
V. ПРОЕКТИ/ОБЕКТИ С ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

 

1. Информация за проекти с екологично значение 

 

От представените отчети по изпълнението на общинските програми за опазване на 
околната среда, е идентифицирана работа по следните общински проекти с екологично 
значение: 

���� Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на населени места над 
10000 е.ж. През 2012 г. са сключени договори за безвъзмездна финансова помощ за 
реализация на проекти в гр.Белене, гр.Кнежа, гр.Ловеч и гр.Луковит. 

���� Община Белене е бенецифиент по договор № DIR-51011116-С057/29.11.2012 г. за 
реализация на проект “Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и 
рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа на гр.Белене” на стойност 
43064274,00 лв. и срок за изпълнение 30.06.2015 г. 

���� Община Кнежа е бенецифиент по договор за безвъзмездна финансова помощ за 
реализация на проект “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа  - 
първи етап и изграждане на ПСОВ гр.Кнежа” на стойност 31261372,00 лв. и с 
продължителност 33 месеца. 

���� Община Ловеч е бенецифиент по договор № DIR-51011116-С014/29.05.2012 г. за 
реализация на проект “Подобряване на ВИК системата на гр.Ловеч” на стойност 
8292624,00 лв. и с продължителност 22 месеца. 

���� Община Луковит е бенецифиент по договор № DIR-51011116-С047/2012 г. за реализация 
на проект “Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр.Луковит” на 
стойност 32645036,00 лв. 

���� Изграждане на регионални система за управление на отпадъците - регион Плевен: Плевен, 
Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Гулянци, Пордим, регион: Левски, общини 
Никопол, Белене, Левски, Свищов и Павликени; регион Луковит: общини Луковит, 
Ябланица, Тетевен , Червен бряг и Роман; 

С най-много проекти с най-значителни средства общините кандидатстват за 
финансиране от Оперативна програма “Околна среда”. Има и екологични проекти 
финансирани по Оперативна програма “Регионално развитие”, Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси”, Програма развитие на селските райони, Държавен фонд 
“Земеделие”. 

В рамките на Национална Кампания “Чиста околна среда” – конкурс пролет’2012 г. 
са одобрени за финансиране 16 проекта за територията на РИОСВ – Плевен. Проектите са 
реализирани през второто полугодие и изпълнението им е завършено до 30.11.2012 г. 

 

Наименование на 

проекта 

Кратка 

характеристика 

Период за 

реализиране 
Източници 

на 

финансиране 

Стойност 

на проекта 

Изпълнение 

включит. 

изразходени 

средства 

"Обичам природата - 
и аз участвам" 

изготвен от НУ 
"Христо Ботев" гр. 

Плевен 

20.06.2012 
до 

30.11.2012 
ПУДООС 2959.65 Изпълнен 

"Обичам природата - 
и аз участвам" 

изготвен от 
Кметство с. Ракита, 
община Червен бряг 

03.08.2012 
до 

27.11.2012 
ПУДООС 2641.45 Изпълнен 



Наименование на 

проекта 

Кратка 

характеристика 

Период за 

реализиране 
Източници 

на 

финансиране 

Стойност 

на проекта 

Изпълнение 

включит. 

изразходени 

средства 

"Обичам природата - 
и аз участвам"- "Еко 

лаборатория" 

изготвен от СОУ 
"Евлоги Георгиев" 
гр. Тръстеник, 
община Долна 
Митрополия 

02.07.2012 
до 

23.11.2012 
ПУДООС 4542.22 Изпълнен 

"Парк Кайлъка - 
зеленият оазис на 

Плевен" 

изготвен от Община 
Плевен 

09.07.2012 
до 

16.11.2012 
ПУДООС 9900 Изпълнен 

"Изграждане на 
градинка в гр. 

Луковит" 

изготвен от Община 
Луковит 

27.06.2012 
до 

21.11.2012 
ПУДООС 5278.68 Изпълнен 

"Обичам природата - 
и аз участвам" 

изготвен от ЦДГ 
"Звънче" гр.Луковит 

27.06.2012 
до 

07.11.2012 
ПУДООС 4999.17 Изпълнен 

"Обичам природата - 
и аз участвам" - "Две 

шепи вода" 

изготвен от СОУ 
"Климент 

Охридски" гр. Троян 

13.06.2012 
до 

08.11.2012 
ПУДООС 1500 Изпълнен 

"За чиста околна 
среда в село 
Крушуна" 

изготвен от 
Кметство с. 

