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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) са изградени 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 (Никопол), 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).  

И трите Регионални депа са въведени в експлоатация през 2016г. 

 Със средства от ПУДООС е финансиран проекта за закриване и рекултивация на 

общинското депо в община Кнежа. През 2016г. е завършена техническата рекултивация 

на терена на депото и е започнала биологичната рекултивация – първи етап; 

 Чрез ПУДООС е финансиран и проекта за закриване и рекултивация на общинското депо в 

Летница. През 2016г. е завършена техническата рекултивация и първи етап от 

биологичната рекултивация на терена на депото; 

 Община Ловеч е кандидатствала с проект в ПУДООС за закриване и рекултивация на 

старото общинско депо и е получила одобрение за финансиране. Рекултивацията на 

депото е започнала през 2016г. съгласно подписан Договор с ПУДООС. Изпълнявани са 

дейности от етап I - техническа рекултивация, който не е приключил.  

  

В рамките на Национална Кампания „Чиста околна среда” – конкурс пролет’ 2016 г. 

са одобрени за финансиране 32 проекта за територията на РИОСВ – Плевен, от които 16 

проекта на общини и кметства и 16 проекта на учебни и детски заведения. Проектите са 

реализирани и изпълнението им е завършено до 30.11.2016 г. 
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Наименование на проекта Кратка характеристика 
Източници на 

финансиране 

Стойност на 

проекта 
Етап на изпълнение 

1 2 3 4 5 

1.1. Рекултивация на общински депа         

Закриване и рекултивация на общинско 

депо за ТБО, в местност „Мерата“, з-ще 

гр.Кнежа 

Проекта за крайна рекултивация на терена на 

закритото депо Кнежа включва изпълнение на 

дейности за: техническа рекултивация на 

депото - етап I; биологична рекултивация на 

нарушеният терен - етап II и отгледни 

мероприятия за новозасадената растителност 

на терена за три-годишен период - етап III 

ПУДООС 1 077 659.84 лв. 

Завършени са I и II етап  - 

техническа и биологична 

рекултивация. През 2016г. 

са изпълнявани дейности 

от първия едногодишен 

период на етап III 

 

Закриване и рекултивация на общинско 

депо за битови отпадъци, гр.Летница 

Проекта за крайна рекултивация на терена на 

закритото депо Летница включва изпълнение 

на дейности за: техническа рекултивация на 

депото - етап I; биологична рекултивация на 

терена - етап II и отгледни мероприятия за 

новозасадената растителност на терена за три-

годишен период - етап III 

ПУДООС 476 117.12 лв. 

Завършени са I и II етап  - 

техническа и биологична 

рекултивация. През 2016г. 

са изпълнени дейностите 

от първия едногодишен 

период на етап III 

 

Закриване и рекултивация на старо 

градско депо, гр. Ловеч 

Проекта за крайна рекултивация на терена на 

закритото депо Ловеч включва изпълнение на 

дейности за: техническа рекултивация на 

депото - етап I; биологична рекултивация на 

терена - етап II и отгледни мероприятия за 

новозасадената растителност на терена за три-

годишен период - етап III 

 

ПУДООС 

 

2 092 845.97 лв. 

 

През 2016г. са 

изпълнявани дейности от 

етап I - техническа 

рекултивация, който не е 

приключил.  
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1.2.Проекти от НК “Чиста околна среда“, на общини, кметства, учебни и детски заведения  

„Кът за отдих Скобелево“  
От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - Кметство с.Скобелево, Община Ловеч 
ПУДООС 6893,21 лв. Изпълнен 

„Аз обичам „Стратеш“, гр. Ловеч“  
От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - Кметство гр. Ловеч, Община Ловеч 
ПУДООС 

9779,71 лв. 

 
Изпълнен 

„Оформяне на зелени площи за отдих с 

навес в с. Дивчовото, община Тетевен“  

От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - Кметство с. Дивчовото, Община 

Тетевен 

ПУДООС 
9950,00 

 
Изпълнен 

„Природа и здраве - ръка за ръка“  
От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - Кметство с. Гривица, Община Плевен 
ПУДООС 

9967,50 

 
Изпълнен 

„Обичам природата - и аз участвам“  
От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - ОУ „Христо Никифоров“ - гр. Ловеч 
ПУДООС 4987,87 Изпълнен 

„Обичам природата - и аз участвам“  

От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - Кметство с. Аспарухово, Община 

Левски 

ПУДООС 
9964,99 

 
Изпълнен 

„Обичам природата и аз участвам в 

изграждането на зона за отдих и почивка в 

центъра на село Вълчитрън“  

 

От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - Кметство с. Вълчитрън, Община 

Пордим 

ПУДООС 9683,04 Изпълнен 

„Благоустрояване на зона за отдих в с. 

