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       ОДОБРИЛ: 

                   Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ 

                   Кмет на Община Летница 

 
 

ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОДИНА 

 

на "Програма за опазване на околната среда 

на Община Летница 2021-2027 г.“ 

 

Програма за опазване на околната среда на община Летница 2021-2027 г. (ПООС) е 

разработена на основание чл.79, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и 

е приета с Решение №321/29.04.2022 г. на Общински съвет – гр. Летница.  

Общинската програма за опазване на околната среда за периода 2021-2027 г. е 

изготвена в условията на приемственост спрямо предходни общински екологични 

документи, стопански, финансови и други проучвания за територията на общината, като са 

взети под внимание основните световни, европейски, национални и регионални 

стратегически документи, имащи отношение към устойчивата околна среда, управлението на 

отпадъците и устойчивото развитие. Програмата обхваща всички дейности, които 

произтичат като задължение на община Летница в съответствие с нормативните документи 

по опазване на околната среда. 

Програмата за опазване на околната среда за 2021-2027 г. очертава целите и 

действията, насочени към опазване, възстановяване и възпроизводство на естествената 

околна среда, поддържане на разнообразието на живата природа, разумното използване на 

природните богатства и ресурси в контекста на устойчивото развитие на община Летница.  

В ПООС се поставят задачи за интегриране на икономическите и социалните цели с 

тези по опазването на околната среда при планиране на общинските дейности и създаването 

на оптимална екологична обстановка с траен ефект за обществото. В този смисъл ПООС 

цели не само по-устойчива околна среда, но и по-добро качество на живот и благосъстояние 

на населението. 
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Целите на програмата се свеждат до следното: 

 Акцентиране върху най-важните екологични проблеми на общината; 

 Сравняване и привеждане в унисон с националните и европейски приоритети; 

 Обвързване на бъдещите проекти на общинска администрация и дейностите в 

програмата с националните, световни тенденции и стратегии по управление на околната 

среда; 

 Създаване на организация за насочване на силите на общинските и държавни 

органи, частния и държавен бизнес, граждански сдружения, научни организации и 

гражданството към изпълнение на заложените в плана приоритетни мерки или за 

предотвратяване на нови замърсявания; 

 Откриване на източници за финансиране (национални и международни програми, 

европейски фондове и др.). 

Програмата се основава на следните основни принципи, посочени в Закона за 

опазване на околната среда: 

1. Устойчиво развитие; 

2. Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве; 

3. Предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо 

отстраняване на вредите, причинени от него; 

4. Участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в 

областта на околната среда; 

5. Информираност на гражданите за състоянието на околната среда; 

6. Замърсителят плаща за причинените вреди; 

7. Съхраняване, развитие и опазване на екосистемите и присъщото им биологично 

разнообразие; 

8. Възстановяване и подобряване на качеството на околната среда в замърсените и 

увредените райони; 

9. Предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други 

неблагоприятни въздействия върху тях; 

10. Интегриране на политиката по опазване на околната среда в секторните и 

регионалните политики за развитие на икономиката и обществените отношения; 

11. Достъп до правосъдие по въпроси, отнасящи се до околната среда. 
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Планът за действие към Програмата за опазване на околната среда на Община 

Летница за периода 2021 – 2027 г. предвижда изпълнението на конкретни мерки и дейности 

по отделните компоненти и фактори на околната среда, реализацията на които ще доведе до 

изпълнение както на законови изисквания, вменени на кмета на Общината, така и до 

постигане на главните и специфичните цели на Програмата. Крайната цел на изпълнението 

на плана за действие е подобряване на състоянието на компонентите и факторите на 

околната среда на територията на община Летница и подобряване качеството на живот на 

населението. 

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

околната среда, чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и представя в табличен вид постигнатите резултати за 2022 г. съобразно 

плануваните дейности в плана за действие към „Програма за опазване на околната среда на 

община Летница“ 2021-2027 г. 

