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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: 

���� Със средства по Оперативна програма “Околна среда” (ОПОС) се изграждат регионални 
система за управление на отпадъците:  
- регион Плевен: Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Гулянци, Пордим, 

(проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Плевен", Регистрационен номер: DIR-5112122-6-72, Година на приключване на 
проекта: 2015) 

- регион: Левски, общини Никопол, Белене, Левски, Свищов и Павликени; (проект 
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски 
(Никопол)", Регистрационен номер: DIR-5112122-3-68, Година на приключване на 
проекта: 2015) 

- регион Луковит: общини Луковит, Ябланица, Тетевен , Червен бряг и Роман (проект 
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит", 
Регистрационен номер: DIR-5112122-2-67, Година на приключване на проекта: 2015) 

���� Със средства от ПУДООС е финансиран проекта за закриване и рекултивация на 
общинското депо в община Угърчин. През 2014 г е завършен втори етап от биологичната 
рекултивация на терена на депото; 

����  Общините: Ловеч, Летница и Кнежа са кандидатствали с проекти в ПУДООС за 
закриване и рекултивация на трите общински депа. Проектите са одобрени за финансиране 
и реализацията им ще стартира през 2015г. 

 

 

В рамките на Национална Кампания “Чиста околна среда” – конкурс пролет’ 2014 г. 
са одобрени за финансиране 24 проекта за територията на РИОСВ – Плевен. Проектите са 
реализирани и изпълнението им е завършено до 30.11.2014 г. 

 

 

Наименование на 

проекта 
Кратка характеристика 

Източници на 

финансиране 

Стойност на 

проекта 

Етап на 

изпълнение 

"Нашата зелена класна 

стая - нашето 

предизвикателство в 

мини екопарк"  

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

ПГМЕТ гр. Плевен 
ПУДООС 4890.00 Изпълнен 

"Да бъдем близо до 

природата - 

възстановяване зона за 

отдих с.Горско 

сливово"  

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

Кметство Горско сливово, 
община Летница 

ПУДООС 9999.90 Изпълнен 
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Наименование на 

проекта 
Кратка характеристика 

Източници на 

финансиране 

Стойност на 

проекта 

Етап на 

изпълнение 

"Класна стая сред 

природата"  

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - ПУИ 

"Асен Киселинчев" гр. 
Долни Дъбник 

ПУДООС 4994.00 Изпълнен 

"Обичам природата и 

аз участвам"  

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

Кметство Драгаш войвода, 
община Никопол 

ПУДООС 9406.69 Изпълнен 

"И ние играем - детска 

площадка в 

с.Ставерци"  

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

Кметство Ставерци, община 
Д.Митрополия 

ПУДООС 9960.42 Изпълнен 

"Обичам природата и 

аз участвам"  

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - ОУ 
"Св. Паисий Хилендарски", 

с. Лесидрен 

ПУДООС 3182.00 Изпълнен 

"Екологична среда в 

детската градина"  

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - ЦДГ 

"Слънце" с.Градежница 
ПУДООС 4983.00 Изпълнен 

"Обичам природата и 

аз участвам - спорт на 

открито" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - ОУ 

"Васил Левски" с. Български 
извор 

ПУДООС 2040.00 Изпълнен 

"Щастливо детство 

сред чиста природа" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - ОДЗ 
"Вълшебен свят" гр.Пордим 

ПУДООС 4932.00 Изпълнен 

"Природа и здраве - 

ръка за ръка" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

Кметство Коиловци 
ПУДООС 9923.19 Изпълнен 

"Обичам природата  - 

моята зелена класна 

стая" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

ПГВМ "Проф.  д-р Димитър 
Димов", гр.Ловеч 

ПУДООС 4993.96 Изпълнен 

"Природата, 

училището и аз" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - НУ 

"Кнежица", гр.Кнежа 
ПУДООС 4419.50 Изпълнен 

"Заедно в грижата за 

училищния двор" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

ПГМЕТ "Христо 
Смирненски", гр.Кнежа 

ПУДООС 4978.90 Изпълнен 

"Училище сред 

природата край язовир 

Сопот" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

Общински педагогически 
център - Троян   

ПУДООС 5000.00 Изпълнен 
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Наименование на 

проекта 
Кратка характеристика 

Източници на 

финансиране 

Стойност на 

проекта 

Етап на 

изпълнение 

"Почистване терен за 

озеленяване и 

възстановяване зона за 

отдих"  