Румянцево“ 

От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - Кметство с. Румянцево, Община 

Луковит 

ПУДООС 9950,50 Изпълнен 

„Зелен рай в центъра на село Върбица“ 
От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - Кметство с. Върбица, Община Плевен 
ПУДООС 9864,80 Изпълнен 

„Усмивки за природата“ 
От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - СОУ „Бачо Киро“ - гр. Летница                 
ПУДООС 4557,90 Изпълнен 
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„Обичам природата - и аз участвам“  

От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - Кметство с. Чомаковци, Община 

Червен бряг 

ПУДООС 9964,00 Изпълнен 

„Обичам природата - и аз участвам“  
От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - Кметство с. Телиш, Община Ч. бряг 
ПУДООС 9937,16 Изпълнен 

„Екологична среда за учениците в ОУ 

„Васил Левски - с. Беглеж“ 

От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - ОУ „Васил Левски“ - с. Беглеж, 

община Плевен 

ПУДООС 4917,20 Изпълнен 

„Едно красиво приключение в училище“ 

От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - СУ „Васил Левски“ - с. Черни Осъм, 

Община Троян   

ПУДООС 5001,72 Изпълнен 

„По-близо до природата“  

От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - СУ Св. Климент Охридски“, гр. 

Троян, Община Троян 

ПУДООС 5002,69 Изпълнен 

„Създаване на кът за отдих и спорт с. 

Бръшляница“ 

От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - Кметство с. Бръшляница, Общ Плевен 
ПУДООС 9979,20 Изпълнен 

„Красота около нас - за нас и за децата 

ни“  

От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - Кметство с. Асеново, Община 

Никопол 

ПУДООС 9527,20 Изпълнен 

„Да върнем природата в училище - 

изграждане на еко - кът“  

От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - ОУ „Отец Паисий“ - гр. Кнежа 
ПУДООС 4980,12 Изпълнен 

„Уча и се забавлявам сред природата“  
От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - ОУ „Васил Левски“ гр. Белене 
ПУДООС 4563,91 Изпълнен 

„Еко-кът в СУ „Димчо Дебелянов“  
От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - СУ „Димчо Дебелянов“ - гр. Белене 
ПУДООС 4999,75 Изпълнен 

„Познавам и обичам природата“  

От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - ДГ „Бодра смяна“ гр. Белене, Община 

Белене 

ПУДООС 3392,00 Изпълнен 
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„Обичам природата - и аз участвам“  

От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - ДГ „Здравец“ - гр. Долна 

Митрополия, Община Долна Митрополия 

ПУДООС 4981,18 Изпълнен 

„Спортна площадка в град Тръстеник“  

От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - Кметство гр. Тръстеник, Община 

Долна Митрополия 

ПУДООС 12306,24 Изпълнен 

„Природолюбител“  

От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - ДГ „Щастливо детство“ - гр. 

Тръстеник, Община Долна Митрополия 

ПУДООС 4960,00 Изпълнен 

„Обичам природата - и аз участвам“  

От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - ОУ „Христо Ботев“ - с. Пелишат, 

Община Плевен 

ПУДООС 4965,00 Изпълнен 

„Под големите дървета“ 
От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - ДГ „Звънче“ - гр. Луковит 
ПУДООС 4998,00 Изпълнен 

„Възстановяване и обновяване на детска 

площадка в ж.к.“Пеновото“, гр. Тетевен“ 

От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - Кметство гр. Тетевен 
ПУДООС 9994,80 Изпълнен 

„Училище сред природата - природата в 

училище“  

От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - СУ „Васил Левски“, гр. Троян, 

Община Троян 

ПУДООС 5000,00 Изпълнен 

„Приятели с природата“ 

От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - ДГ „Васил Левски“ - гр. Тетевен, 

Община Тетевен 

ПУДООС 5000,00 Изпълнен 

„Казваме „Да“ на чистата и зелена околна 

среда в село Крушуна“  

От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - Кметство с. Крушуна, Община 

Летница 

ПУДООС 9724,52 Изпълнен 

„Изграждане на фитнес площадка на 

открито в училищния парк на 

Профилирана езикова гимназия „Екзарх 

Йосиф І“ - Ловеч“ 

От националната кампания „Чиста околна 

среда“ - ПЕГ „Екзарх Йосиф І“ - гр. Ловеч, 

Община Ловеч 

ПУДООС 4965,00 Изпълнен 



 

 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен 

Доклад за състоянието на околната среда през 2016 г.                                                                  стр.  V. 6     

Национална кампания „За чиста околна среда“  

на тема „Обичам природата – и аз участвам“ 

 