№ Мярка/Дейност/Проект Резултат 

1 2 3 

1 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 

 „ПОДДЪРЖАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В 

ОБЩИНАТА, ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАПАЗВАНЕ ПРИРОДНИТЕ ДАДЕНОСТИ В РЕГИОНА И 

СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ” 

1.1 

Специфична цел 1.1.  

Редуциране нишата на риска от замърсяване на околната среда чрез 

подобряване на инфраструктурата и осигуряване на други съпътстващи 

дейности 

1.1.1 Приоритет 1.1.1 Поддържане качеството на атмосферния въздух 

1.1.1.1. 

Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и 

съществуващи общински пътища и 

съоръженията и принадлежностите 

към тях  

Не е приложимо за отчетния период. 

1.1.1.2 

Разработване и прилагане система за 

стимулиране на населението и 

фирмите за топлоизолация на 

сградите 

Не е приложимо за отчетния период. 

1.1.1.3 

Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на жилищни  сгради и 

сгради – общинска собственост 

 През отчетната година е продължен 

процесът на газификация на жилищни 

сгради в гр. Летница, като е завършен етап 8 

от изграждането на газоразпределителната 

мрежа на града. 

 Извършен вътрешен ремонт с подмяна на 

дограма в самостоятелен обект с 

идентификатор 43476.315.651.1.8 в 
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№ Мярка/Дейност/Проект Резултат 

1 2 3 

административна сграда с идентификатор 

43476.315.651.1, област Ловеч, община 

Летница град Летница, бул. "България" №19, 

ПИ 43476.315.651, УПИ I-651, кв. 33. 

Стойността на ремонта е 81 807,47 лв. и 

средствата са осигурени от общинския 

бюджет. 

1.1.1.4 

Облагородяване и благоустрояване на 

обществени зелени площи, в това 

число възстановяване на същите, 

допълнително затревяване и 

поставяне на бордюри 

 Със средства от общинския бюджет са 

реализиран: 

- Проект "Облагородяване и 

благоустрояване на централната част в град 

Летница, област Ловеч"  - II етап“. В 

резултат на изпълнението на проекта е 

облагородена и благоустроена централната 

част (пространството пред читалища) в град 

Летница, обл. Ловеч – втори етап. 

Стойността на проекта е  218 985,18 лв. 

 Проект "Облагородяване и 

благоустрояване на централната част в град 

Летница, обл. Ловеч III етап на стойност 288 

937,18 лв.  

Като част от дейностите по проектите са 

възстановени и облагородени зелените 

площи в централната градска част, в т.ч са 

засадени храсти и е извършено затревяване. 

1.1.1.5 

Съставяне на екипи за извършване на 

системен контрол към всички 

строителни обекти, за недопускане 

емитиране на прах и замърсяване на 

инфраструктурата, екраниране на 

строителните обекти 

Не е приложимо за отчетния период. 

1.1.2 

Приоритет 1.1.2. Изграждане, доизграждане и реконструкция на 

водопреносната и канализационна инфраструктура на територията на община  

Летница и изграждане на ПСОВ в гр. Летница и  

ЛПСОВ в малките населени места 

1.1.2.1 

Изграждане, реконструкция и/или 

рехабилитация на водоснабдителни 

системи и съоръжения в населените 

места от общината 

 На 27.10.2022 г. е подписано 

споразумение № РД02-30-150  между 

Община Летница и Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството 

за "Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа - гр. Летница /етапно 

строителство/". Реконструкцията трябва да 

бъде извършена до 31.10.2023 г. 

 ВИК – Ловеч е извършило: 

- аварийно-ремонтни работи по водопровода  

на ул. „Сергей Румянцев“ /в гр. Летница/ в 

участъка между ОТ 184 до ОТ 164; 
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№ Мярка/Дейност/Проект Резултат 

1 2 3 

- реконструкция на вътрешна водопроводна 

мрежа  на улици: 

1. „Искър“ в гр. Летница (стойност 

20 488,29 лв.) 