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

Кметство Козар Белене, 
община Левски 

ПУДООС 10000.05 Изпълнен 

"Нашата градина - 

модерна и зелена" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - ЦДГ 

"Слънце" гр.Левски 
ПУДООС 5195.00 Изпълнен 

"Обичам природата - и 

аз участвам"  

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - НУ 
"Христо Ботев", гр.Левски 

ПУДООС 4752.00 Изпълнен 

"С грижа за природата 

и здравето"  

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

Детски комплекс Белене 
ПУДООС 4953.80 Изпълнен 

"Обичам природата - и 

аз участвам"  

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - ОУ 

"Васил Левски", с.Малиново 
ПУДООС 3342.10 Изпълнен 

"Обичам природата и 

аз участвам - зелен 

център за екологично 

обучение"  

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - ОДЗ 

18 "Дружба" гр.Плевен 
ПУДООС 4716.69 Изпълнен 

"Обичаме природата, 

учим, изследваме, 

опазваме - класна стая 

на открито"  

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - ОУ 
"Васил Левски", с.Борима 

ПУДООС 5000.00 Изпълнен 

"Изграждане беседка и 

озеленяване с цел 

повишаване 

екологичната култура"  

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - ОДЗ 

"Мара Балева", гр.Искър 
ПУДООС 4670.00 Изпълнен 

"Обособяване зона за 

отдих, спорт и игра в 

кв.Вапцаров"  

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

Община Кнежа 
ПУДООС 9678.08 Изпълнен 

"Облагородяване и 

залесяване на зелена 

площ, създаване зона 

за отдих и детска 

площадка в ромския 

квартал гр.Кнежа"  

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

Община Кнежа 
ПУДООС 9424.28 Изпълнен 

 



 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2014 г.                                                                  стр.  V. 4     

 

Снимки от реализирани проекти от НК „Чиста околна среда“: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училище сред природата край язовир Сопот" ОПЦ Троян 
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"Природа и здраве - ръка за ръка" фитнес център на открито с.Коиловци 
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"Класна стая сред природата" ПУИ Д.Дъбник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"С грижа за природата и здравето" 
ДК Белене 
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Детска площадка НУ 
"Христо Ботев", 

гр.Левски 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детска площадка с.Ставерци  
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Зона за отдих с.Козар Белене 

 

 

През 2014 г. на най-ранен етап (процедури по ЕО, ОВОС, ОС) са идентифицирани 
следните общински инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, както следва: 

Община Априлци 

− Общински план за развитие на община Априлци - 2014 - 2020 г. 
− Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива. 
− Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива. 
− Обновяване на ОУ "Васил Левски" по мярка за малките населени места 
− Проект "Укрепване на ската над имот № 52 на ул. "Русалийски проход", гр. Априлци, 

Община Априлци" 
− Подобряване достъпа на населението на община Априлци до спортни услуги. Изграждане 

на спортен център в ПИ № 52218.546.395, кв. Острец 
− Изготвяне на Общ устройствен план за Община Априлци 

Община Белене 

− „Изграждане на канализацията на гр. Белене- ІІ етап за ул. „Митническа” от о.к.493 до 
`о.к.488, ул. „Ф. Станиславов” от о.к.488 до о.к.499, ул. „Шипка” от о.к.496 през о.к.499 до 
о.к. 556 и част от ул. „Опълченска” о.к.494 до о.к.500” на община Белене, област Плевен" 

− Изграждане на канализацията и подмяна на водопровод по ул. "Лозенец", "П. Славейков" 
и Сергей Румянцев", гр. Белене 

 

Община Гулянци 

− Премахване на наносен остров в р. Вит, тр. Гулянци, общ. Гулянци 
− Общински план за развитие на Община Гулянци 2014 - 2020 г. (ОПР). 