ОУ Хр. Никифоров – гр. Ловеч 
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Кметство гр. Тръстеник  обект:  „Спортна площадка в гр. Тръстеник“ 
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ОДЗ „Здравец“  гр. Тръстеник 
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СУ „Д. Дебелянов“ - гр. Белене – „Открита класна стая“ 
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ОУ „Васил Левски“, гр. Белене 
 

  
 

Кметство с. Асеново – зона за отдих 
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През 2016 г. на най-ранен етап (процедури по ЕО, ОВОС, ОС) са идентифицирани 

следните инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на общини: 

Община Априлци 

 Общ устройствен план на Община Априлци; 

 Превантивно почистване на речните легла на р.Острешка и р.Видима от дървесна и 

храстовидна растителност в урбанизираните територии на гр.Априлци; 

 Рехабилитация на общински път LOV1001 /ІІІ-607/ Априлци, кв. „Зла река“ - 

кв.“Видима“ /LOV3013/ от кm 8+405.78; 

 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на вилна зона, кв. Острец, гр. Априлци; 

 Стратегия за местно развитие на Местна инициативна група (МИГ) - Троян, Априлци, 

Угърчин. 

  

Община Белене 

 Хидротехнически мероприятия за защита от наводнения на населените места в община 

Белене; 

 Програма за опазване на околната среда на Община Белене 2015 - 2020 г.; 

 Общинска програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г.; 

 Рекултивация на съществуващо общинско депо на Община Белене; 

 Рехабилитация на уличното осветление и специализирано управление в Община Белене; 

 Рехабилитация на общински път ІІІ-5202 Деков - Белене от км.3+380 до км 4+542 в рег. 

граници на гр. Белене /ул. „България“/; 

 Рехабилитация на общински път PVN1005 (ІІІ-5202) - Белене - АЕЦ „Белене“; 

 Рехабилитация на общински път PVN2002 (ІІ-52 Деков Бяла вода) - Кулина вода; 

 Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Белене-

Никопол“. 

 

Община Гулянци 

 Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020; 

 Програма за управление на дейностите по отпадъците 2015 – 2020; 

 Изграждане на нова сграда на Филиал за спешна медицинска помощ; 

 Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VІІ, кв. 20, с. Исъкр, от „здравен пункт“ на „православен 

храм“; 

 Преустройство на сграда в „Център за настаняване от семеен тип за стари хора“ УПИ І, 

кв. 78, Дъбован; 

 Изграждане на два броя тръбни кладенци за добив на подземни води за термопомпена 

инсталация на МБАЛ-Гулянци; 

 Въвеждане на последващи мерки по енергийна ефективност в СОУ „Христо 

Смирненски“, гр. Гулянци; 

 Ремонти възстановяване на читалище „П. Р. Славейков“, ПИ 18099.401.1364, гр. 

Гулянци; 

 Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към 

тях в с. Сомовит; 

 Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към 

тях в с. Милковица; 

 Ремонт и реконструкция на пътища в Община Гулянци - път PVN 3021 /ІІ-11 Гулянци-

Никопол, Милковица-Шияково ІІІ-1106/; 

 Ремонт и реконструкция на пътища в Община Гулянци - път PVN 2024 /ІІІ-118 Гулянци-

Комарево-Крета ІІІ-1106/; 
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 Ремонт и реконструкция на пътища в Община Гулянци - път PVN 3023 /ІІІ-118 Гулянци-

Комарево - ІІ-11/; 

 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок 3, ул. „Добруджа“ № 2, 

Гулянци; 

 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок 1, ул. „Г.С.Раковски“ № 

6, Гулянци; 

 Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Милковица; 

 Стратегия за местно развитие за периода 2016 – 2020 г. на СНЦ „МИГ  Гулянци”. 

 

Община Долна Митрополия 

 Общ устройствен план на Община Долна Митрополия; 

 „Корекция и укрепване на дере, находящо се в гр. Тръстеник“, укрепване на свлачище с 

№ PVN 10.05013.02 прилежащо на ул. „Скобелев“, с. Божурица, укрепване на свлачище с 

№ PVN 1053655.14 в района на ул. „Стара планина“, с. Ореховица по проект (Румъния 

България); 

 Общинска програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г.; 

 Ремонт на ЦДГ „Слънце“, с. Ореховица, общ. Долна Митрополия; 

 Реконструкция и модернизация на храм „Св. Симеон Стълпник“, с. Ореховица; 

 Реконструкция и модернизация на храм „Света Троица“, с. Комарево; 

 Реконструкция и модернизация на храм „Свето успение пресв. Богородично“, гр. 