2. „Дечо Николов“ в с. Крушуна (стойност 

5 697,17 лв.) 

3. „Стара планина“ ОТ78 – ОТ111 в с. 

Кърпачево (стойност 5 852,25 лв.); 

- нова вътрешна водопроводна мрежа на ул. 

„Москва“ в с. Кърпачево (стойност 1 024,95 

лв.). 

1.1.2.2 

Проектиране и изграждане на ПСОВ 

в гр. Летница и ЛПСОВ в другите 

населени места за засилване на 

процесите по пречистване на 

отпадните води. Доизграждане на 

съпътстваща инфраструктура. 

Не е приложимо за отчетния период 

1.1.2.3 

Изграждане, реконструкция и/или 

рехабилитация на канализационни 

системи и съоръжения в населените 

места от общината 

„ВИК“ АД е изградило нова канализация на 

ул. „Искър“ в гр. Летница на стойност 

22 918,81 лв. 

1.1.2.4 

Създаване на екип за извършване на 

контрол и мониторинг за 

овладяването на нивата замърсяване в 

рисковите райони и участъци от 

различните източници на негативен 

натиск над околната среда. 

Не е приложимо за отчетния период. 

1.1.3 
              Приоритет 1.1.3. Оптимизиране на системата за управление на 

отпадъците на територията на общината 

1.1.3.1 

Оптимизиране на системата за 

контрол на нерегламентираното 

изхвърляне на отпадъци 

Закупен 1 /един/ бр. сметосъбиращ 

автомобил Ивеко 180 Е с обем 16+1,5 м3 и 

степен на компактиране 5:1. 

1.1.3.2 

Подобряване на организацията за 

събиране на отпадъци, изграждане на 

нови и разширяване на 

съществуващите системи за разделно 

събиране на битови отпадъци 

(въвеждане на контейнери за зелени 

отпадъци, текстилни отпадъци и 

строителни отпадъци) 

Не е приложимо за отчетния период 

1.1.3.3 

Рекултивация на закритите сметища в 

селата Горско Сливово, Крушуна и 

Кърпачево 

Не е приложимо за отчетния период. 

1.1.4 Приоритет 1.1.4. Благоустрояване на населените места 
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№ Мярка/Дейност/Проект Резултат 

1 2 3 

1.1.4.1 
Ремонт и реконструкция на сгради, 

които са собственост на общината 

Извършен вътрешен ремонт с подмяна на 

дограма в самостоятелен обект с 

идентификатор 43476.315.651.1.8 в 

административна сграда с идентификатор 

43476.315.651.1, област Ловеч, община 

Летница град Летница, бул. "България" №19, 

ПИ 43476.315.651, УПИ I-651, кв. 33. 

Стойността на ремонта е 81 807,47 лв., 

средствата са от общинския бюджет. 

1.1.4.2 

Изграждане на вело- и пешеходни 

алеи във всички населени места в 

Община Летница 

 Със средства от общинския бюджет са 

реализирани: 

- Проект "Облагородяване и благоустроява-

не на централната част в град Летница, 

област Ловеч"  - II етап“. В резултат на 

изпълнението на проекта е облагородена и 

благоустроена централната част 

(пространството пред читалища) в град 

Летница, обл. Ловеч – втори етап. Стойността 

на проекта е  218 985,18 лв. 

- Проект "Облагородяване и благоустроява-

не на централната част в град Летница, обл. 

Ловеч III етап на стойност 288 937,18 лв. 

Като част дейности по проекта са изградени 

пешеходни алеи и зони в централната част на 

гр. Летница. 

1.1.4.3 
Реконструкция и рехабилитация на 

улици 

 "Рехабилитация на улици в община 

Летница", Договор №BG06RDNP001-7.001-

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: 
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№ Мярка/Дейност/Проект Резултат 

1 2 3 

- 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.; 

 Проект „Текущ ремонт на улична мрежа в 

гр. Летница и с. Кърпачево“, финансиран от 

общинския бюджет с 20 330,16 лв.; 

 Рехабилитация на ул. „Сергей Румянцев“ 

ОТ 184 през ОТ 163 до ОТ 4- Летница.; 

 Рехабилитация на ул. „Иван Вазов“ от ОТ 

343 до ОТ 344 – Летница.; 

1.1.4.4 
Обновяване и ремонт на всички 

спортни площадки 
Не е приложимо за отчетния период. 