Крушуна, община 
Летница 

27.06.2012 
до 

19.10.2012 
ПУДООС 9969.95 Изпълнен 

"Обичам природата - 
и аз участвам" 

От националната 
кампания "Чиста 
околна среда" - 

Кметство с. Обнова, 
община Левски 

21.06.2012 
до 

19.10.2012 
ПУДООС 9976 Изпълнен 

"Изграждане на 
детска площадка в гр. 

Тръстеник" 

От националната 
кампания "Чиста 
околна среда" - 
Община Долна 
Митрополия 

27.06.2012 
до 

16.10.2012 
ПУДООС 9997.46 Изпълнен 

"Природата, 
знанието, човека - 

заедно" 

От националната 
кампания "Чиста 
околна среда" - 

Гимназия за чужди 
езици "Екзарх 

Йосиф І" гр. Ловеч 

27.06.2012 
до 

10.10.2012 
ПУДООС 4979 Изпълнен 

"Крайречна алея за 
отдих и спорт на 
младежите в с. 

Калейца" 

От националната 
кампания "Чиста 
околна среда" - 
Кметство с. 

Калейца, община 
Троян 

27.06.2012 
до 

09.10.2012 
ПУДООС 8970.91 Изпълнен 

"Екипировка и 
оборудване на 

персонала за охрана 
и контрол на ЗМ 
"Кайлъка" и 
Природна 

забележителност 
"Разбитица" 

От националната 
кампания "Чиста 
околна среда" - 

Областна 
администрация - 

Плевен 

18.07.2012 
до 

03.09.2012 
ПУДООС 11251.73 Изпълнен 



Наименование на 

проекта 

Кратка 

характеристика 

Период за 

реализиране 
Източници 

на 

финансиране 

Стойност 

на проекта 

Изпълнение 

включит. 

изразходени 

средства 

"Изграждане на зона 
за отдих в община 

Априлци - 
почистване на терен 
и изграждане на 

детска площадка в 
кв. "Ново село" - 
ПИ52218.530.444 - 

гр. Априлци 

От националната 
кампания "Чиста 
околна среда" - 

Община Априлци 

27.06.2012 
до 

02.10.2012 
ПУДООС 9967.2 Изпълнен 

"С грижа за китното 
село Петърница" 

От националната 
кампания "Чиста 
околна среда" - 
Кметство с. 

Петърница, община 
Долни Дъбник 

09.07.2012 
до 

04.10.2012 
ПУДООС 9982.3 Изпълнен 

"Поддържане и 
управление на 

влажна зона остров 
Персин" 

От националната 
кампания "Чиста 
околна среда" - 
Дирекция на 

Природен парк 
"Персина" 

29.03.2012 
до 

21.09.2012 
ПУДООС 19250.63 Изпълнен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Информация за изпълнение на обекти с екологично значение 

 

Предстоящи проекти и обекти с екологично значение, които са одобрени за финансиране 
по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”: 

• “Изграждане на регионален център за управление на отпадъците с регионално 
депо за битови отпадъци на територията на община Луковит, включващо общините 
Луковит, Ябланица и Тетевен – област Ловеч, община Червен бряг – област Плевен и 
община Роман – област Враца” 

• “Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”, 
общини Никопол, Белене и Левски, обл. Плевен, общини Свищов и Павликене, обл. 
Велико Търново.  