Тръстеник; 

 Реконструкция и модернизация на храм „Св. Арх. Михаил“, с. Крушовене; 

 Програма за енергийна ефективност на Община Долна Митрополия; 

 Програма за развитие на туризма в Община Долна Митрополия; 

 Реконструкция на общински сгради, ползвани от дом за стари хора - Горна Митрополия; 

 Ремонт и подобряване енергийната ефективност на сгради в с. Горна Митрополия; 

 „Реконструкция на общински пътища № PVN 1020 с. Славовица  / ІІ  -11/ Гиген - Искър - 

Граница общ. ( Гулянци - Долна Митрополия ) - Славовица - / ІІІ - 3004 /; № PVN 1045 с. 

Горна - Долна  / ІІІ - 118 /  Долна Митрополия - Горна Митрополия /  РVN 1047/ и № PVN 

2043 /ІІІ - 118 Подем - Долна Митрополия/Победа - Тръстеник/ ІІІ - 3004/ на територията 

на община Долна Митрополия“; 

 Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на с. Славовица, с. Байкал, с. 

Ставерци и с. Брегаре, общ. Долна Митрополия; 

 Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към 

тях“,гр.Тръстеник, общ.Долна Митрополия; 

 Ремонт, обновяване и оборудване на читалищна сграда, ползвана от НЧ „Просвета 1927” 

гр. Д. Митрополия; 

 Изграждане на нов водопровод за допълнително водоснабдяване на гр. Тръстеник; 

 Ремонт на мост на ул. „Лиляна Димитрова“ между ОТ 147 и ОТ 168, с. Гостиля; 

 Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ - Долна Митрополия. 

 

Община Долни Дъбник 

 Общ устройствен план на Община Долни Дъбник;  

 Програма за управление на дейностите по отпадъците 2015 – 2020; 

 Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN2062 - /ІІІ-305, Ясен - Крушовица/ 

- Долни Дъбник /PVN2061/; 

 Добив на подземни води от съществуващ дренаж „Езерото“, с. Петърница; 

 Реконструкция и модернизация на НЧ „Развитие 1907“ с.Крушовица в УПИ VII - 358 

 Ремонт и преустройство на културен дом гр. Долни Дъбник; 
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 Реконструкция и модернизация на НЧ „Просвета 1903“; 

 Добив на подземни води от съществуващ дренаж „Брестака“, гр. Долни Дъбник. 

 

Община Искър 

 Общ устройствен план на Община Искър; 

 Програма за опазване на околната среда 2015 - 2020 на Община Искър; 

 Програма за управление на дейностите по отпадъците 2015 – 2020; 

 „Реконструкция на общински път PVN3082 /ІІ-13, Искър - Долни Дъбник/ - /ІІІ-1307/“ с 

подобект „Изграждане на канална мрежа за оптични кабели“; 

 Спортен център в кв. 20 на гр. Искър /изграждане на спортни площадки/; 

 Реконструкция на уличната мрежа в гр. Искър, с 4 подобекта в гр. Искър, с. Староселци, 

с. Долни Луковит и с. Писарово; 

 Реконструкция на парк костница в гр. Искър, УПИ 9662; 

 Благоустрояване на площадното пространство в с. Староселци; 

 Спортна площадка в УПИ ХІІ-295, кв. 72, по плана на с. Писарово; 

 Реконструкция на мост на река Писаровска при кв. 111 и 113, с. Писарово; 

 Спортни и детски площадки в кв. 104 по плана на с. Староселци; 

 Изграждане на общински клуб в кв. 104, с. Староселци; 

 Превенция от наводнения - укрепване бреговете на р. Писаровска - гр. Искър; 

 Реконструкция на спортен център в гр. Искър, УПИ І-973, 974, кв. 158; 

 Социален център в гр. Искър, УПИ ІІІ-1030, 1029, 1028, кв. 67а; 

 Спортни площадки в кв. 64 по плана на с. Долни Луковит; 

 Изграждане на детски площадки в УПИ 129 - кв. градина, между кв. 10, 12 и 73, с. Долни 

Луковит; 

 Туристически център - с. Долни Луковит, община Искър; 

 Детска площадка в УПИ ІІІ, кв. 45, с. Писарово, община Искър; 

 Гаражни клетки за общински автомобили в УПИ ХV-1041, кв. 68, гр. Искър; 

 Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци, гр. Искър; 

 Повишаване на енергийната ефективност на сгради на училища и детски заведения в 

Община Искър - ОДЗ „Бара Балева“; 

 Ремонт, обзавеждане и оборудване на Народно Читалище „Ламби Кандев - 1893“, 

гр.Искър; 

 Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1080 /ІІ-13 Кнежа - Искър/ 

граница общ. /Кнежа Искър/ - Долни Луковит /ІІІ-137/; 

 Реконструкция на улици в гр. Искър - „Лиляна Димитрова“, „Трифон Ангелов“, „Братя 

Миладинови“, „Рила“, „Георги Димитров“, „Христо Смирненски“ и „Йорданка Николова“, 

Реконструкция на улици в с. Староселци, с. Писарово и с. Долни Луковит; 

 Ремонт на покрива, смяна на дограма и други ремонти на НЧ „Искър 1903“, с. Садовец. 