Община Долна Митрополия 

− "Разширение на мост в с.Горна Митрополия, разположен на път PVN 1047 при км. 5 +750" 
− Общ устройствен план на община Долна Митрополия - запитване по чл. 125, ал. 7 от ЗУТ 
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− Първично залесяване на неземеделски земи в Община Долна Митрополия /мярка 233 от 
ПРСР 

− Общински план за развитие на Община Долна Митрополия 2014 - 2020 г. (ОПР). 
− Рекултивация и закриване на старо общинско депо за отпадъци в землището на гр.Долна 

Митрополия 
− "Извършване на промяна на начин на трайно ползване на земеделска земя в с.Ставерци, 

община Долна Митрополия от „пасище, мера“ в „нива“."                                           
− Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 112001, с. Горна Митрополия от пасище 

мера в друга селскостопанска територия 
− Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 115002, с. Горна Митрополия от друга 

производствена база в др. селскостопанска територия 

Община Долни Дъбник 

− Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари 
− Реконструкция на общински път - PVN-2061 "Долни Дъбник - Градина 
− Реставриране и обновяване на парк "Ген. Лавров", с- Горни Дъбник 
− Общ устройствен план на община Долни Дъбник - запитване по чл. 125, ал. 7 от ЗУТ 
− Общински план за развитие на Община Долни Дъбник 2014 - 2020 г. 
− Програма за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми енергийни източници 
− Програма за опазване на околната среда на Община Долни Дъбник 2014-2020 
− Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот от пасище мера на друга 

селскостопанска територия 
− Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот от пасище, мера в други трайни 

насаждения 
− Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот общинска собственост - от пасище, 

мера в трайни насаждения /ПИ № 080007, Д. Дъбник/ 
− Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот общинска собственост - от 

изоставена нива в трайни насаждения /ПИ № 292017, Д. Дъбник/ 

Община Искър 

− Доизграждане на канализация гр. Искър" - финансиран от ПУДООС 
− Промяна начина на трайно ползване от пасище мера на ливада на ПИ № 118044, гр. Искър 
− Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 118044, гр. Искър от "ливада" в "др. 

селскостопанска територия" 
− Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 000141, с. Писарово 
− Общ устройствен план на община Искър - запитване по чл. 125, ал. 7 от ЗУТ 
− Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 000710 от пасище, мера" в друга 

селскостопанска територия" 

Община Кнежа 

− Нов общински път ПИ № 734.92 - пътна връзка между път ІІ-13 Кнежа-Искър и ул. 
"Калиакра", гр. Кнежа /през ПИ № 734.091 - пасище, мера/ 

− Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда, чрез създаване на система 
за ранно откриване на горски пожари, видеонаблюдение и оповестяване (гр. Кнежа) 

− Подобряване енергийната ефективност на административната сграда на Община Кнежа 
− Рехабилитация на зелени площи и напояване на централен парк Кнежа 
− Корекция и подобряване проводимостта на река Гостиля - гр.Кнежа 
− Общински план за развитие на община Кнежа - 2014 - 2020 г. 
− Общ устройствен план на община Кнежа - запитване по чл. 125, ал. 7 от ЗУТ 
− Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на отпадъците 
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− Програма за опазване на околната среда на Община Кнежа 2014-2020 
− Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-4145, кв. 124в, гр. Кнежа, ул. "Никола Петков" № 11 

за "Пристройка и надстройка към съществуваща административна сграда" 

Община Левски 

− План за управление на утайките от ПСОВ - Левски, по проект "Изграждане на ПСОВ за 
над 10000 е.ж., реконструкция и доизграждане на канализационната система на гр. Левски 

− „Възстановяване и доизграждане на мотополигон – Левски, разположен в землището на с. 
Козар Белене, община Левски” 

− "Изграждане на система за превенция от горски пожари, чрез наблюдение на общински 
горски територии в община Левски" 

− Искане за преценяване на необходимостта от ЕО за Програма за управление на отпадъците 
2014- 2020" 

− Общински план за развитие на Община Левски 2014-2020 
− Предотвратяване на наводнения и заблатявания в землището на с.Обнова, община Левски, 

чрез почистване и привеждане в добро техническо състояние на отводнителни канали. 
− Разширяване на гробищен парк в с. Асеновци, общ. Левски 
− Промяна на НТП на имот № 43236.310.589, земл. на гр. Левски 

Община Летница 

− Открит плувен басейн в ПИ № 40261.220.427, с. Крушуна 
− Рехабилитация на уличната мрежа в гр. Летница /ул. Сливница, Стрелча, Хр. Смирненски, 

Балкан и Т. Каблешков/ 
− Закупуване на комбиниран специализиран сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил 
− Общински план за развитие на Община Летница 2014 - 2020 г. 
− Изграждане на технологичен водопровод от сондаж Р-1 хг с нова водомерна шахта до нова 

разпределителна шахта в ПИ № 40261.220.427, с. Крушуна. 

