
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – гр.Л Е Т Н И Ц А, обл.ЛОВЕЧ                                                     
                                                                                                                              Препис-извлечение 

П Р О Т О К О Л 

№ 35 

31 март 2022година 

ПО ПЪРВА ТОЧКА- Приемане на Отчет за 2021 г. на Програма за опазване на 

околната среда на Община Летница. 

След направеното гласуване се получи следния резултат 

                                                       Г Л А С У В А Н Е 

                                         За                             - 13 съветника 

                              Против и въздържали се  -  няма, приема се. 

                   Общински съвет гр.Летница взе следното    

 

                                                 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   № 301 

Общински съвет гр.Летница  на основание чл. 21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на 

околната среда ПРИЕМА Отчет за 2021година на „Програма за опазване на околната среда на 

Община Летница за периода 2021-2027г.“ 

Мотиви: 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 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 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. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС /п./ 

                                                                               / А. Моврадинов / 

 

 