 

Община Кнежа 

 Общ устройствен план на Община Кнежа; 

 Рехабилитация на уличната мрежа на гр.Кнежа след извършени ремонти на 

канализационната мрежа; 

 Изграждане на „Център за обществена подкрепа“ УПИ І-155, с. Бреница; 

 Реконструкция и преустройство на отоплителна инсталация за използване на енергия от 

ВЕИ, вентилационна система и соларна инсталация в „МБАЛ - Кнежа“ ЕООД; 

 Основен ремонт, обзавеждане и реконструкция на ОУ „Христо Ботев“ в УПИ І-518, кв. 

26, с. Бреница; 
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 Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6 детски заведения на 

територията на община Кнежа, УПИ I - 704 в кв.57; 

 Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ І-2968, кв. 193, гр. Кнежа, за изграждане на филиал на 

МБАЛ – Кнеж;а 

 Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Кнежа. 

 

Община Левски 

 Общ устройствен план на Община Левски; 

 Разширение на гробищен парк в с. Асеновци, общ. Левски; 

 Разширение на гробищен парк в с. Трънчовица, общ. Левски; 

 Осъществяване на енергоспестяващи мерки, основен ремонт, реконструкция и достъпна 

среда на територията на ОУ „Христо Ботев“, с. Асеновци; 

 Осъществяване на енергоспестяващи мерки, основен ремонт, реконструкция и достъпна 

среда на територията на ОУ „Максим Горки“, гр. Левски; 

 Осъществяване на енергоспестяващи мерки, основен ремонт, реконструкция и достъпна 

среда . НУ „Христо Ботев“, гр. Левски; 

 Реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Райна Княгиня“, „Н. Вапцаров“, 

„П.Р.Славейков“ между ОК401, ОК319, ОК287, ОК286 и ОК81,гр. Левски; 

 Реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Димчо Дебелянов“ от ОК37 до ОК278 - 

гр. Левски; 

 Реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Шипка“ от ОК82 до ОК37 - гр. Левски; 

 Осъществяване на енергоспестяващи мерки, основен ремонт и реконструкция на СОУ 

„Крум Попов“, гр. Левски; 

 Осъществяване на енергоспестяващи мерки, основен ремонт и реконструкция на ОУ 

„Неофит Рилски“, с. Обнова; 

 Рехабилитация и реконструкция на ул. „Хр. Ботев“, гр. Левски; 

 Рехабилитация и реконструкция на ул. „Цар Симеон“, гр. Левски ОТ461-ОТ471; 

 Рехабилитация и реконструкция на ул. „Опълченска“, гр. Левски; 

 Рехабилитация и реконструкция на ул. „Сергей Румянцев“ гр. Левски; 

 Рехабилитация и реконструкция на ул. „Александър Стамболийски“ гр. Левски; 

 Рехабилитация и реконструкция на ул. „Васил Априлов“ гр. Левски; 

 Ремонт на път PVN2111 от път трети клас  III-303 до връзката с четвъртокласен 

общински път № PVN2111, землище с.Варана; 

 Ремонт на четвъртокласен общински път № PVN1112, от връзката с път PVN2111 до 

общинска граница с община Свищов; 

 Депо за твърди битови отпадъци на Община Левски; 

 Строителство на нов общински път PVN1110, участък от Път ІІІ-ти клас 304 до І-ви клас 

Път І-3; 

 Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Козар Белене; 

 Енергоспестяващи мероприятия за повишаване енергийна ефективност на МБАЛ 

„Левски“; 

 Стратегия за местно развитие на местна инициативна група - общини Левски, Летница и 

Пордим“. 

 

Община Летница 

 Общ устройствен план на Община Летница; 

 Еко пътека в местността „Маарата“, с. Крушуна, общ. Летница; 

 Обособяване на изградено бетоново съоръжение /яма/ в ПИ № 43476.235.8, гр. Летница 

за обезвреждане на СЖП; 
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 Рехабилитация на улици в Община Летница“, включващ рехабилитация на улиците: 

„Асен Златарев“, „Хаджи Димитър“, „Пенчо Славейков“, „Петко Д. Петков“, „Александър 

Димитров“ в град Летница, ул.“Георги Минов“ и „Тодор Дичев“ в село Горско Сливово, 

ул.“Крайбрежна“ в село Крушуна и ул. „Москва“ в село Кърпачево; 

 Улична канализационна мрежа за стопански двор (бивш кв. 45) от РШ 1а до РШ 1, гр. 