• “Регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен” – за 
общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци” 

• “Подобряване на ВиК системата в град Ловеч, чрез изграждане на 3 подобекта”, 
представляващи: 1. Допълнителна канализационна мрежа към главни колектори и 
реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа (в кварталите “Гозница”, 
“Дръстене”, Източна индустриална зона и Северна промишлена зона);  2. Дюкер от 
дъждопреливник № 1 в  кв. “Вароша” под река Осъм, включващ се в колектор по ул. 
“Осъмска”; и 3. Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Ловеч – Третиране на 
биогенни елементи”;  

• “Инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води на гр.Тетевен – Проект1:  Изграждане на ПСОВ Тетевен, 
довеждащ колектор до ПСОВ, нова канализационна мрежа и подмяна на част от 
амортизирана водопроводна мрежа в гр.Тетевен” 

• “Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Луковит”, 
включващ доизграждане и рехабилитация на ВиК мрежата, изграждане на пречиствателна 
станция за отпадъчни води (ПСОВ) с необходимата инфраструктура (довеждащ път, 
водопровод, довеждащ канализационен колектор, електропровод); 

• “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и 
канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кнежа”, включващ доизграждане и 
рехабилитация на ВиК мрежата, изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води 
(ПСОВ) с необходимата техническа инфраструктура; 

• “Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 
гр. Червен бряг” включващ доизграждане и реконструкция на градските водоснабдителна 
и канализационна мрежи и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води 
(ПСОВ) с капацитет 15 000 е.ж. на гр. Червен бряг. 
 

През 2012 г. на най-ранен етап (проведени процедури по ЕО, ОВОС, ОС) са 
идентифицирани общо 93 бр. общински проекти и инвестиционни предложения, както следва: 

 

Община Априлци: 

 

- “Реконструкция, доизграждане и оборудване на база за спорт и отдих в община Априлци”, 
кандидатстване по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони”; 

- “Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура в община Априлци, 
чрез изграждане на съоръжения и места за спорт, отдих и развлечение”; 

- “Почистване коритата на р.Острешка и р.Видима в регулационните граници на 
гр.Априлци, Община Априлци”; 

- “Начално читалище “Просвета - 1927” - ремонт на сграда и оборудване на зала за 
репетиции”; 



- “Закупуване на сглобяема сцена, столове, шатри … на НЧ “Светлина – 1895”; 
- “Поставяне на информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и 

маршрути в Община Априлци, обособяване на места за отдих и почивка.”, Мярка 131 
“насърчаване на туристическите дейности.”, ПРСР 2007-2013г.; 

- “Изграждане на игрище за мини-футбол в община Априлци за подобряване достъпа на 
населението до спортни услуги”; 

- “Изграждане на хеликоптерна площадка на територията на община Априлци за 
предотвратяване на пожари н общинския горски фонд” - кандидатстване по мярка 226 от 
ПРСР (2007 - 2013 г.); 

- “Реконструкция за довеждащ водопровод до ПСОВ “Стоките” и източен водопроводен 
клон за питейна вода”. 

Община Белене: 

 

- “Рехабилитация на обект: Общински пътища на територията на община Белене”; 
- “Подобряване на средата за живот в община Белене”; 
- “Изграждане на: 1. Спортен комплекс “Гигант”, гр. Белене; 2. Спортно игрище  - с. Деков; 

3. Спортно игрище - с. Татари; 4. Спортно игрище - с. Петокладенци; 5 - Спортно игрище  
- с. Кулина вода; и 6. Спортно игрище з с. Бяла вода”; 

- “Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на 
съществуваща водоснабдителна мрежа на гр. Белене”. 

 

Община Гулянци: 

 

- “Защитни мероприятия за опазване на горите от пожари в община Гулянци”; 
- “Възстановяване на общински пътища: 1. Ремонт на път PVN 1020 /ІІ-11/ - Гиген - 

Дълован - Гулянци - /ІІ-11/, в участъка от км 1+100 до км 25+100 с L= 24.0 км; 2. Ремонт 
на път PVN 1020 /ІІ-11/ - Гиген - Искър  - граница на общ. Гулянци с общ. Д. Митрополия 
при км 6+500 - Славовица /ІІІ-3004/, в участък от км 3.506 до км 4.760, като участъка от с. 
Искър до граница общини е с L= 1.254 км”; 

- “Открита спортна площадка в с. Милковица, общ. Гулянци - ПИ № 504, кв. 103”; 
- “Открита спортна площадка в с. Гиген, общ. Гулянци - ПИ № 1573”; 
- “Открита спортна площадка в с. Долни Вит, общ. Гулянци - ПИ № 000083”; 
- “Открита спортна площадка в с. Сомовит, общ. Гулянци - ПИ № 98045.401.37”. 