Община Ловеч 

− Общински план за развитие на община Ловеч - 2014 - 2020 г. 
− Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Малиново 
− Основен ремонт на мост на ул. "Т. Каблешков" и "Албания", с. Лисец 
− Регионална система за третиране на неопасни битови, строителни и растителни отпадъци 
− Задание за изработване на Общ устройствен план за територията на Община Ловеч 
− Площадка за временно (до 3 години) съхраняване на строителни отпадъци в ПИ 58308.68.1 

и 58308.68.24, гр. Ловеч 
− Да се построи обект "Площадка за игра на открито за деца от 3 до 12 години в УПИ VІ, кв. 

70, гр. Ловеч 
− Да се построи обект "Площадка за игра на открито за деца от 3 до 12 години в УПИ ІІ, кв. 

9, гр. Ловеч 
− Актуализация на инвестиционен проект за Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Ловеч, Летница и Угърчин 
− Основен ремонт на мост над р. Осъм на път LOV1053 км 0+412, с. Сливек, общ. Ловеч 
− Основен ремонт на мост над р. Осъм на път LOV1064 км 1+140, с. Александрово, общ. 

Ловеч 
− Основен ремонт на мост над р. Осъм на път LOV2061, с. Йоглав, общ. Ловеч 
− Актуализация на инвестиционен проект за рехабилитация на транспортен мост над р. 

Осъм, гр. Ловеч 
− Основен ремонт на мост над р. Осъм на път LOV2075, с. Българене, общ. Ловеч 
− Основен ремонт на мост над р. Дебчинска в началото на с. Малиново, общ. Ловеч 
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Община Луковит 

− Общински план за развитие на община Луковит - 2014 - 2020 г. 
− "Изграждане на помпена станция  "ЦАРИЧИН"с. Дерманци, общ. Луковит и 

реконструкция на водопровод от събирателна шахта  до черпателен резервуар на  помпена 
станция"  

− Задание за изработване на Общ устройствен план за територията на Община Луковит 
− Смяна на НТП на имот кад. № 089073 с площ 1,379 дка, м."Къси връх", с. Румянцево 
− ПУП-ПРЗ за ПИ № 44327.68.1, 44327.68.2, 44327.68.3, 44327.68.4, 44327.68.5, 44327.68.6, 

44327.68.7, 44327.68.8, 44327.68.9, 44327.68.13, 44327.68.14, 44327.68.15, 44327.68.20, гр. 
Луковит за смяна НТП и отреждане "За гробищен парк - гр. Луковит" 

− Смяна на начина на трайно ползване на ПИ № 162016 и 174029, с. Торос от пасище в др. 
селскостопанска територия 

− Смяна начина на трайно ползване на ПИ № 1660022, с. Ъглен 

Община Никопол 

− Смяна на начина на трайно ползване на ПИ № 297001, с. Дебово /от пасище на рибарник/ 
− Смяна на начина на трайно ползване на ПИ № 088162, с. Черковица /от пасище на 

др.селскостопанска територия/ 
− Превенция на горски пожари, чрез изграждане на интегрирана система за наблюдение на 

общински горски територии в община Никопол 
− Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 043019, м. "Керпи баба", с. Жернов 
− Музей на открито - Археологически парк "Пристани във времето" 
− Възстановяване на част от ул. "Юрий Гагарин" и укрепване на дере в с. Драгаш Войвода, 

общ. Никопол 
− "Инженерно-геоложко проучване и съставяне на работен проект за изграждане на 

геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол 

Община Плевен 

− Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда, чрез създаване на система 
за ранно откриване на горски пожари, видеонаблюдение и оповестяване (с. Буковлък и с. 
Николаево) 

− "Прочистване на речното  легло на река Тученица и речното легло на река Гривишка бара, 
намиращи се в рамките на населеното място гр. Плевен, Община Плевен" 

− Реконструкция на пространство, обитавано от мечки в Зоопарк "Кайлъка" 
− Резервоар с обед 20 м3 за допълнително водоснабдяване в имот № 078002, с. Горталово 
− Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на територията на Регионален 

център за третиране на отпадъците за регион Плевен - общините Плевен, Долна 
Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци 

− Общ устройствен план на община Плевен - запитване по чл. 125, ал. 7 от ЗУТ 
− Общински план за развитие на Община Плевен 2014 - 2020 г. 
− Изграждане на многофункционална спортна зала - гр. Плевен в УПИ ІІ-1076, кв. 389, гр. 