Летница; 

 Улична канализационна мрежа за стопански двор (бивш кв. 45) от РШ 1 до РШ 927, гр. 

Летница; 

 Уличен водопровод (клон 1) от т. А (ул. „Хр. Ботев“) към ОК 347, гр. Летница; 

 Изместване на гравитачен водопровод от УПИ І, кв. 148 и УПИ І, кв. 149, гр. Летница; 

 Стратегия за местно развитие на местна инициативна група - общини Левски, Летница и 

Пордим. 

 

Община Ловеч 

 Програма за опазване на околната среда 2016 - 2020 г. на Община Ловеч; 

 Програма за управление на дейностите по отпадъците 2015 – 2020; 

 Изграждане на „Регионална система за управление на отпадъците в Регион Ловеч“; 

 Площадка за инсталация за предварително третиране чрез сепариране и отделяне за 

последващо оползотворяване на рециклируеми материали;  

 Изграждане на едроплощен хипермаркет „Кауфланд“ с прилежащи трафопост, 

паркоместа и прилежаща инфраструктура; 

 Подпорна стена в УПИ ІХ-170, кв. 27, ХИ № 67314.250.170, с Сливек; 

 Спортни площадки в ПИ 43952.505.119, гр. Ловеч; 

 Основен ремонт на кръстовище между бул. „България“ и ул. „Княз Имеритински“, гр. 

Ловеч; 

 Въжен пешеходен мост над река Осъм между ул. „Осъмска“ и ул.“В.Левски“, гр. Ловеч; 

 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Умаревци; 

 Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на гр. Ловеч, кв. „Хармането“; 

 Основен ремонт и реконструкция на физкултурен салон на ОУ „Св.Св. Кирил и 

Методий“, гр. Ловеч, кв. Гозница; 

 Почистване коритото на р. Осъм в регулацията на гр. Ловеч; 

 Изграждане на площадка за временно съхранение на обезводнени утайки (кек) от ПСОВ, 

гр. Ловеч; 

 Училищна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Проф. Димитър 

Димов“, гр. Ловеч; 

 Реконструкция, обновяване и оборудване на сградата и рехабилитация на дворно 

пространство на ЦДГ „Люляче“, кв. Гозница, гр. Ловеч; 

 Рехабилитация на дворното пространство на ЦДГ „Радост“, ж.к. Младост, гр. Ловеч; 

 Реконструкция, обновяване и оборудване на сградата и рехабилитация на дворно 

пространство на ДЯ „Шарено петле“ и ЦДГ „Зора“, гр. Ловеч; 

 Рехабилитация на дворното пространство на Природо-математическа гимназия, гр. 

Ловеч; 

 Рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Васил Левски“, гр. Ловеч; 

 Рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ловеч; 

 Водовземане от съществуващи съоръжения от 31 броя подземни водоизточници. 

 

Община Луковит 

 Програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 на Община Луковит; 

 Закриване на съществуващо общинско сметище на територията на гр.Луковит; 
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 Изграждане на етнографски комплекс „Петровден“ /параклис/, ПИ 059319 и 059320, с. 

Дерманци; 

 Рехабилитация на общински пътища - LOV1253 ІІІ-103 Зл.Панега-Б.Извор-Г.Брестница-

Дъбен-Тодоричене-ІІІ-307 и LOV1090 ІІІ-105-Ъглен-Торос; 

 Ремонт и реконструкция на СОУ „Алеко Константинов“, гр. Луковит; 

 Реконструкция на улична мрежа, тротоари и съоръжения и принадлежности - ул. „Симов 

дол“, „Кирил и Методий“, гр. Луковит; 

 Основен ремонт на сграда на НЧ „Съзнание 1895“; 

 Национална програма за енергийна ефективност - Многофамилна жилищна сграда - ул. 

„Кръгояр“ № 54, бл. „Кръгояр“, гр. Луковит; 

 Национална програма за енергийна ефективност - Многофамилна жилищна сграда - ул. 

„Христо Ботев“ № 10, бл. „Валентина Терешкова“, гр. Луковит. 