 

Община Долна Митрополия: 

 

- “Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Подем, общ. Долна Митрополия”; 
- “Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Рибен, общ. Долна Митрополия”. 

 

Община Долни Дъбник: 

 

- “Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите на ОДЗ “Щастливо детство” - 
гр. Д. Дъбник - сгради 1 и 2; ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” - с. Горни Дъбник и ОДЗ 
“Гергана” - с. Садовец - сграда 1”; 

- “Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметство - с. Петърница”; 
- “Интегриран воден проект на гр. Долни Дъбник” и изменение на инвестиционно 

предложение за “Интегриран воден проект на гр. Долни Дъбник”; 
- “Реконструкция на плочест водосток на км 7+300 на общински път PVN 2061 Долни 

Дъбник – Градина”. 
Община Искър: 

 

- Поправка на фактическа грешка в Решение № ПН 21 ПР /2009 г. за ИП “Доизграждане, 
реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане 
на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Искър за 4979 екв.ж.” 

 



Община Кнежа: 

 

- “Питейно-битово водоснабдяване на с. Еница, община Кнежа, област Плевен от дренаж 
“водопойната чешма”; 

- “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна 
мрежа и изграждане на ПСОВ гр. Кнежа”; 

- “Реконструкция на площадни пространства и тротоари в с. Бреница и с. Еница, общ. 
Кнежа” 

- Проект “Рехабилитация на Общински път PVN 1091 / II-13 ( Кнежа – Искър ) – Бреница ( 
III- 1304 ) /от км 0+000 до км 5+754.78, Община Кнежа”; 

- “Дневен център за възрастни хора - преустройство на училище “Кнежица” - Стара 
гимназия в гр. Кнежа”; 

- “Ремонт и подобряване на културен център - Народно читалище “Борба 1896 гр. Кнежа”; 
- “Рехабилитация на площадки за игра в гр. Кнежа и с. Лазарово, общ. Кнежа”; 
- “Реконструкция и модернизация на уличното осветление в населените места на община 

Кнежа” - с. Бреница, с. Еница, с. Лазарово и гр. Кнежа”. 
 

Община Левски: 

 

- “Дейности по поддържане проводимостта на речното легло на р. Ломя в сервитута на 
общински мостове в землището на с. Варана”; 

- “Актуализирана програма за опазване на околната среда на община Левски 2012 - 2016 г.”; 
- “Преустройство и промяна предназначението на част от сграда за обществено хранене в 

Център за социална рехабилитация и интеграция” - УПИ 43236.401.1510; 
- “Изграждане на център за настаняване от семеен тип и благоустрояване на прилежащо 

дворно място” - УПИ 43236.401.3398, гр. Левски, общ. Левски; 
- “Осъществяване на водовземане от съществуващ шахтов кладенец в ПИ № 43236.401.2195 

(УПИ ІІ-1218), кв. 130 по плана на гр. Левски с цел отдих и воден спорт - захранване на 
обществени басейни за къпане и за други цели”; 

- Изменение на ИП за “Възстановяване на прилежаща влажна зона “Мъртвица” в земл. на с. 
Трънчовица, общ. Левски, чрез екологични и хидротехнически мероприятия”, подобект по 
проект № 5103020-7-650, финансиран по ОПОС; 

- Изменение на ИП за “Възстановяване на алувиална гора “Кесикору “ в земл. на с. 
Градище, общ. Левски, чрез екологични и хидротехнически мероприятия”, подобект по 
проект № 5103020-7-650, финансиран по ОПОС; 

- Изменение на ИП “Възстановяване на алувиална гора “Карамандол”, землища гр. Левски, 
с. Варана, с. Козар Белене, общ. Левски, чрез хидротехнически и екологични 
мероприятия”, подобект от проект №5103020-7-650 „Опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие в Защитена зона Обнова-Карамандол BG 0000239”, 
финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Ос 3, реф. № 
BG161PO005/10/3.0/2/200. 