Плевен 
− Почистване коритото на р. Чернелка и Пърчовица в регулацията на с. Горталово 
− Почистване коритото на р. Чернелка в регулацията на с. Ласкар 
− Изменение на ИП за "Интегриран воден цикъл - Плевен - Долна Митрополия" 
− "Основен ремонт а два броя мостове над р. Вит" - № 1 - стоманобетонов мост над р. Вит 

със зидани стълбове /стария мост/ и стоманобетонен масивен /нов мост/ по път PVN1151 
− Почистване коритото на река Чернелка в регулация на с. Търнене 
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− Почистване коритата на река Чернелка и река Скока в регулацията на с. Ралево , общ. 
Плевен 

− Промяна НТП на ПИ № 000004, 000005 и 000172, с. Тодорово - от земеделска в горска 
територия 

− Почистване коритото на река "Змиица", коритото на дерето, успоредно на ул. "Гена 
Димитрова", коритото на барата от "Водански дол" до ул. "Стоян Едрев" № 28, № 30 и 
корито на дерето в "Осяшки дол" на ул. "Тодор Танев" в регулацията на с. Беглеж, общ. 
Плевен 

− Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 000105, с. Гривица 
− "ПУП-ПП на елементи на  техническа инфраструктура - трасе на канал за отвеждане на 

отпадъчни води, от обект „Регионален център за третиране на отпадъците в регион Плевен 
- за общ. Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци”." 

− Промяна начина на трайно ползване от лозе в нива на имоти в землището на с. Ласкар и с. 
Мечка 

Община Пордим 

Няма постъпили уведомления за ИП/П/П 

Община Тетевен 

− Доизграждане канализационната мрежа на с. Гложене - етап І: кв. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 17, 19 
и етап ІІ: кв. 2, 2а, 7, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 21а, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 48, 50, 
52, 53, 54, по ЗРП на с. Гложене 

− "Изграждане на подпорна стена - НУ "Хаджи Генчо", УПИ ІІІ, кв. 60, гр. Тетевен 
− "Ремонт на площадка за спортна дейност разположена в двора на основно училище "Васил 

Петров", с.Градежница 
− Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 0385005, с. Глогово /за овощна градина/ 
− Общ устройствен план на Община Тетевен - запитване по чл. 125, ал. 7 от ЗУТ 
− Ремонт на съществуваща открита спортна площадка в двора на ОУ "Васил Левски" с. 

Български извор 
− Програма за опазване на околната среда на Община Тетевен 2014-2020 

Община Троян 

− Допълнително водоснабдяване на с. Борима, общ. Троян 
− ПУП-ПРЗ на ПИ № 35290.154.21, 35290.154.30, 35290.151.31, 35290.154.32 и 35290.154.33, 

м. "Сврачи дол", с. Калейца 
− ПУП-ПРЗ на строителен квартал 238 по плана на гр. Троян с цел изменение на действащия 

ЗРП 
− ПУП-ПРЗ и ЧИ ЗРП по кръгово кръстовище на улица с ОТ 124-123-539-562, улица ОК 

538-539-102, улица ОТ от 120 до ОТ 158 по РП на гр. Троян 
− ПУП-ПРЗ за ПИ № 35290.8.34, м. "Троянско поле", с. Калейца за изграждане на площадка 

за компостиране на зелени отпадъци 
− „Подобряване достъпа на населението на с. Орешак, община Троян до спортни и свързани 

със свободното време и отдиха услуги, чрез поставяне на преместваемо съоръжение„ 
− "Промяна в инвестиционните намерения по време на изпълнение на строежа на обект 

Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян, Главен 
събирателен колектор „А“ (Връх 129÷Връх 138), в землището на село Белиш – имот 
№03558.114.84, община Троян" 

Община Угърчин 

− Създаване на трайни насаждения - шипка в ПИ № 75054.447.26 и 75054.447.29 /пасища/, 
гр. Угърчин 



 
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2014 г.                                                                  стр.  V. 13     

Община Червен бряг 

− Създаване на плантации от трайни насаждения в ПИ № 289004; 288011 и 223003, с. Глава 
− Общ устройствен план на община Червен бряг - запитване по чл. 125, ал. 7 от ЗУТ 

Община Ябланица 

− Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Ябланица - ул. "ген. Гурко" 
− По пътеките на легендите - туристическа зона в с. Малък Извор 
− Реконструкция на воден елемент - централен градски площад - гр. Ябланица 

 