1.1.5 
Приоритет 1.1.5. Повишаване на енергийната ефективност и използване на 

алтернативни източници на енергия 

1.1.5.1 

Адаптиране на слънчеви колектори за 

осигуряване на битово горещо 

водоснабдяване в обекти общинска 

собственост, за производство на ел. 

енергия за собствени нужди и 

разработване и прилагане на мерки за 

въвеждане на хибридно улично 

осветление 

На покрива на административната сграда на 

община Летница са инсталирани слънчеви 

колектори за осигуряване на топла вода за 

дейността на Домашен социален патронаж. 

Изградената соларна инсталация е на 

стойност 9 252,00 лв. 

1.1.5.2 

Интегриране на системи за 

централизирано управление и 

диагностика на уличното осветление 

с цел оптимизиране на разходите и 

повишаването на производителността 

Извършен е текущ ремонт на уличното 

осветление в населените места от Община 

Летница, като са подменени съществуващите  

осветителни тела с нови, енергийно 

спестяващи такива. 

1.1.5.3 

Оползотворяване потенциала на ВЕИ 

– слънчева енергия за съоръженията 

за външно изкуствено осветление – 

улични осветители с фотоволтаичен 

елемент 

Не е приложимо за отчетния период. 

 

1.1.5.4 
Саниране на сгради, които са 

собственост на общината 
Не е приложимо за отчетния период. 
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1.1.5.5 

Закупуване на електромобили за 

нуждите на общинската админи-

страция и изграждане на станция за 

зареждане на електромобили 

Не е приложимо за отчетния период. 

1.1.5.6 

Подготовка, консултиране и 

изпълнение на проекти за енергийна 

ефективност, въвеждане на ВЕИ и 

инвестиране в екоиновации 

През отчетната година от Община Летница 

са издадени на частни физически и 

юридически лица 7 разрешения за строеж на 

инсталации за производство на електрическа 

енергия от ВЕИ – 4 от тях за системи с обща 

инсталирана мощност до 30 kWh и 3 над 30 

kWh. 

1.2 

Специфична цел 1.2.  

Опазване и поддържане на биологичното разнообразие, увеличаване на 

зелените площи в общината 

1.2.1 
Приоритет 1.2.1. Опазване и съхранение на биологичното разнообразие в 

защитените зони и територии намиращи се на територията на Община Летница 

1.2.1.1 

Укрепване и поддържане на 

изградената мрежа от защитени 

територии 

На територията на Община Летница има 

защитени територии, като периодично са 

извършвани дейности за тяхното поддържане.  

1.2.1.2 

Придържане и спазване на 

ограниченията и забраните за 

опазване на видовете и техните 

местообитания в защитените зони от 

Натура 2000, намиращи се на 

територията на общината 

Община Летница осъществява контрол 

относно спазване ограниченията и забраните 

за опазване на видовете и техните 

местообитания в защитените зони от Натура 

2000 на територията на общината. 

1.2.1.3 

Проучване на възможности за 

финансиране на проекти за опазване и 

подобряване на биоразнообразието в 

общината 

Не е приложимо за отчетния период. 

 

 

Приоритет 1.2.2. Развитие на зелените площи за широко обществено ползване 

в общината 

1.2.2.1 

Развитие и разгръщане на парковите 

пространства на територията на 

цялата община 

 Със средства от общинския бюджет са 

реализирани: 

- Проект "Облагородяване и 

благоустрояване на централната част в град 

Летница, област Ловеч"  - II етап“. В 

резултат на изпълнението на проекта е 

облагородена и благоустроена централната 

част (пространството пред читалища) в град 

Летница, обл. Ловеч – втори етап. 