 

Община Никопол 

 Общ устройствен план на Община Никопол; 

 Общински план за развитие 2014 - 2020 г. на Община Никопол; 

 Програма за управление и подобряване на качеството на въздуха;  

 Програма за управление на дейностите по отпадъците 2015 – 2020; 

 Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо на Община Никопол;  

 Развитие на административния капацитет на общините Турну Мъгуреле и Никопол; 

 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и подобряване характеристиките на 

сграда в гр. Никопол, ул. „Смолянови“ № 2, секции А, Б, В, Г и Д; 

 Изпълнение на мерки за безопасно съхранение на негодни за употреба ПРЗ в склад в ПИ 

№ 51723, гр. Никопол; 

 Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Муселиево; 

 Реконструкция и рехабилитация на ул. Васил Левски, с. Черковица; 

 Реконструкция и рехабилитация на ул. Лиляна Димитрова, с. Новачене; 

 Реконструкция и рехабилитация на ул. Юрий Гагарин, с. Драгаш Войвода; 

 Основен ремонт и мерки за енергийна ефективност в ОУ „Патриарх Евтимий“, УПИ І, 

кв. 1, с. Новачене; 

 Стратегия за местно развитие на МИГ - Белене-Никопол. 

 

Община Плевен 

 Общ устройствен план на гр. Плевен;  

 Общ устройствен план на Община Плевен;  

 Програма за управление на дейностите по отпадъците 2015 – 2020; 

 Изменение на „Интегриран воден цикъл на Плевен - Долна Митрополия“; 

 Развитие на интегриран градски транспорт на гр. Плевен;  

 Ремонт, реконструкция и модернизация на Стадион „Плевен“, гр. Плевен; 

 Утвърждаване на трасе за път през ПИ № 000136, за ПИ №№ 096039, 096040, 096041, 

096032, 096034 и 096043, с. Брестовец; 

 Прочистване на речното легло и бреговете на р. Тученица и р. Гривишка Бара, в рамките 

на населеното място - гр. Плевен; 

 Почистване на речното легло и бреговете на р. Беглежка бара, с. Беглеж; 

 Прочистване на речното легло и бреговете на р. Меча бара и преливния канал на язовир 

„Мечка“ в местн. „Шумата“, вливащ се в река Меча бара, намиращи се извън регулацията 

на с.Мечка, в земл. на с.Мечка; 

 Почистване на речното легло и бреговете на р. Змиица и дерета в с. Беглеж; 
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 Почистване на речното корито на реките „Чернелка“ и „Пърчовица“ в регулация на с. 

Горталово; 

 Преустройство на част от склад за растителна защита в УПИ ІІ-1880, кв. 180, гр. 

Славяново; 

 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в блк ШПК3, УПИ ІІ, кв. 700, гр. Плевен 

(ж.к. Сторгозия). 

 

Община Пордим 

 Общ устройствен план (ОУП) на община Пордим; 

 Програма за опазване на околната среда за периода 2015 - 2020 г.; 

 Общинска програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г.; 

 Ремонт на православен храм „Св.Димитрий“ гр.Пордим; 

 Почистване на отводнително дере през регулацията и извън регулация на с. Тотлебен; 

 Реконструкция и рехабилитация на вътрешноквартални улици, гр. Пордим; 

 Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическа среда на републикански 

път ІІІ кл. 2501, гр. Пордим - ул. „Цар Освободител от ОТ 113 до ОТ 240а  и ул. Иван 

Божинов“ от ОТ 240а до ОТ147; 

 Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на републикански 

път ІІІ кл. 3501 с. Одърне, общ. Пордим; 

 Реконструкция и рехабилитация на вътрешноквартални улици в с. Згалево; 

 Стратегия за местно развитие на местна инициативна група - общини Левски, Летница и 

Пордим. 

 

Община Тетевен 

 Общ устройствен план на Община Тетевен; 

 Закриване и рекултивация на старо депо за ТБО на Община Тетевен; 

 Реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Голям Извор; 

 Ремонт, реставрация, подобряване на околното пространство и вертикална планировка на 

Тетевенския манастир „Св.Пророк Илия“; 

 Строително - монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност - 

Блок „Строител“, гр.Тетевен; 

 Строително - монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна сграда за обект: Многофамилна жилищна сграда - Блок 

„Синчец“; 

 Строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност - блок 

„Еделвайс“, гр. Тетевен; 

 Строително - монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна сграда за обект: Многофамилна жилищна сграда - Блок „Иглика;“ 

 Строително монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност - блок 

„Иван Туйков“, кв. Пеновото № 6, гр. Тетевен; 

 Ремонт на СОУ „Георги Бенковски“ - гр.Тетевен ;  

 Ремонт на НЧ „Съгласие - 1869“ гр.Тетевен; 

 Рехабилитация на общински път LOV 1116 гр.Тетевен ; Рехабилитация на общинска 

улична мрежа в сервитутното очертание на гр.Тетевен; Реконструкция, благоустрояване и 

