 г. В резултат на 

изпълнението на проекта е облагородена и 

благоустроена централната част 

(пространството пред общината) в град 

Летница, обл. Ловеч – първи етап. Стойността 

на проекта е 195 080,32 лв. 

 С 197 578,27 лв. от общинския бюджет е 

реализиран проект: „Облагородяване и 

благоустрояване на дворното пространство на 

ДГ „Ирина Бачо Кирова“ - гр. Летница. Като 

част от изпълнението на проекта са 

възстановени зелените площи в двора на 

детската градина, в т.ч са засадени храсти и 

нови широколистни дървета. 

 През отчетната година в рамките на 

кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС 

са реализирани три проекта на територията на 

община Летница: 

- „Възстановяване и озеленяване на зона за 

отдих в гр. Летница“ на стойност 9942,56 лв.,  

- „Възстановяване, озеленяване и 

модернизиране на зона за отдих в с. 

Крушуна“ на стойност 9982,00 лв.; 

- „Възстановяване, озеленяване и 
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Задача Резултат 

1 2 3 

модернизиране на зона за отдих в с. Горско 

Сливово“ на стойност 9922,00 лв. 

С изпълнение на проектите са почистени и 

развити парковите пространства, като са 

поставени беседки и пейки, засадени са 

храсти, засята е трева на следните места: 

- Между ул. „Ст. Караджа“, „Ал. 

Стамболийски“ и пред СУ „Бачо Киро“  в гр. 

Летница, 

- В централната част на с. Крушуна 

- В двора на пенсионерския клуб в с. Горско 

Сливово. 

 По проект „Активни граждани в селата“ на 

Сдружение „Деваташко плато“ през 2021 г., в 

центъра на с. Горско Сливово са 

облагородени цветни лехи и са засадени рози 

в тях. 

И 
ПРИВЛИЧАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ОБЕКТИ, 

СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА 

1 

Осъществяване на всички необходими 

дейности за привличане на всички възможни 

финансирания по Програми на външни 

източници, европейски фондове и вътрешни 

такива. 

Привлечени средства извън общинския 

бюджет - от външни източници. Решени 

много от проблемите, свързани с опазване на 

околната среда. Решени конкретни задачи в 

Програмата. 

К 

УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПРИ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА И ПОВИШАВЕНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА 

НАСЕЛЕНИЕТО 

1 Провеждане на екологични кампании 

През 2021 г. за пореден път в гр. Летница, с. 

Крушуна и с. Горско Сливово се реализираха 

проекти  в рамките на Национална кампания 

„Чиста околна среда“ на Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на 

околната среда /ПУДООС/. 

2 
Участие на населението в реализацията на 

проекти 

 През отчетната година много от жителите 

на гр. Летница, с. Крушуна и с. Горско 

Сливово се включиха с доброволен труд при 

реализацията на проектите за възстановяване 

и озеленяване на зони за отдих в съответните 

населени места, финансирани от ПУДООС в 

рамките на Национална кампания „Чиста 

околна среда“. 

 По инициатива на Сдружение „Деветашко 

плато“ през 2021 г. е организирана кампания 

за почистване пространството около старата 

мелница в с. Кърпачево.“. 
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Задача Резултат 

1 2 3 

 

3 

Участие на населението в масови 

мероприятия - празници свързани с 

околната среда 

Поради усложнената епидемична обстановка 

в Република България, в т.ч. и в Община 

Летница, във връзка с наложените 

ограничителни мерки поради разпростра-

нението на вируса COVID-19, с оглед 

запазване живота и здравето на населението, 

не са организирани масови мероприятия, 

свързани с опазване на околната среда. 

4 

Мероприятия и дейности за широко 

информиране на населението по проблемите 

свързани с опазването на околната среда. 

Изготвяне на информационни материали и 

други подходящи форми и дейности при 

поднасяне на информацията 

 Община Летница има създаден профил в 

социалната мрежа Facebook: 

letnitsa.municipality. В профила се публикува 

информация за дейностите на общината, 

включително и за опазване на околната среда. 

 На сайта на Община Летница 

https://letnitsa.bg са достъпни всички 

нормативни документи на местно ниво 

(проекти на такива), планови документи, 

образци на заявления и актуална информация 

в сферата на околната среда. 

 

 

 

Изготвил: 

        Ирина Проданова 

       Старши експерт „Програми, проекти и екология”  

https://letnitsa.bg/