Стойността на проекта е  218 985,18 лв. 

- Проект "Облагородяване и 

благоустрояване на централната част в град 

Летница, обл. Ловеч III етап на стойност 288 

937,18 лв. 

В резултат на изпълнението на проектите е 
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облагородена и благоустроена централната 

част в град Летница, в т.ч. са поставени 

пейки, засадени са храсти и дървета, 

извършено е затревяване. 

1.2.2.2 
Поддържане на зелените площи 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. 

1.2.3 
Приоритет 1.2.3. Екологосъобразно използване на природните ресурси за 

развитие на устойчив туризъм 

1.2.3.1 

Изграждане на екомаршрути, които 

обхващат ключови за общината 

природни, исторически и културни 

забележителности 

Не е приложимо за отчетния период. 

1.2.3.2 

Реконструкция на инфраструктура за 

достъп до и около обектите на 

културното и природно наследство 

Не е приложимо за отчетния период. 

1.2.3.3 
Създаване и развитие на 

алтернативни форми на туризъм 
Не е приложимо за отчетния период. 

1.2.3.4 

Разработване на пакет от тематични 

туристически услуги, продукти и 

атракции, които да  се интегрират в 

междуобщинска и регионална 

туристическа инфраструктура, вкл. 

Промоция 

 През 2022 г. Сдружение "Деветашко 

плато" продължи работа по проект Селска 

Бизнес Академия (СБА) , който има за цел да 

оживи селския район на трите общини 

Летница, Ловеч и Севлиево посредством 

подкрепа на селския бизнес и развитието на 

местните общности в Деветашкото плато и в 

други селски райони в България. Като част 

от дейностите по проекта са планирани  

разработване и прилагане на иновативна 

Стратегия за маркетинг и реклама. 

 В периода 08.07-10.07.2022 г., край 

пещера Гарваница в с. Горско Сливово се 

проведе ежегодният фестивал “Джаз под 

звездите”. Инициативата се провежда за осма 

година и е част от проект на сдружение 

„Деветашко плато“ за съживяване на 

българските села.  

1.2.3.5 

Създаване на тематични експозиции/ 

музейни сбирки и разработване на 

интерпретационни беседи/елементи 

за типични местни продукти 

Не е приложимо за отчетния период. 

1.2.3.6 

Съвместна инициатива на общините 

Летница, Ловеч и Севлиево за 

развитие и обогатяване дейността на 

 През 2022 г. Сдружение "Деветашко 

плато" продължи работи по проект Селска 

Бизнес Академия (СБА) , който има за цел да 
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Сдружение "Деветашко плато". 

Обособяване на Деветашко плато 

като туристическа дестинация 

оживи селския район на трите общини 

Летница, Ловеч и Севлиево посредством 

подкрепа на селския бизнес и развитието на 

местните общности в Деветашкото плато и в 

други селски райони в България.  

Част от дейностите по проекта, които 

предстои да бъдат осъществени, са: 

- Създаване на Селска Бизнес Академия 

(база на академията ще е реновираната 

мелница край с. Кърпачево).  

- Разработване и прилагане на иновативна 

Стратегия за маркетинг и реклама. 

С изпълнението на проекта се цели 

промоция на ДП като туристическа 

дестинация с висококачествени услуги и 

продукти и безопасно място за туризъм, 

работа и живот. 

Основни партньори по проекта са общините 

Ловеч, Летница и Севлиево. 

 В периода 08.07-10.07.2022 г., край пещера 

Гарваница в с. Горско Сливово се проведе 

ежегодният фестивал “Джаз под звездите”. 

Инициативата се провежда за осма година и 

е част от проект на сдружение „Деветашко 

плато“ за съживяване на българските села. 

1.3 

Специфична цел 1.3.  