подобряване на физическата среда на „Централен градски площад“ и изграждане на 

фонтан с водни ефекти и художествено осветление“гр.Тетевен; 

 Укрепване на част от общински път LOV 2115 - Десеткар - Дивчовото попадащ в ПИ с 

идентификатор 20999.5.76 по КК на с.Дивчовото,общ.Тетевен; 

 Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Тетевен. 
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Община Троян 

 Общ устройствен план на Община Троян; 

 Програма за управление на дейностите по отпадъците 2015 – 2020; 

 Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за КАВ 

2016-2020; 

 Скит „Свети Никола“ – ПИ № 80981.3.60 – м. „Свети Никола“, с.Черни Осъм, община 

Троян - реставрация, основен ремонт, реконструкция и възстановяване; 

 Ремонт и възстановяване на църква „Успение Богородично“, Троянски манастир; 

 Реконструкция на ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Стефан Караджа“ от ОТ286 до ОТ286А, 

гр. Троян; 

 Реконструкция на участък от съществуващ път LOV1140 през с. Орешак (ул. Стара 

Планина); 

 Укрепване на участък от общински път за квартал „Попишка“ гр.Троян; 

 Светофарна уредба на кръстовище - ул. „Христо Ботев“ и ул. „Радецки“, гр. Троян; 

 Актуализация на проект за изграждане на трета клетка на депо за ТБО за община Троян и 

община Априлци;  

 Стратегия за местно развитие на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин. 

 

Община Угърчин 

 Общинска Програма за опазване на околната среда 2015 - 2020 г.; 

 Реконструкция на водопровод по ул. „Юрий Гагарин“, гр. Угърчин; 

 Почистване и укрепване коритото на р. Каменица и изграждане на подпорни стени; 

 Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на площадно и парково 

пространство в УПИ V 329,331, кв. 16, идент. 36662.500.329, с. Катунец, Община Угърчин, 

област Ловеч; 

 Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на площадно и парково 

пространство в УПИ 1465, ІХ465, ІІ467 и 468 кв. 49, идент. 43325.500.1080, с. Лесидрен, 

Община Угърчин, област Ловеч; 

 Почистване на участъци с намалена проводимост на р. Каменица, гр. Угърчин, р. 

Лешненска, с. Кирчево и р. Катунецка, с. Катунец преминаващи през регулациите на 

населените места; 

 Рехабилитация на общински път LOV1205/І-4, Български извор-Микре/ - Кирчево - 

Лесидрен, от км 0+000 до км 5+700; 

 Реконструкция, ремонт и обзавеждане на детска градина, УПИ II - 995, кв.105, 

гр.Угърчин, общ.Угърчин; 

 Рехабилитация на общински път LOV3208 „ІІІ-307/ Угърчин - Туристически дом; 

 Рехабилитация на общински път LOV1203/ ІІІ-402, Бълг.извор - Борима/ - Лесидрен; 

 проектно проучвателни работи - Горно строене на улици в гр. Угърчин, общ. Угърчин; 

 проектно проучвателни работи - Горно строене на улици в с. Лесидрен, общ. Угърчин; 

 Стратегия за местно развитие на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин. 

 

Община Червен бряг 

 Програма за опазване на околната среда 2016 - 2020 г. на Община Червен бряг;  

 Програма за управление на отпадъците 2016 - 2020 г. на Община Червен бряг; 

 Обособяване на площадка за дейности по събиране и временно съхранение на 

строителни отпадъци от ремонтна дейност в УПИ ІІІ, кв. 180, № 2464, гр. Червен бряг; 
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 Проект за Център за обучение, квалификация и преквалификация в областта на 

технологии за преработка на зърно и животновъдство в УПИ І, кв. 12, гр. Червен бряг 

(хотел „Таганрок“); 

 Реконструкция и ремонт на храм „Свето успение Богородично“, гр. Червен бряг; 

 Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на Община Червен 

бряг; 

 Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ - Карлуковски карст - 

Искър, гр. Червен бряг. 

 

Община Ябланица 

 Общинска Програма за опазване на околната среда, 2016 - 2020 г.; 

 Ремонт на ул. „Стара Планина“, с. Златна Панега - от км 0+000 до кв 0+760; 

 Реконструкция осн. водопроводи с.Малък извор обект I :Реконструкция външен 

водопровод; 

 Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Орешене - главен клон І и 

тласкателен водопровод; 

 Ремонт на читалище „Борба“,  с. Орешене; 

 Ремонт на основно училище „Христо Ботев“, с. Брестница; 

 Подготовка за работа по проект за закриване и рекултивация на Депо за твърди битови 

отпадъци (ТБО) на гр. Ябланица. 

 