Община Летница: 

 

- Проект “Прилагане на ефективни мерки за борба с горски пожари в землището на общ. 
Летница” /изграждане на 2 наблюдателни пункта в ПИ № 43476.310.1/; 

- Проект за “Реконструкция на уличната мрежа на гр. Летнница - ул. “Цар Освободител”, 
бул. “България”, ул. “Филип Тотю” и ул. “Бузлуджа”; 

- “Възстановяване на парк за отдих “Калето” ПИ № 43476.315.1721; ПИ № 43476.315.1743 
по КК на гр. Летница с име на проекта “Парк “Калето” - традиция в бъдещето”. 

 

Община Ловеч: 

 

- “Промяна на оразмерителните параметри на “Подобект 1” от инвестиционно предложение: 
“Подобряване на ВиК системата в град Ловеч”, за което има издадено Решение № ПН 38 
ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС”; 



- “Програма за управление на отпадъците на община Ловеч”; 
- “Благоустрояване и подобряване на физическата среда в жилищен комплекс “Червен 

бряг”, гр. Ловеч с цел постигане на зелена и достъпна градска среда”; 
- “Изграждане на противопожарни депа за въвеждане на превантивни дейности”, ПРСР 

2012-2013 по мярка 226. 
 

Община Луковит: 

 

- “Реконструкция и благоустрояване на площад  “Трети март”; 
- “Енергийно ефективна модернизация на уличното осветление на Община Луковит”; 
- “Детски площадки за игра на територията на Община Луковит”; 
- “Център за настаняване от семеен тип, в УПИ III- 9793, кв. 26, гр. Луковит”; 
- “Център за настаняване от семеен тип, в УПИ II- 9790, кв. 12, гр. Луковит”; 
- “Ремонт /реконструкция/обновяване на съществуващ сграден фонд и промяна 

презназначението му в 1/един/ брой център за социална рехабилитация и интеграция в 
УПИ II , кв. 26 ,ул.”Хр.Ботев” № 26 , гр.Луковит”; 

- “ПУП-ПРЗ и ПП на елементите от техническата инфраструктура на “Регионално депо за 
ТБО - гр. Луковит”; 

- “Интегриран проект за подобряване на водния сектор на град Луковит” по процедура 
BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни 
води в агломерации над 10000 е.ж.”; 

- “Реконструкция на съществуващо мостово съоръжение над р. Златна Панега при от 172 - 
174 по плана на с. Тодоричене”. 

 

Община Никопол: 

 

- ПУП-ПП за ИП с издадено Решение по ОВОС № ПН 61 ПР /2011 г. за ИП “Добив на 
подземни води от съществуващо водовземно съоръжение Дренаж “Др. Община Никопол - 
Санадиново”, в землището на с. Санадиново, общ. Никопол”. 

 

Община Плевен: 

 

- Проведени консултации по “Общ устройствен план на гр. Плевен”; 
- “Почистване коритото на р. Гривишка бара в регулацията на с. Гривица, общ. Плевен и 

коритото на реката в регулацията на с. Беглеж, общ. Плевен”; 
- “Разширяване на мрежата от резидентни социални услуги в общността за деца в риск 

(изграждане на 6 центъра за настаняване от семеен тип, за деца изведени от социални 
институции)”; 

- “Почистване коритата на барата - ул. “Ген. Колев” в регулация на гр. Плевен,  коритото на 
реката в регулацията на с. Буковлък и речното корито в с. Бохот, общ. Плевен”; 

- Проект – “Днес инвестираме в бъдещето на децата ни - разширяване капацитета на ОДЗ 
“Снежанка” и разкриване на Регионален център за ранна интервенция на уврежданията”; 

- “Почистване участък от приток на река Тученица и последващо залесяване на единия 
склон (другият е бетонова подпорна стена), в участъка в регулацията на град Плевен, 
паралелно на бул. Дойран – от моста към пазара до колелото към жк “Сторгозия”, Община 
Плевен”; 