Ефективно използване и управление на горските ресурси и превенция за 

справяне с климатичните промени и природни бедствия 

1.3.1 
Приоритет 1.3.1. Предприемане на превантивни мерки за справяне с 

климатичните промени, природни бедствия и екологични рискове 

1.3.1.1 
Изграждане на защитни съоръжения 

срещу наводнения 
Не е приложимо за отчетния период 

1.3.1.2 

Залесяване на опожарени горски 

територии и извършване на 

превантивни дейности в общината за 

предотвратяване на горски пожари 

 За отчетната година има изработен и 

наличен Годишен план за защита от пожари 

на горските територии, собственост на 

Община Летница на територията на 

Държавно горско стопанство – Ловеч. 

 Публикувано на интернет страницата на 

общината e уведомление до всички 

земеделски производители, които са 

регистрирани, както и тези от тях, които 

обработват земи на нейната територия, за 

техните задължения относно опазване на 

горите от пожари. 

1.3.1.3 

Създаване и обновяване на система за 

ранно предупреждение  за възникващи 

опасности от наводнения 

Не е приложимо за отчетния период. 
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1.3.1.4 

Регулярно машинно и/или ръчно 

почистване на речни корита, отводни-

телни канали и дерета в урбанизи-

раните територии от общината. 

Не е приложимо за отчетния период. 

1.3.1.5 

Укрепване и превенция на свлачища 

чрез обрушване, залесяване на 

местности, изграждане на 

противоерозионни съоръжения 

В периода 09-10.05.2022 г., с цел гарантиране 

стабилността и безопасността на ПЗ 

„Маарата“ – с. Крушуна, е извършено 

обследване и обрушване на разхлабени 

скални късове на територията на природната 

забележителност. 

2 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2  

„ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА, ПОВИШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА КУЛТУРА, 

ИНФОРМИРАНОСТ И АКТИВНО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ФОРМУЛИРАНЕ НА 

ПОЛИТИКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА РЕШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ 

ПРОБЛЕМИ” 

2.1 

Специфична цел 2.1.  

Повишаване на квалификацията на служителите от общинската 

администрация за прилагане на екологичното законодателство и 

синхронизиране на общинските нормативни документи с националните 

изисквания в областта 

2.1.1. 
Приоритет 2.1.1. Създаване на възможности за повишаване на 

професионалната квалификация на служителите от местната администрация 

отговарящи за управлението и опазването на околната среда 

2.1.1.1 

Повишаване на административния 

капацитет на служители от 

общинската администрация в 

контекста на прилагането на 

екологичното законодателство 

(участие в семинари, форуми, кръгли 

маси, конференции, обучения и др.) 

За повишаване на административния си 

капацитет общинските служители са 

участвали посредством в семинари, форуми, 

конференции и др. обучения – присъствено 

или онлайн. 

2.1.1.2 
Подобряване на капацитета за работа 

по проекти за външно финансиране 

Привлечени средства извън общинския 

бюджет - от външни източници. Решени 

много от проблемите, свързани с опазване на 

околната среда. Решени конкретни задачи в 

Програмата. 

2.1.1.3 

Подобряване на информационната 

обезпеченост в контекста на процеса 

на управление на околната среда 

Като част от политиката за подобряване 

информационната обезпеченост за 

управление на околната среда, през 2022 г. е 

разработена „ГИС базирана динамична 

информационна система на територията на 

община Летница“. 

2.1.1.4 

Повишаване на качеството на 

административното обслужване на 

гражданите и бизнеса чрез въвеждане 

и интегриране на съвременни 

информационни системи 

Не е приложимо за отчетния период. 
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2.1.2 
Приоритет 2.1.2. Актуализация и допълване на общинските наредби и 

програми в областта на околната среда 

2.1.2.1 

Синхронизиране на местната 

нормативна уредба с националното и 

европейско законодателство 

През 2022 г., поради изтичане срока на 

действие на предходните програми, са 

изготвени нови:  

- 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.; 

- Дългосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на Община Летница 

за периода 2023 – 2032 г.; 

- Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни 

източници на Община Летница за периода 

2023 – 2025 г. 

