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През 2009 г. със средства на Предприятието за управление на дейностите по опазване на 

околната среда (ПУДООС) са финансирани следните екологични проекти: 

�  “Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи в Община 

Априлци”, в това число: почистване на терени, общинска собственост; озеленяване на 

почистените терени; доставка и монтаж на кошчета за смет и пейки; изработване и пос-

тавяне на декоративна преграда; на стойност: 10 969 лв. 

� “Проект за почистване и облагородяване на зелени площи, находящи се в с. Врабево, 

Община Троян” – почистване и запръстяване на терени в землището на с. Врабево; озе-

леняване; оформяне на кът за отдих до пътя Ловеч-Априлци, на границата със с. Стефа-

ново; Изработване и поставяне на забранителни табели; на стойност 6 617 лв. 

� “Облагородяване на зелена площ и обособяване на зона за отдих в междублоково прост-

ранство кв. 144, гр. Кнежа”, включва: почистване на терена; озеленяване; доставка и 

монтаж на кошчета за смет; закупуване и монтаж на детски съоръжения; закупуване на 

пейки; 2 995 лв. 

� “Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи – Кметство с. 

Аспарухово, община Левски” за: почистване на терените; озеленяване; доставка и мон-

таж на кошчета за смет и пейки; изработване и поставяне на информационни табели; из-

даване на информационни брошури; 9 066 лв. 

� “Алея за отдих – естетика и възпитание” – реализиран край р. Осъм, в централната част 

на гр. Троян”, почистване и облагородяване на алеята; изработване и монтаж на пейки за 

отдих; поставяне на контейнери за битови отпадъци; изработване и монтаж на капак за 

обезопасяване на канализационна шахта; на стойност: 2 957 лв. 

� “За чиста околна среда” в ОДЗ „Бодра смяна”, гр. Белене, за закупуване и монтаж на 

кошчета за смет; монтаж на седалки около пясъчниците; отремонтиране на съществува-

щи пейки в двора на ДЗ; изработване и поставяне на екотабели; очистване и озеленяване 

на двора на ДЗ; на стойност: 2 936 лв. 

� “Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи – читалище 

“Просвета-27” – с. Аспарухово, община Левски”, в това число: почистване и сметоизвоз-

ване; озеленяване; мерки за недопускане на повторно замърсяване; изграждане на пеше-

ходна алея; Изграждане на детска площадка; на стойност: 2 947 лв. 

� “Почистване, затревяване и облагородяване двора на ЦДГ “Бодра смяна”, гр. Червен 

бряг”, за почистване на тревни площи в двора; възстановяване на жив плет; отремонти-

ране на детски пейки; монтиране на кошчета за смет; озеленяване; на стойност: 3 221 лв. 

� “Почистване и облагородяване централната част на с. Голец, община Угърчин”, в това 

число: почистване на терени; озеленяване; на стойност: 1 160 лв. 

Общата стойност на полученото финансиране е за 42868 лв. 
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