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V. 4. 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: 

 

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 

През 2017г. са завършени 

всички дейности по проекта 

за рекултивация на депото.  

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 

През 2017г. са завършени 

всички дейности по проекта 

за рекултивация на депото. 

Проведена е 

междуведомствена комисия 

за окончателно приемане на 

биологичната рекултивация 

на депо и ДПК за обекта. 
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Наименование на проекта Кратка характеристика 
Източници на 

финансиране 

Стойност на 

проекта 
Етап на изпълнение 

1 2 3 4 5 

Закриване и рекултивация на старо 

градско депо, гр.Ловеч 

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 2 092 845,97 

През 2017 г са изпълнявани 

дейности от етап I - 

техническа рекултивация, 

който не е приключил.  

 

1.2. В рамките на Национална Кампания „Чиста околна среда” – конкурс пролет’ 2017 г. са одобрени за финансиране 34 проекта 

за територията на РИОСВ – Плевен, от които 15 проекта на общини и кметства и 19 проекта на учебни и детски заведения. Проектите са 

реализирани и изпълнението им е завършено до 30.11.2017 г. 

 

 

Наименование на проекта Кратка характеристика 
Източници на 

финансиране 
Стойност на проекта Етап на изпълнение 

1 2 3 4 5 

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

Обичам природата - и аз участвам 
От националната кампания "Чиста околна 

среда" - Кметство с. Васильово, Община 

Тетевен 

ПУДООС 9981,50 Изпълнен 

Обичам природата - и аз участвам 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - Кметство гр. Пордим, Община 

Пордим 

ПУДООС 9486,60 Изпълнен 

Обичам природата - и аз участвам 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - Кметство с. Сухаче, Община 

Червен бряг 

ПУДООС 9932,50 Изпълнен 
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Наименование на проекта Кратка характеристика 
Източници на 

финансиране 
Стойност на проекта Етап на изпълнение 

1 2 3 4 5 

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

Обичам природата - и аз участвам 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - Кметство с. Умаревци, Община 

Ловеч 

ПУДООС 9862,00 Изпълнен 

Обичам природата - и аз участвам 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - Кметство с. Коиловци, Община 

Плевен 

ПУДООС 9410,40 Изпълнен 

"Здравето сред природата в с. Кирчево4 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - Кметство с. Лесидрен, Община 

Угърчин 

ПУДООС 9960,00 Изпълнен 

"За здравето на нашите деца в с. Лесидрен 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - Кметство с. Лесидрен, Община 

Угърчин 

ПУДООС 9955,00 Изпълнен 

"Здраве и красота от природата" 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - ДГ "Знаме на мира", гр. Белене, 

Община Белене 

ПУДООС 4930,00 Изпълнен 

Обичам природата - и аз участвам 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - НУПИ "Проф. В. Колев", гр. 

Троян, Община Троян 

ПУДООС 5000,00 Изпълнен 

Обичам природата - и аз участвам 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - Кметство с. Градище, Община 

Левски 

ПУДООС 9960,00 Изпълнен 

"Спортувай на воля в близост до дома - кв. 

106 в гр. Левски 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" -  Община Левски 
ПУДООС 9785,60 Изпълнен 

Обичам природата - и аз участвам 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - ДГ "Червената шапчица", гр. 

Луковит, Община Луковит 

ПУДООС 4929,00 Изпълнен 

Обичам природата - и аз участвам 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - ОУ "Неофит Рилски" - с. 

Дерманци, Община Луковит 

ПУДООС 4882,17 Изпълнен 
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Наименование на проекта Кратка характеристика 
Източници на 

финансиране 
Стойност на проекта Етап на изпълнение 

1 2 3 4 5 

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

Обичам природата - и аз участвам 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - ЦДГ "Пролет"- гр. Койнаре, 

Община Червен бряг 

ПУДООС 4966,00 Изпълнен 

Обичам природата - и аз участвам 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - НУ "инж. Георги Иванов Вълков", 

гр. Луковит, Област Плевен 

ПУДООС 5000,00 Изпълнен 

Обичам природата - и аз участвам 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - ОУ "Алеко Константинов", гр. 

Червен бряг, Област Плевен 

ПУДООС 4853,00 Изпълнен 

Обичам природата - и аз участвам 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - СУ "Христо Смирненски", гр. 

Гулянци, Област Плевен 

ПУДООС 4440,00 Изпълнен 

Обичам природата - и аз участвам 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - ПТГ "Проф.Цветан Лазаров", гр. 

Плевен, Община Плевен 

ПУДООС 4980 Изпълнен 

Обичам природата - и аз участвам 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - ПГМЕТ "Христо Смирненски", гр. 

Кнежа, Община Плевен 

ПУДООС 4991,07 Изпълнен 

Обичам природата - и аз участвам 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - ПГЗ "Стефан Цанов", гр. Кнежа, 

Община Плевен 

ПУДООС 4907,19 Изпълнен 

Обичам природата - и аз участвам 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - ДГ "Слънце", с. Градежница, 

Община Тетевен 

ПУДООС 4986,00 Изпълнен 

"Почистване, озеленяване и изграждане на 

зона за отдих, спорт и забавления в гр. 

Летница 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - Община Летница 
ПУДООС 9902,28 Изпълнен 
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Наименование на проекта Кратка характеристика 
Източници на 

финансиране 
Стойност на проекта Етап на изпълнение 

1 2 3 4 5 

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

"Изнесено обучение и спортуване в ОУ 

"Климент Охридски", село Крушовене 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - ОУ "Климент Охридски", с. 

Крушовене, Община Долна Митрополия 

ПУДООС 4980,00 Изпълнен 

"Приятели с природата" 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - ДГ "Теменуга", с. Обнова, Община 

Левски 

ПУДООС 4981,20 Изпълнен 

"Зелена детска градине" 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - ДГ "Незабравка", гр. Плевен, 

Община Плевен 

ПУДООС 5000,00 Изпълнен 

Обичам природата - и аз участвам 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - Кметство с. Бреница, Община 

Кнежа 

ПУДООС 9952,90 Изпълнен 

Обичам природата - и аз участвам 
От националната кампания "Чиста околна 

среда" - Кметство Кнежа,Община Кнежа 
ПУДООС 9946 Изпълнен 

"Създаване на кът за отдих" 
От националната кампания "Чиста околна 

среда" - Кметство Крета, Община Гулянци 
ПУДООС 9939,84 Изпълнен 

Обичам природата - и аз участвам 
От националната кампания "Чиста околна 

среда", с. Голям Извор, Община Тетевен 
ПУДООС 9993,6 Изпълнен 

"Еко кът за отдих и спорт" 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - ДФСГ "Интелект", гр. Плевен, 

Община Плевен 

ПУДООС 4980,00 Изпълнен 

"Зелен фитнес" 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - ПГСЕУ, гр. Тетевен, Община 

Тетевен 

ПУДООС 4990,00 Изпълнен 

Обичам природата - и аз участвам 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - ДГ "1-ви ЮНИ", гр. Ловеч, 

Община Ловеч 

ПУДООС 3436,33 Изпълнен 
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Наименование на проекта Кратка характеристика 
Източници на 

финансиране 
Стойност на проекта Етап на изпълнение 

1 2 3 4 5 

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

"Природата това сме аз, ти,ние" 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - ОУ "Йордан Йовков", гр. Плевен, 

Община Плевен 

ПУДООС 4995,65 Изпълнен 

"Обичам Беглеж и природата му" 

От националната кампания "Чиста околна 

среда" - Кметство с. Беглеж, Община 

Плевен 

ПУДООС 9922,80 Изпълнен 

 