- “Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия” включващ следните подобекти: 1. 
Обща ПСОВ за група населени места от Общините Плевен и Долна Митрополия; 2. 
Водопроводна и канализационна мрежа на територията (в регулация) на с. Ясен, 
канализационни колектори и помпена станция; 3. Водоснабдителна и канализационна 
мрежа на територията (в регулация) на гр. Долна Митрополия, довеждащи колектори; 4. 
Разделна канализационна мрежа и съпътстващата водопроводна на територията (в 
регулация) на гр.Тръстеник, напорен резервоар, помпени станции и довеждащи колектори; 
5. Главен канализационен колектор “Е”, гр. Плевен, реконструкция на водопроводи, 
реконструкция на топлопреносната мрежа”; 



- “Почистване на дере в регулацията на с. Тодорово”; 
- “Почистване коритото на реката в регулацията на с. Ласкар”; 
- “Изграждане на водопроводна и съпътстваща канализационна мрежа на с. Буковлък, общ. 

Плевен” – включване на допълнителен обект към  ИП за “Интегриран воден цикъл Плевен 
– Долна Митрополия”; 

- “Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на централната 
пешеходна зона на гр. Плевен” - І етап. 

-  
Община Пордим: 

 

- “Социалното предприятие – форма за подобряване социалния статус на младежи, 
напускащи институции”; 

- “Изграждане на иновативни резидентни услуги в община Пордим - възможност за 
подкрепа на деца с увреждания” /2 бр. ЦНСТ, Център за социална рехабилитация и 
интеграция в гр. Пордим, защитено жилище в с. Згалево/. 

 

Община Тетевен: 

 

- “Необходимост от закупуване на специализирана горскостопанска техника по мярка 
“Подобряване на икономическата стойност на горите” от Програма за развитие на 
селските райони за периода 2007 – 2013; 

- Изменение на “Интегриран инвестиционен проект за подобряване инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води на гр. Тетевен, изграждане на ПСОВ Тетевен, канализационна 
мрежа и подмяна на водопровод”; 

- Изменение на ИП “Изграждане на претоварна станция за твърди битови отпадъци” с. 
Гложене, общ. Тетевен, за което има издадено Решение по ОВОС № 9-4/2011 г. на МОСВ. 

 

Община Троян: 

 

- “Изменение на ИП за ПСОВ гр. Троян в следствие реализиране на “Интегриран проект за 
водния цикъл на с. Орешак”; 

- “Рехабилитация на обществени зелени площи - паркове и градини, детски площадки и 
съоръжения към тях, в т.ч. доставка на съоръжения, гр. Троян и с. Дебнево”; 

- “Обновяване на туристическата инфраструктура на община Троян, чрез изграждане на 
информационен пункт и съоръжения за посетители” ; 

- Проект по мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи”от ПРСР 2007 - 
2013 за район на действие – община Троян. 

 

Община Угърчин: 

 

- Благоустрояване на “Централна градска част на с. Катунец”; 
- “Ремонт на читалище “В. Русковски”, гр. Угърчин”; 
- Благоустрояване “Пространствено решение на централна част на с. Лесидрен, урегулиран 

поземлен имот І, кв. 49, община Угърчин”; 
- “Ремонт на читалище с. Катунец”; 
- “Възстановяване на път “ІV-11624 гр. Угърчин - с. Сопот” от км 0+000 до км 11+900”; 
- “Пътен участък от ът І-4 до с. Славщица от км 0+000 до км 5+500”; 
- “Възстановяване на технико-експлоатационното състояние на участъци от пътища ІІІ-402, 

ІV-35409 и ІV-40026 - с. Лесидрен”; 
- “Подобряване на център за спорт - Спортна зала, с. Кирчево, общ. Угърчин”. 

 

Община Червен бряг: 

 

- “Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. 
Червен бряг – ОП ОС 2007-2013”, което включва “Доизграждане и реконструкция на 



градските водоснабдителна и канализационна мрежи и изграждане на ПСОВ с капацитет 
15 000 е.ж. на гр. Червен бряг”; 

- “Газификация на ОДЗ “Зора” – филиал “Мир”, гр. Червен бряг” . 
 

Община Ябланица: 

 

- “Изграждане на ПСОВ и главен канализационен и довеждащ колектор до ПСОВ, 
доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа с реконструкция на 
водопроводната мрежа на гр. Ябланица”; 

- “Ландшафтен парк - Драгойшки скален венец”; 
- “Външно саниране на сградата на общинска администрация Ябланица”. 
 