Програмите са приети от Общински съвет - 

Летница. 

2.2. 

Специфична цел 2.2.  

Привличане на обществеността при вземане на решения по въпроси, свързани с 

околната среда и повишаване екологичната култура на населението 

2.2.1 
Приоритет 2.2.1. Насърчаването на гражданското участие при решаването на 

проблемите свързани с опазването на околната среда 

2.2.1.1 

Създаване на комуникационни канали 

през профили в множество социални 

мрежи (Facebook, Instagram, Twitter и 

др.) за по-голяма свързаност с 

гражданите и многообразие 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.  

2.2.2.2 

Поддържане на актуална информация 

за състоянието на околната среда на 

сайта на Община Летница 

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. 

2.2.2.3 

Провеждане на тематични форуми и 

граждански допитвания по 

проблемите на околната среда 

Не е приложимо за отчетния период. 

2.2.2.4 

Участие в национални и общински 

кампании, посветени на опазването на 

околната среда 

На 17 септември 2022 г. жители от общината 

се включиха в кампанията за почистване „Да 

изчистим България заедно“. 

2.2.2.5 

Организиране на обществени 

обсъждания, кръгли маси и дискусии 

по екологични проблеми 

Не е приложимо за отчетния период. 

https://letnitsa.bg/
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2.2.2 

Приоритет 2.2.2. Повишаване на общественото съзнание и културата за 

изграждането на нови модели на поведение на обществото, щадящи околната 

среда и съдействащи за устойчивото развитие 

2.2.2.1 

Провеждане на кампании с 

обществеността в посока намаляване 

на общото ниво генерирани отпадъци 

Не е приложимо за отчетния период. 

2.2.2.2 

Провеждане на кампании с 

обществеността в посока по-добро 

оползотворяване на системата за 

разделно събиране 

Не е приложимо за отчетния период. 

 

2.2.2.3 

Провеждане на педагогическа, 

логистична и координационна работа 

с учебните заведения в общината по 

проблемите, свързани с опазването на 

околната среда 

Не е приложимо за отчетния период. 

2.2.2.4 

Провеждане на кампании с обществе-

ността в посока по-добро утилизиране 

на създадената система за събиране 

на битови и строителни отпадъци и 

прекратяване на практиките по 

нерегламентирано изхвърляне 

Не е приложимо за отчетния период. 

2.2.2.5 

Провеждане на информационна 

кампания за възможностите при 

използването на ВЕИ, информиране 

жителите на общината за възможни 

финансови схеми за реализиране на 

частни ВЕИ проекти 

Не е приложимо за отчетния период. 

2.2.2.6 

Повишаване екологичната култура на 

населението чрез публикации в 

местната преса, интернет страницата 

на общината, презентиране на 

екологични дейности и др. 

мероприятия с екологична насоченост 

На интернет страницата и във фейсбук 

профила на Община Летница е публикувана 

информация за осъществявани екологични 

дейности и мероприятия на територията на 

общината. 

2.2.2.7 

Повишаване обществената 

информираност за опазване на 

защитените територии, 

биоразнообразието, опазване на 

естествените местообитания 

Не е приложимо за отчетния период. 

2.2.2.8 

Организиране на информационни 

кампании, насочени към опазване на 

биологичното разнообразие – 

разпространение на материали за 

опазване на видове и местообитания в 

защитените територии, изложби, 

кампании в учебните заведения 

Не е приложимо за отчетния период. 

 



Отчет за 2022 година  

на Програма за опазване на околната среда на община Летница 2021-2027 г. 14 

 

 

 

Програмата за опазване на околната среда на община Летница 2021-2027 г. е документ 

с отворен статут, с възможност за периодично допълване, доразвиване и разширяване на 

обхвата, в съответствие с настъпилите промени в приоритетите на Община Летница, в 

екологичното законодателство и в стратегическото развитие на държавата, засягащо 

общината. 

 


